[ITÁLIE]

KRONPLATZ
Vzdálenost z Prahy/Brna: 660 / 665 km
Okouzlující krajina, která je v létě jako turistická oblast vhodná pro každého.
Krajina, která nadchne svou velkou rozmanitostí. Atraktivní část Jižního
Tyrolska vybízí k aktivně prožité dovolené. Na vrcholu Kronplatzu je umístěn
zvon Concordia 2000, který je největší v celých Alpách. Ke zvonu se
dostanete kabinovou lanovkou, která Vás vyveze k vrcholu na jedinečnou
náhorní plošinu. Kronplatz je jednou z nejkrásnějších vyhlídkových hor v
Pustertalu/ Val Pusteria.
Místa pobytu:
San Vigilio (1.201 m), krásná vesnička, která se nachází v bočním údolí Val
Badia, v srdci Jižního Tyrolska. San Vigilio je typická horská vesnice. Jeho
poměrně malé domy s jejich jednoduchou architekturou, jsou seskupeny
kolem barokního kostela a Kostelního náměstí. Kolem vesnice je spousta
zeleně, čistá příroda, šťavnaté louky a husté lesy.
St. Sigmund (786-1.100 m) - v St. Sigmund v jihotyrolském regionu
Pustertal Vás čekají dny plné rozmanitosti a odpočinku uprostřed Dolomit.
Navíc máte na výběr z nepřeberného množství sportovních a volnočasových
aktivit. Zatímco v létě zdejší majestátné horské vrcholy, křišťálově čistá
jezera, pestré horské pastviny svádějí k výletům, túrám a horolezectví, v
zimě nabízí lyžařská oblast Kronplatz lyžování na vysněžených sjezdovkách,
sáňkování a putování na sněžnicích.

Doporučené turistické cíle:
• tisíce kilometrů pěších a horských cest, od těch nejsnazších rodinných
vycházek po túry ve skalách a sněhu
• více než 100 km cyklistických stezek v mírně zvlněném údolí
• přes 500 km stezek pro horská kola, cyklistická stezka Pustertaler
• Bruneck – umělecké a kulturní centrum oblasti
• Zemní pyramidy v Percha
• Gais - Feuerwehrhelmmuseum – muzeum požárních přileb, zámek
Neuhaus
• Kabinová lanovky z Reischachu je v provozu i v létě
• Messner Mountain Museum
• Přírodní Fitness park Kronplatz Dolomiti - největší Nordic Walking park
v Evropě, 275 km značených cest, všechny stupně obtížnosti, cesta vede
od Pfalzenu po Bruneck přes Olang po Rasen v Antholzertalu
• Veřejný krytý plavecký bazén Cron4 v Reischach/Bruneck
- koupaliště Bruneck
- koupaliště Olang
- koupaliště Panorama ve Welsbergu
- přírodní koupaliště Issinger Weiher
- přírodní koupaliště Gais
• 9-ti jamkové golfové hřiště v Reischachu,
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HOTEL*** SIGMUNDERHOF
Vychutnejte si pohodlí a příjemnou atmosféru v hotelu v St. Sigmund
/Kiens. Nechte se rozmazlovat kulinářskými pochoutkami – třeba
bohatým snídaňovým bufetem a rafinovanými menu o 4 chodech – a
načerpejte novou energii na naší prosluněné terase s lehátky nebo v naší
vlastní domácí kavárně. Útulně zařízené pokoje jsou vybaveny veškerým
komfortem, jako je sprcha/WC, satelitní TV, balkon, telefon, trezor nebo
připojení k internetu.
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře o 4 chodech dle
menu.

Pobyty
Libovolný termín nástupu na minimální počet nocí 3.

Cena v Kč/os.noc
Sezóna
01.06.-02.08.14
02.08.-24.08.14
24.08.-30.09.14

Přistýlka - dítě

1/2
pokoj
1 520
1 700
1 520

10 - 14 let
1 330
1 490
1 330

4 - 9 let
950
1 070
950

V ceně:
• Ubytování s polopenzí na počet nocí dle zvoleného termínu
• Sauna
• Ložní prádlo
• DPH
Platba na místě (povinná):
• Turistická taxa: 0,70 €/os.den od 14 let
Služby za příplatek:
• Cestovní pojištění
• Dětská postýlka pro děti do 3 let: 760 Kč/pobyt
• Příplatek za 1lůžkový pokoj: 380 Kč/noc
Další služby (platba na místě):
• Garáž: cca 15 €/den
Slevy:
• Děti do 3 let s rodiči na 2lůžkovém pokoji bez nároku na lůžko zdarma
• Motivační slevy a poukázky Holidaypass
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REZIDENCE*** VILLA TONI
Apartmánový dům - BILO-2 - ložnice pro dvě osoby, kuchyňka, koupelna/WC,
BILO-4 - ložnice pro dvě osoby, obývací pokoj s kuchyňským koutem a
gaučem rozložitelným na 2lůžko, koupelna/WC, TRILO-6 jako Bilo-4 a navíc
druhá ložnice pro dvě osoby. Všechny apartmány mají myčku nádobí, sejf,
Sat-TV, připojení k internetu, fén.
Parkování: venkovní v ceně.
Stravování: Vlastní s možností vaření ve vybavené kuchyňce.

P obyty
Libovolný termín nástupu, minimá lní počet nocí 3.

Cena v Kč/os.noc
Sezóna
01.05.-05.07.14
05.07.-09.08.14
09.08.-23.08.14
23.08.-06.09.14
06.09.-30.09.14

6 os.
640
800
1 280
800
640

TRILO-6
5 os.
640
890
1 470
890
640

4 os.
710
960
1 600
960
710

4 os.
630
790
1 360
790
630

BILO-4
3 os.
630
950
1 590
950
630

2 os.
780
1 100
2 390
1 100
780

BILO-2
2 os.
780
1 100
2 390
1 100
780

V ceně:
• Ubytování v apartmánu na zvolený počet nocí včetně energií
• Ložní prádlo, ručníky
• Připojení na internet
• DPH
Platba na místě (povinná):
• závěrečný úklid: 40 €/apartmán
• Turistická taxa: 0,70 €/os.den od 14 let
Služby za příplatek:
• Cestovní pojištění
Slevy:
Motivační slevy a Poukázky
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