
LA THUILE – LA ROSIERE 2011 
 
 
Vážení a milí,  
v období letních horkých dní se obracíme na vás se zimní nabídkou CK Víkend do velice atraktivní oblasti Val d´Aosta 
v blízkosti nejvyšší hory Evropy: 
pobyt a lyžování v italsko-francouzském st ředisku La Thuile-La Rosiere s jednodenním lyžováním  
v nedalekém areálu Courmayer-Mont Blanc. 
Více informací o středisku např. na www.espacesanbernardo.com 
 
Termín : odjezd v pátek 11. 3. 2011 cca v 23:00 hodin, „ poznávací cesta“ během dne a ubytování odpoledne 
v sobotu 12. 3. (tzn. lyžování po noci v posteli), lyžování 13. 3. – 16. 3., převléknutí v rezidenci a jízda přes noc, 
návrat 17. 3. cca v 8:00 hodin ráno 
 
Ubytování : v hotelových apartmánech (hotel Planibel Residence, La Thuile) pro 2+2 osoby, 50 m od lanovek, 
v komplexu vybaveném bazénem, saunou, fitcentrem (klubová karta pro vstup je v cen ě), obchody, restauracemi 
Apartmán má dvoulůžkovou ložnici s vlastním sociálním příslušenstvím a 2 lůžka v obytném prostoru též s vlastním 
sociálním příslušenstvím, vybavený kuchyňský kout. 
 
Stravování : vlastní nebo v restauraci, skupinové slevy ve vybrané pizzerii  
 
Cena zájezdu:  při platb ě do 27. 10. 6500 Kč (nutné naplnit apartmán 4 osobami – v rámci skupiny), pozd ěji 6900 
Kč 
Junioři nar. 31.10.1998 – 30.10.20004 sleva 100 Kč/noc a 45% na skipas 
(Děti nar. 31.10.2004 – 31.12.2008 sleva 300/noc a skipas zdarma) 
Cena obsahuje dopravu busem, ubytování v apartmánech, lůžkoviny, ručníky, závěrečný úklid, klubovou kartu, 
pobytovou taxu. 
 
Permanentka:  čtyřdenní pro dospělé cca 125-130 € (v četně skibusu a jednodenního lyžování v Courmayer-Mont 
Blanc) 
 
Sraz k odjezdu:  Praha, stanice metra Nové Butovice – přesný čas bude upřesněn 
 
Přihlášení:  nahlásit zájem co nejd říve (do 23. 7. 2010) na uvedené telefony a maily (k vůli p řibližnému po čtu 
osob) , závazné přihlášení a platba v hotovosti nebo na účet 153 342 386/0300 do konce října. Nejpozdější platba se 
slevou do 27. 10. 2010 . Později nemusí být volná místa. Při přihlášení uveďte jméno, datum narození, adresu a 
telefon. 
 
Další:  
Vzít s sebou 1 pár lyží nebo 1 snowboard, skladné zavazadlo, peníze na permanentky a na jídlo, pojistit se na dny 
lyžování. Děti do 14 let musí mít lyžařskou přilbu. 
 
Stornovací  podmínky:  
Možno p řihlásit náhradníka bez poplatku.   
Jinak při odhlášení více než 2 měsíce před odjezdem storno 500 Kč, 2 až 1 měsíc 30% ceny, 1 měsíc až týden 50% 
ceny, 6 dní a méně 100% ceny. (Je-li storno ve výši 100% z ceny zájezdu, při přihlášení na další zájezd dává CK 
slevu, zde 3000 Kč.) 
 
Těšíme se a horám zdar! 
 
Blanka a Miloš 
 
P.S. Snad jsme na nic podstatného nezapomněli, jinak informace na kontaktních telefonech a mailech. Ozvěte se 
opravdu co nejd říve, aby bylo jasné, kolik lidí chce jet. Vzhledem k atraktivitě oblasti musí CK objednat a zaplatit 
místa před začátkem lyžařské sezóny. 
 
Blanka: 723 892 763 Miloš: 602 743 181 
b.neumanova@seznam.cz neuman@egp.cz 


