PŘEDVÁNOČNÍ LYŽOVÁNÍ V ITÁLII v Livignu + výhodné
předvánoční nákupy v bezcelní zóně.

Itálie – Alta Valtelina– Livigno
termín zájezdu: 29.11. - 1.12. 2019 (pá- ne),
6. - 8.12. (pá-ne),
13. - 15.12. (pá- ne)

3. - 5. 12. (út- čt)
10. - 12.12. (út -čt)
17. - 19.12. (út - čt)

cena: 1.190,- kč
Livigno leží na severu Itálie u švýcarských hranic a je nejslunnějším lyžařským areálem v Alpách.
Vedle lyžování a snowboardingu se v Livignu můžete těšit na běžecké okruhy, nordic walking, freeride
areál, sněžnice, fat bike, dětské fun parky a nejlepší snowparky v celé Itálii.
Livigno se nachází v bezcelní zóně, což zaručuje výhodné nákupy (parfémy, alkohol, cigarety a jiné). V
předvánočním období je ideální využít slev k nakoupení dárků.
Vzdálenost z Prahy je cca 750 km.

Celkem cca 80 km tratí:
17 km modré - 47 km červené – 13 km černé
K přepravě slouží:
6x kabinek – 15x sedaček – 11x skilift (poma)
Pro snowboardisti:
3x Snowpark
Pro běžkaře:
40 km běžeckých tratí (dle sněhové situace)
Skipas Livigno:
platí pro skiareály Carosello a Mottolino, které je propojeno skibusem (zdarma)

Popis programu:
Odjezd ve večerních hodinách (Praha Hlavní nádraží cca 22 hod. Plzeň cca 23.30 hod.)
Příjezd do lyžařského střediska Livigno následující den v ranních hodinách (cca 9,00 hod.) - celodenní
lyžování. Odjezd ve večerních hodinách (cca 19 hod.) - Příjezd následující den v brzkých ranních
hodinách do ČR

Cena zahrnuje:



doprava luxusním busem s klimatizací, WC, DVD, kávovarem
technický doprovod, který zajišťuje skipasy a je nápomocen v případě nutnosti

Cena nezahrnuje:

celodenní skipas + poplatky za parkovné a tunel (platba v buse technickému průvodci) 30 € / osoby
narozené po roce 2004
15 € / dítě-junior narozené do roku 2004 a mladší

5,00 € VRATNÁ KAUCE NA SKIPAS



Další nástupní místa : Pardubice 200 Kč, Hradec Králové 200 Kč /za osobu tam i zpět
Místenky : 100,-Kč/ osobu

Nástupní místa v ceně:

Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov
-

Pořadatel zájezdu: CZAD dopravní

