ITÁLIE – PASSO
TONALE
středisko PASSO TONALE přihlášky do
20.7.2018
Průsmyk Passo Tonale, turistické letovisko v dosahu sjezdovek, nabízí díky propojení se sousedním
Ponte di Legno velmi rozmanité terény se 100 km plně propojených sjezdovek. Z průsmyku je
přístupný i malý, poměrně strmý ledovec Presena, odkud klesá nádherná černá trať Paradiso. Naproti
tomu zalesněné severní svahy nad Ponte di Legno a Temú, které je propojeno s Tonale kabinkovou
lanovkou a zejména Temú, skýtají často poloprázdné, dlouhé a vlídně červené i sportovnější
sjezdovky.

busem z Hronova

termín: 7.3.-12.3.2019
rezidence Gran Baita ***

AP BILO 4 (pro 4 osoby)
STUDIO 4 (pro 4 osoby)
Cena základní: 6.600,-Kč/os
Cena s pojištěním: 6.990,-Kč/os
Cena za plně obsazený apartmán nebo studio, v případě neobsazeného lůžka cena neobsazené
lůžko: 1.500,-Kč

Cena zahrnuje: dopravu busem z Hronova, ubytování, 4 - denní skipas, delegáta CK,
pojištění CK. Info: Míla Strnadová - CA, 776 211 412, inetk@tiscali.cz (upřednostňujeme platbu
převodem)
Poznámka: přesun do Itálie 7.3.v ranních hodinách z Hronova, přesun zpět do ČR po lyžování přes noc (v
rezidenci je společenská místnost, kde je možné se po lyžování převléknout – již mám plně vyzkoušené )

Prosím o vyjádření zájmu do 20.7.2018
Jednotná záloha do 31.7.2018: převodem
na základě faktury – bude zaslána v částce
4.000,-Kč/os.
Doplatek: na základě faktury
Prosím o vaše zpětné info ohledně
zakoupení cestovního pojištění včetně
storna zájezdu – nelze dokoupit
dodatečně
Info o ubytování:
rezidence Gran Baita (Passo Tonale)
Centrem lyžařské oblasti, rozkládající se na západním okraji údolí Val di Sole je středisko Passo Tonale. Leží v
nadmořské výšce 1.880 m a propojuje dva regiony – Trentino a Lombardii. Je proslaveno ledovcem Presena,
který umožňuje téměř celoroční lyžování ve výšce až 2.992 m n. m. Tonale spolu
s níže položenými Ponte di Legno (1.256 m n. m.) a Tem`u (1.155 m n. m.) tvoří dynamicky se rozvíjející
vysokohorský ski-areál, disponující kvalitními sjezdovými tratěmi s abnormálně příznivými sněhovými
podmínkami, podpořenými navíc 100% areálu pokrývajícím systémem umělého zasněžování. Nabízí lyžování jak
na širokém jižním svahu, kde si svou trať zalitou sluncem najde každý, tak i na severním svahu, jenž upoutá
především vynikající černou sjezdovkou, doslova padající od ledovce Presena
do údolí Tonale a dále až do Ponte di Legno. Délka tohoto mimořádného sjezdu je téměř 10 km
s úctyhodným převýšením 1.700 m. Telekabina z Ponte di Legna do Passo Tonale zajišťuje propojenost obou
středisek bez použití skibusu. Vytváří se tak ucelený skiregion s rozmanitými lyžařskými terény
od 1.100 m n.m. až do ledovcové oblasti ve výšce téměř 3.000 m n. m., kde byla zprovozněna nová telekabina s
horní stanicí a panoramatickým snack-barem. Vše, co nenajdete v Ponte, najdete v Tonale a naopak:
– široký a sluncem stále zalitý jižní svah v Tonale, nabízející spíše středně a méně náročné tratě, ideální i pro
lyžařské začátečníky;
– dlouhé a velmi kvalitní sjezdovky okolo Monte Serodine, řadící se k absolutní špičce italských „červených“;
– severně orientované, stále poloprázdné, přesto však výborné, sportovně laděné tratě v Ponte di Legno a Temú i
pro nejnáročnější;
– jistotu kvalitního sněhu a lyžování v jarním období v oblasti ledovce Presena, umocněnou moderní telekabinou
s horní stanicí a panoramatickým snack-barem;
– naprosto ojedinělou, fantastickou a téměř 10 km dlouhou černou sjezdovku z Passo Paradiso do Tonale a dál
do Ponte di Legna. Pestrá je i paleta polyžařského vyžití, zahrnující restaurace, pizzerie, obchody, bary, herny,
diskotéky, projížďky na psích spřeženích, běžkařskou dráhu nebo půjčovnu sněžných skútrů s nabídkou
adrenalinových večerních túr. Mimořádně oblíbené se i mezi našimi klienty staly místní ski-bary, které v tanečním
rytmu nabízejí příjemné zakončení lyžařského dne – tzv. „Happy-

Ubytování zajišťujeme v Tonale, v rezidenci Gran Baita***. Rezidence leží na východním okraji střediska, asi
200 m od skiareálu Tonale (skibus 30 m, centrum střediska asi 300 m).

BILO (Ap. 4) pro 2–4 osoby: obytná místnost se dvěma lůžky a kuchyňským koutem, ložnice s manželskou
postelí, WC, sprcha, TV, u některých apartmánů balkón a možnost 1–2 přistýlek

Skipas:
Skipas ADAMELLO SKI je zahrnut v ceně všech pobytů a umožňuje neomezeně lyžovat v oblasti Tonale/Ponte di
Legno/Presena/Temú příslušný počet dnů. Držitele opravňuje využívat skibusy v Tonale.
Kauce na skipas 5 €.
Skipas COMBI a SUPER SKIRAMA vzhledem k poloze Tonale a vzdálenostem mezi jednotlivými
středisky nedoporučujeme, ale zájemcům s vlastní dopravou na vyžádání zajistíme.

Stravování:
Vlastní. Možnost přiobjednání večeří v restauraci Palla di Neve, vzdálené cca 200 m od rezidence Gran Baita - ceny
zjistím.. Večeře se skládá z předkrmu (výběr ze tří druhů těstovin), hlavního jídla (výběr ze tří druhů: maso, ryby, apod.),
přílohy (výběr z bufetu), pečiva a zákusku. Nápoje nejsou v ceně.
V příjezdový a odjezdový den večeře nezajišťujeme.

