
 
 
 

VAL DI SOLE: 
 
 
Rifugio Solander, lokalita Prà del Lago - Commezzadura    
NOVINKA NA SJEZDOVCE  !   
 
Hotel stojí ve výšce 2045 m n. m. na panoramatickém místě přímo u výstupu z lanovky Daolasa. 
Kompletně renovované Rifugio nabízí krásné prostředí a  moderní vybavení. K hotelu se dostanete 
lanovkou Daolasa (z 814 m n.m.) za 12 min. 
 
Vybavení hotelu: 13 pokojů, recepce, snídaňový sál, restaurace, bar, terasa, wellness cenrum 
(hydromasáže, turecké lázně, sauna, relaxační zóna) 
Parkovat je možné na parkovišti u lanovky Daolasa. 
 
Vybavení pokoje: telefon,TV-SAT, sejf, fén, vlastní soc. zařízení, některé s balkonem  
Čtyřlůžkové pokoje jsou mezonetové/patrové -s otevřeným patrem a s rozkl. gaučem pro 2 os. 
 
Stravování: polopenze – snídaně formou bufetu, večeře – výběr ze 3 menu 
 
Vzdálenosti: přímo na sjezdovce, 12 min. lanovkou do Daolasa/Commezzadura  
 
Cena za osobu zahrnuje: 
- ubytování na 7 nocí s polopenzí 
- vstup do wellness centra 
 
Cena nezahrnuje: 
- nápoje k nečeři 
- skipas 
- parkování u lanovky Daolasa (cca 2 €/den) 
 
Slevy na 3. a 4. lůžku: 

- do 6 let – 20 % 
- 6 – 16 let – 10 % 
- nad 16 let- bez slevy 

 
Vstup do wellness od 14 let. 
 

TERMÍN  7 nocí 

03/12-24/12 10900 

26/12-02/01 15800 

02/01-07/01 (5 nocí) 9900 

07/01-04/02 11800 

04/02-10/03 12800 

10/03-31/03 11800 
 
 
 
 
 



 
 

 
VAL DI SOLE 
 

Hotel Niagara *** - Cusiano di Ossana 
Tento rodinný hotel se nachází v klidné části Cusiana, asi 200 m od hlavní silnice na Marillevu 900 a 
byl zrekonstruován v roce 1998 a letošním roce byly nově vybaveny 3 pokoje v podkroví. 
 
Vybavení hotelu: 20 pokojů, recepce, bar, restaurace, pizzerie, snídaňový sál,  výtah, parkoviště, 
garáž, úschovna lyží 
Vybavení pokoje: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, vlastní soc. zařízení, televize, fén, balkon  
Stravování: výborná domácí kuchyň, polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 2 menu + 
salátový bufet 
Vzdálenosti: 4,5 km od lanovky v Marillevě 900, 13 km od Passo Tonale, 100 m od centra 
 
Cena za osobu zahrnuje: 
- ubytování na 7 nocí s polopenzí 
 
Cena nezahrnuje: 
- nápoje k večeři 
- skipas 
 
Slevy na 3. a 4. lůžku: 
- do 2 let - zdarma 
- 2- 10 let – sleva 3.300,-Kč/ 7 nocí 
- 10-15 let – sleva 1.700,-Kč/ 7 nocí 
- nad 15 let – bez slevy 
 
Příplatky: 
-jednolůžkový pokoj + 2.300,- Kč/ 7 nocí 
 

TERMÍN 7 nocí 5 nocí 
10/12-17/12 FREE SKI FREE SKI 
09/01-18/02 6800 4800 
25/02-24/03 6800 4800 
24/03-31/03 FREE SKI FREE SKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VAL DI SOLE 
 
Hotel Garni Il Maniero *** - Ossana 
 
Hotel otevřený v roce 2008 v romantické vesničce Ossana s pokoji zařízenými v trentinském stylu. 
 
Vybavení hotelu: 14 pokojů – 41 lůžek, recepce, bar, restaurace/pizzerie, garáže, parkoviště, výtah, 
lyžárna 
 
Vybavení pokoje: TV-SAT, telefon, sejf, přípojka na internet, vl. soc. zařízení, některé s balkonem 
 
Stravování: snídaně formou bufetu 
 
Vzdálenosti: 10 m od zast. skibusu, 10 km od vleků Passo Tonale, 5 km od Marillevy 900 
 
Cena za osobu zahrnuje: 
- ubytování se snídaní  
 
Cena nezahrnuje: 
- večeře 
- připojení k internetu – cca 1,50 €/ 60 min., 2,50 €/ 3 hod., 5 €/ 5 hod. 
- skipas 
 
Slevy na 3. a 4. lůžku: 
- do 5 let zdarma 
- 5-10 let – 50% 
- nad 10 let – 15 % 
 
Příplatky: 
- jednolůžkový pokoj + 2.300,- Kč/ 7 nocí 
- dokoupení večeří – 12 €/os./den 
 

TERMÍN 3 noci 4 noci 5 nocí 7 nocí 
09/01-29/01 2900 3600 4500 5900 
29/01-11/03 3100 3900 4800 6300 
11/03-01/04 2900 3600 4500 5900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VAL DI SOLE 
 
Hotel Pezzotti *** - Pellizzano  
Hotel Pezzotti se nachází nedaleko centra vesničky, na klidném a prosluněném místě, obklopený 
panoramatem hor a zároveň na dosah sportovního vyžití, zábavy i zaslouženého odpočinku. Hotel 
nabízí hostům pohostinnost s možností relaxace v sauně. 
Vybavení hotelu: vstupní hala, bar, restaurace, taverna, garáž za poplatek, parkoviště, výtah, 
solarium, úschovna lyží 
Vybavení pokoje: dvoulůžkové pokoje (jen některé s balkonem) mají vlastní soc. zařízení, TV, telefon 
V některých vícelůžkových pokojích je manželská postel + palanda. 
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 3 menu + salátový  bufet 
Vzdálenosti: 100 m od centra Pellizzana, 3 km od vleků Marilleva/Folgarida, 50 m od zastávky skibusu 
 
Cena za osobu zahrnuje: 
-ubytování na 7 nocí s polopenzí 
-vstup do sauny  
 
Cena nezahrnuje:  
- nápoje k večeři   
- skipas  
- solarium (cca 8 €/os./ žeton) 
- wi-fi – cca 5 €/ 5 hod. 
 
Slevy na 3. a 4. lůžku: 
- děti do 7 let zdarma 
- 7 - 12 let - 50 % 
- nad 12 let – 10 % 
 
Příplatky:  
- dětská postýlka - 10 €/noc   
- jednolůžkový pokoj (info o ceně v CK) 
- garáž – 8 €/noc (omezený počet míst – na vyžádání) 
 

TERMÍN 7 NOCÍ 

03/12-31/12 7000 
31/12-07/01 12400 
07/01-11/02 7000 
11/02-18/02 7200 
18/02-25/02 8800 
25/02-03/03 7200 
03/03-14/04 7000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VAL DI SOLE - FOLGARIDA 
 

Rezidence Mirtillo Rosso – Folgarida 
 
Rezidence s jednoduchým vybavením leží blízko sjezdovky. 
 
Popis apartmánu: 
BILO 4/5 - obývací pokoj s kuch. koutem a rozkl. gaučem pro 2 osoby, ložnice s manželskou postelí,  
v chodbě palanda, vlastní soc. zařízení 
Vzdálenosti: 50 m od sjezdovky, 2 km od náměstí ve Folgaridě a 400 m od pizzerie 
 
Cena zahrnuje: 
- pronájem apartmánu na 7 nocí 
- spotřebu vody, plynu a elektřiny, TV 
 
Cena nezahrnuje: 
- povlečení, ručníky - vlastní 
- závěrečný úklid nutné hradit na místě - 45 €/apt. (vynesení odpadků a úklid kuch. koutu je povinností 
klienta) 
- vratnou kauci 100 €/apt 
- skipas 
 

TERMÍN BILO 4 BILO 5 
03/12-10/12 10200 11000 
10/12-26/12 6000* 6000* 
26/12-02/01 30800 32200 

02/01-07/01 (5 nocí) 13400 14500 
07/01-28/01 12100 13200 
28/01-11/02 13200 14200 
11/02-03/03 16400 17700 
03/03-17/03 14000 15000 
17/03-24/03 info v ck info v ck 
24/03-31/03 6400* 6400* 
31/03-07/04 10200 11000 

* Free ski (cena za osobu, info v CK)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VAL DI SOLE – PONTE DI LEGNO 
 
 

Rezidence Adamello Resort **** – Ponte di Legno  
Zcela nová rezidence otevřená v prosinci 2008 s výbornou pozicí v blízkosti vleků.  
Vybavení rezidence: recepce, bar, sauna, posilovna, wellness centrum (sauna, relaxační zóna, 
hydromasáže, turecké lázně, speciální sprchy), lyžárna, parkoviště  
Vybavení apartmánů: kuch. kout, fén, vl.soc. zařízení, většina apt. s balkonem  
Typy apartmánů:  
MONO 3 - obýv. pokoj s rozkl.gaučem (140 cm) pro 1 osobu a palandou 
BILO 4 - ložnice s manžel. postelí, obýv. pokoj se dvěma rozkl. gauči (140 cm) 
TRILO 5/6 - 2 ložnice s manžel. postelí nebo palandou, obýv. pokoj s rozkl. gaučem (140 cm) pro 2 
os. 
Vzdálenosti: 100 m od vleku v Ponte di Legno, zast. skibusu u rezidence, 150 m od centra 
Cena zahrnuje:  
- pronájem apartmánu na 7 nocí  
- spotřeby vody, plynu, elektřiny  
- povlečení 
 
Cena nezahrnuje:  
- záv. úklid – povinné platit na místě - apt. MONO – 35 €/apt., BILO – 45 €/apt., TRILO – 50 €/apt. 
(úklid kuch. koutu a vynesení odpadků je poviností klienta – pokud neuklidí, zaplatí pokutu 25 € 
navíc)  
- vratná kauce 100 €/apt.  
- ručníky – vlastní nebo možné zapůjčit za 6 €/os./výměna (nutná rezervace předem) 
- vstup do wellness centra – 10 €/ os./ 60 min. 
- internet point – 1 €/ 30 min. 
- snídaně – formou bufetu – 5 €/os./den 
- dětská postýlka – 35 €/týden (na vyžádání předem) 
- Trilo se 2 manželskými lůžky – 2750,- Kč/týden 
- skipas 
 

TERMÍN  MONO 3 BILO 4 TRILO 6 

03/12-10/12  11300 14000 16700 

10/12-17/12  7000* 6800* 6400* 

17/12-24/12 11800 14500 17500 

24/12-28/12 (4 noci) 10800 13400 16100 

28/12-02/01 (5 nocí) 21500 32200 44200 

02/01-07/01 (5 nocí) 13700 16900 20100 

07/01-14/01 11600 14200 16900 

14/01-21/01 12100 14800 17500 

21/01-04/02 12900 15600 18300 

04/02-03/03 15900 19600 23300 

03/03-10/03 13400 16100 18800 

10/03-17/03 12400 15000 18300 

17/03-24/03 11800 14500 17500 

24/03-31/03 7500* 7300* 7000* 
* Free ski (cena za os.) ceny platí při plné 
obsazenosti apartmánu      
 
 



 
VAL DI SOLE - PINZOLO 
 

Hotel Garni Bonsai ***– Pinzolo 
 
Jednoduchý hotel s 12 pokoji nabízí soukromou atmosféru v bezprostřední blízkosti vleku. 
 
Vybavení hotelu: recepce, bar, spol. místnost, sejf, lyžárna 
 
Vybavení pokojů: telefon, TV, vl. soc. zařízení, sejf, balkon 
 
Stravování: snídaně formou bufetu 
 
Vzdálenosti: 
200 m od centra, přímo vleku Doss del Sabion (15 m), 10 m od zast. skibusu 
 
Cena za osobu zahrnuje: 
- ubytování na 7 nocí se snídaní  
 
Cena nezahrnuje: 
- skipas 
 
Slevy na 3. a 4. lůžku: 
- děti do 2  let zdarma 
- 2 – 8 let - 30 % 
- 8 -16 let – 15 % 
- nad 16 let – 10 % 
 
Příplatky: 
- jednolůžkový pokoj + 3.600,- Kč/týden 
- dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu + 60% 
- superior pokoj s balkonem + 1.600,-Kč/os./ 7 nocí 
- možnost dokoupení večeře v hotelu Fiocco di Neve (200 m) – 15 €/os./den 
 

TERMÍN 7 nocí 
11/12-18/12 6800 
18/12-25/12 7400 

26/12-02/01(po-po) 12600 
02/01-08/01(6 nocí) 9200 

08/01-29/01 6800 
29/01-11/03 8100 
11/03-01/04 6800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PAGANELLA 
 
Rezidence Betulla *** – Molveno 
 
Klienty oblíbená rezidence na klidném místě v blízkosti jezera v Molvenu. 
 
Vybavení rezidence: 15 apartmánů, recepce, společenská místnost (35 os.), prádelna, parkoviště, 
garáž, výtah 
Vybavení apartmánů: TV-SAT, telefon, fén, sejf, většina apt. s balkonem 
 
 
Popis apartmánů: 
BILO 4 – obýv. pokoj s rozkl. gaučem pro 2 os. a kuch. koutem, ložnice s manžel. postelí 
TRILO 5/6 – obýv. pokoj s rozkl. gaučem pro 2 os. a kuch. koutem, ložnice s manžel. postelí, ložnice 
pro 2 os. 
 
 
Vzdálenosti: 
400 m od vleků Molveno, 4 km od vleků Paganella, 200 m od centra, 100 m od zast. skibusu 
 
Cena zahrnuje: 
- pronájem apt. na 7 nocí 
- spotřeby vody, plynu, elektřiny 
 
Cena nezahrnuje: 
- záv. úklid – povinné hradit na místě – 5 €/os./ pobyt 
- povlečení – vlastní nebo možné zapůjčit za 13 €/os./výměna (nutná rezervace předem) 
- ručníky – vlastní  
- vratná kauce 50 €/apt. 
- autobusová doprava –2.100,-Kč/os. (na vyžádání) 
- skipas 
 

TERMÍN BILO 4 TRILO 5 TRILO 6 
03/12-24/12 10300 11200 11900 
08/01-07/04 10300 11200 11900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PAGANELLA 
 
HOTEL LONDRA * * * - MOLVENO  
 
Hotel s přátelskou rodinou atmosférou situovaný blízko centra městečka, na slunné pozici s výhledem 
na jezero. 
 
Vybavení hotelu: 40 pokojů, recepce s centrálním sejfem, bar, restaurace, TV sál, čítárna, taverna, 
hrací koutek, výtah, parkoviště, úschovna lyží  
 
Vybavení pokojů: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, ve více lůžkových pokojích jsou palandy 
nebo rozkl. gauče, fén, TV-SAT, telefon, vl. soc. zařízení 
 
Stravování: polopenze – snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 3 menu 
 
Vzdálenosti: 100 m od centra, 150 m od zastávky skibusu, 4 km od lyžařského areálu Andalo, 12 km 
od Fai della Paganella 
 
Cena za osobu zahrnuje: 

- ubytování na 7 nocí s polopenzí + ½ l vody, ¼ l stolního vína 
- dětská postýlka (na vyžádání) 

 
Cena nezahrnuje: 

- skipas 
- nápoje k večeři (mimo uvedené) 
- autobusová doprava – 2.100,-Kč/os. (na vyžádání) 
- garáž - 8 €/noc (omezený počet míst - na vyžádání) 

 
Slevy na 3. a 4. lůžku: 
- do 7 let zdarma 
- 7 – 15 let  - 50 % 
- nad 15 let – bez slevy 
 
 

TERMÍN 7 NOCÍ 

26/12-02/01  14600 
07/01-03/03 7200 
03/03-10/03 8100 
10/03-24/03 7200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VAL DI FIEMME 
 
Rezidence Miramonti ***  – Daiano 
Rezidence situovaná na klidném slunném místě s panoramatickým výhledem se nachází v centru 
vesničky Daiano.  
 
Vybavení rezidence: recepce, bar, výtah, spol. sál a herna, prádelna, úschovna lyží, wellness centrum 
se saunou, tureckými lázněmi a hydromasážemi, terasa ke slunění, parkoviště a garáž 
 
Vybavení apartmánu: vl. soc. zařízení, telefon, TV-SAT, sejf, fén, balkon 
 
MONO 3/4 – obývací pokoj s vyklápěcí manž. postelí a kuch. koutem, v chodbě palanda oddělená 
zatahovací stěnou 
BILO 4/5 – obývací pokoj s rozkl. gaučem pro 2 osoby nebo vyklápěcí manžel. postelí, ložnice 
s palandou, popř. s 1 samostatným lůžkem, oddělená kuchyňka 
TRILO 6 – prostorný apt. v přízemí, obýv. pokoj s vyklápěcí manžel. postelí, 2 ložnice s oddělenými 
lůžky (možné spojit) 
 
Vzdálenosti: v centru vesnice, 3 km od Cavalese, 8 km od Pampeaga, 50 m od zastávky skibusu 
 
Cena zahrnuje: 
- pronájem apartmánu na 7 nocí 
- spotřebu vody, plynu a elektřiny 
- parkoviště, TV-SAT 
- závěrečný úklid (vynesení odpadků a úklid kuch. koutu je povinností klienta) 
- využívání wellness centra (sauna, turecké lázně, vířivka) 
 
Cena nezahrnuje: 
- povlečení a ručníky - vlastní (možnost zapůjčit – povlečení 6,50 €/os./výměna, ručníky – 5,50 
€/os./výměna) 
- vratnou kauci 100 €/apt. 
- garáž fakultativně za 30 €/týden (omezený počet míst - nutné objednat předem) 
- dětská postýlka – 20 €/ týden (na vyžádání) 
- skipas  

 
TERMÍN  MONO 2 MONO 4 BILO 4 BILO/TRILO 6 

03/12-24/12 8600 10600 11700 14500 

26/12-02/01 13400 21700 23200 28800 

02/01-08/01 (6 nocí) 12100 14100 15600 19600 

08/01-14/01 (6 nocí) 7000 8100 9200 10200 

14/01-03/03 10400 12800 14200 17500 

03/03-24/03 10200 12400 13800 16900 

24/03-07/04 9000 11000 12200 15200 

 
 
 
 
 
 



 
VAL DI FIEMME 
 

Hotel Zanon *** - Ziano di Fiemme 
Kompletně zrekonstruovaný rodinný hotel je situován v údolí Val di Fiemme, obklopen nádhernými 
panoramaty Dolomit.  
Vybavení hotelu: recepce, restaurace, výtah, terasa, wi-fi, wellness centrum (finská sauna, turecké 
lázně, ledová mlha, tropická sprcha, senné koupele, hydromasáž, masáže), parkoviště 
 
Vybavení pokoje:vl. soc. zařízení, telefon, trezor, TV-SAT, balkón, fén 
 
Stravování: polopenze, snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 3 menu + salátový bufet 
Vzdálenosti: cca 2,5 km od vleků Ski Center Latemar, 150 m od zast. skibusu a od centra vesnice 
 
Cena za osobu zahrnuje: 
- ubytování s polopenzí 
- vstup do sauny, tureckých lázní, tropické sprchya ledové mlhy 
 
Cena nezahrnuje: 
-nápoje k večeři 
-hydromasáže - 6 €/žeton, senná koupel – 7 €/ os./žeton, masáže – za poplatek 
- wi-fi (cca 1 €/ 50 min., 2 €/ 6 hodin v jednom dnu) 
-skipas 
 
Příplatky: jednolůžkový pokoj + 50% 
 
Slevy na 3. a 4. lůžku: 
- do 2 let - 10 €/noc za dětskou postýlku (strava se platí zvlášť) 
- 2 – 6 let – 50% 
- 6 – 12 let – 30% 
- nad 12 let – 10 % 
 
Pobyt na méně než 5 nocí na vyžádání. 
Vstup do wellness centra od 12 let. 
 

TERMÍN 7 nocí 5 nocí 
27/11-18/12 6900 5300 
18/12-25/12 8400 7200 
25/12-01/01 12900 --- 
01/01-08/01 8400 7200 
08/01-29/01 6900 5300 
29/01-05/02 7700 6600 
05/02-19/02 8400 7200 
19/02-12/03 8700 7400 
12/03-19/03 8400 7200 
19/03-01/04 6900 5300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

VAL DI FASSA 
 

Garni La Campagnola ** -  Canazei 
 
Příjemný hotel s rodinnou atmosférou situovaný blízko sjezdovky - asi 200 m a kousek od centra 
Canazei. 
 
Vybavení hotelu: recepce, snídaňový sál, bar, sauna, internet point a wi-fi připojení, Tv sál, lyžárna, 
parkoviště 
 
Vybavení pokoje: vlastní soc. zařízení, fén, sejf, Tv, radio, většina pokojů s balkonem  
 
Stravování: snídaně formou bufetu 
 
Vzdálenosti: 200 m od lanovky, 300 m od centra, hotelový skibus 
 
Cena za osobu zahrnuje: 
- ubytování na 7 nocí se snídaní 
- dětská postýlka (na vyžádání) 
 
Cena nezahrnuje: 
- večeře 
- vstup do sauny – 3 €/os. 
- wi-fi – 4 €/hod., 10 €/ 5 hod., 20 €/týden 
- skipas 
 
Příplatky: 
- jednolůžkový pokoj + 900 Kč/os. /7 nocí 
 
Slevy na 3. a 4. lůžku: 
- do 2 let – zdarma 
- 2 – 5 let – 50 % 
- nad 5 let – bez slevy 
 

TERMÍN  7 nocí 
03/12-24/12 8500 
24/12-07/01 10300 
07/01-21/01 8100 
21/01-04/02 8500 
04/02-11/02 9000 
11/02-10/03 9900 
10/03-07/04 8500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

MARMOLADA 
 

Rezidence Marmolada ** - Bosco Verde 
 
Boscoverde je malé městečko v údolí Alto Agordino. V rezidenci se nacházejí apartmány a pokoje ve 
třech oddělených budovách.Požadavek na umístění 2 a více apartmánů v jedné budově je nutné hlásit 
již při rezervaci. 
Vybavení rezidence: parkoviště, úschovna lyží, teplota v apt. do 21 0C 
Vybavení apartmánů: vlastní soc. zařízení a kuch. kout 
Vybavení pokoje: dvoulůžkové pokoje s vl. soc. zařízením (bez kuch. koutu) 
 
BILO 4 -obývací pokoj s rozkl. gaučem pro 2 osoby, ložnice s dvoulůžkem, kuch. kout 
TRILO 6 - obývací pokoj s rozkl. gaučem pro 2 osoby, ložnice s dvoulůžkem a ložnice se dvěma 
samostatnými lůžky, kuch. kout 
 
Vzdálenosti: v centru vesnice, 3 km od vleků Marmolada/Sella Ronda/Arabba, 70 m od zast. skibusu 
 
Cena v apt. zahrnuje: 
- pronájem apartmánu na 7 nocí 
- spotřebu vody, plynu a elektřiny 
- parkoviště 
 
Cena v apt. nezahrnuje: 
- závěrečný úklid nutné hradit na místě 40 €/apt. (vynesení odpadků a úklid kuch. koutu je povinností 
klienta) 
- povlečení, ručníky - vlastní 
- vratnou kauci – 100 €/apt. 
- skipas  
 
Cena za osobu v pokoji zahrnuje: 
- ubytování na 7 nocí 
- snídaně – kontinentální (jednoduchá snídaně – káva, čaj, croissant) 

 
Cena v pokoji nezahrnuje: 
- večeře, skipas 
 

TERMÍN (neděle-neděle) BILO 4 TRILO 6 
04/12-18/12 11200 13800 
18/12-25/12 16000 20800 
25/12-01/01 20200 24000 
01/01-08/01 12200 16000 
08/01-29/01 11200 17000 
29/01-26/02 12800 17600 
26/02-01/04 11900 14400 
      

Pokoje:     

TERMÍN 7 nocí 5 nocí 
14/01-14/04 6800 4800 

 
 



 
MARMOLADA 
 
Hotel Aurora *** - Saviner di Caprile 
 
Menší rodinný hotel se nachází při hlavní silnici směrem na Marmoladu ve vesnici Saviner di Caprile, 
v roce 2007 byl kompletně zrenovován. 
Vybavení hotelu: 12 vícelůžkových pokojů v hlavní budově a 2 pokoje v depandanci, recepce, 
restaurace, bar, spol. místnost, malé parkoviště 
Vybavení pokojů: vlastní soc. zařízení, TV, telefon 
 
Stravování: výborná domácí kuchyň, polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salát. 
bufet 
Vzdálenosti: 7 km od nástupu na lanovky Marmolada/Sella Ronda/Arabba, 4 km od vleků Civetta,  
30 m od zastávky skibusu 
 
 
Cena  za osobu zahrnuje: 
- ubytování na 7 nocí s polopenzí 
- wi-fi 
 
Cena nezahrnuje: 
- nápoje k večeři 
- skipas 
 
 
Slevy na 3. a 4. lůžku při pobytu na 7 NOCÍ: 
-děti do 3 let – zdarma 
- 3 – 6 let – 50 % 
- 6 – 12 let – 20 % 
- nad 12 let – 10% 
- při pobytu na méně než 7 nocí – děti i dosp. os. na přistýlce bez slevy 
- pobyt v termínu 25/12 – 07/01 – na méně než 7 nocí neplatí žádné slevy na 3. a 4. lůžku  
 
Příplatky: 
- jednolůžkový pokoj + 30% 
 

TERMÍN 7 nocí 
14/12-18/12 (4 noci) 3900 
18/12-22/12 (4 noci) 3900 
25/12-01/01 (7 nocí) 11200 
26/12-01/01 (6 nocí) 10300 
01/01-07/01 (6 nocí) 7400 

07/01-14/01 6400 
14/01-28/01 7100 
28/01-11/02 7400 
11/02-10/03 8700 
10/03-17/03 7400 
17/03-14/04 6800 

 
 
 
 
 



 
 

CIVETTA 
 

Rezidence Civetta - Zoldo Alto     U LANOVKY 
 
V prosinci 2011 zcela nová rezidence, postavená hned u lanovky Pecol nabízí ubytování v krásných 
stylových apartmánech. 
 
Vybavení rezidence: 38 apartmánů, taverna, lyžárna, dětský koutek, parkoviště 
Vybavení apartmánů: TV-SAT, sejf, kuch. kout (uzavíratelný), vl. soc. zařízení, většina s balkonem 
 
MONO 2 – obýv. pokoj s kuch. koutem s rozkl. gaučem pro 2 os. 
MONO 4 - obýv. pokoj s kuch. koutem a rozkl. gaučem pro 2 os.a patrová postel 
BILO 4 - obýv. pokoj s kuch. koutem a rozkl. gaučem pro 2 os., ložnice manžel. postelí (nebo 2 odděl. 
lůžky), možnost 5. lůžka pouze pro dítě do 10 let 
 
Vzdálenosti: u lanovky,  100 m od centra  
 
Cena zahrnuje: 
- pronájem apartmánu na 7 nocí 
- spotřeby plynu, vody, elektřiny 
- povlečení a ručníky 
- závěrečný úklid (povinností klienta je úklid kuchyňského koutu) 
- wi-fi 
 
Cena nezahrnuje: 
- vratná kauce -100 €/apt. 
-skipas 
 

TERMÍN MONO 2 MONO 4 BILO 4 BILO 5 BILO 6 

18/12-25/12 (ne-ne) 12100 21500 24200 25500 28200 

26/12-02/01 (po-po) 20100 38900 41600 42900 45600 

02/01-08/01 (6 nocí) 16100 26800 30800 32200 34900 

08/01-15/01(ne-ne) 12100 20100 22800 24200 26800 

15/01-05/02 10800 18800 21500 22800 25500 

05/02-12/02 12100 20100 22800 24200 26800 

12/02-19/02 13400 22800 25500 26800 29500 

19/02-26/02 14800 24200 26800 28200 30800 

26/06-04/03 13400 22800 25500 26800 29500 

04/03-11/03 12100 20100 22800 24200 26800 

11/03-18/03 10100 17500 20100 21500 24200 

18/03-01/04 8100 14800 17500 18800 21500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ALTA VALTELLINA – SANTA CATERINA DI VALFURVA 
 
Hotel Genzianella *** - Santa Caterina NOVINKA!  U sjezdovky !  
 
Hotel v alpském stylu se nachází přímo u sjezdovek.  
 
Vybavení hotelu: 18 pokojů, recepce, restaurace, bar, společenská místnost, taverna, úschovna lyží, 
garáž  
 
Vybavení pokojů: TV, telefon, vlastní soc. zařízení, většina s balkonem 
Čtyřlůžkové pokoje většinou s palandou. 
 
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře - výběr ze 2 menu  
 
Vzdálenosti: 50 m od sjezdovky, 1 km od centra Santa Caterina, 12 km od Bormia 
 
 
Cena za osobu zahrnuje:  
- ubytování na 7 nocí s polopenzí  
 
Cena nezahrnuje:  
- nápoje k večeři  
- skipas  
 
 
Příplatky:  
- jednolůžkový pokoj + 3.400,- Kč/7 nocí  
- garáž - 5 €/noc (omezený počet míst-na vyžádání)  
- dokoupení obědů - 18 €/os./den  
- pobyty kratší než 3 noci za příplatek 200 Kč/os./noc 
 
Slevy na 3. a 4. lůžku:  

- do 2 let zdarma 
2 – 6 let – 50 % 
- 6 - 14 let - 20%  
- nad 14 let -10%  
 
Rodinná sleva: 
2 dospělí + 2 děti do 12 let ve čtyřlůžkovém pokoji = platí jako 3 dosp. os. na řádném lůžku (platí pro 
pobyty na 7 nocí) 

 
 

TERMÍN 7 nocí 
03/12 - 10/12 11700 
10/12 - 17/12 10900 

23/12 - 28/12 (5 nocí) 8300 
08/01 - 22/01 10900 
22/01 - 12/02 11300 
04/03 - 18/03 11300 
18/03 - 25/03 10900 
25/03 - 01/04 11200 
01/04 - 08/04 12600 

 



 
 

ALTA VALTELLINA – ISOLACCIA 
 
Casa Martinelli - Isolaccia 
 
Nedávno postavená rezidence je umístěná v centru vesnice, na slunném a klidném místě. Je 
vybavena moderními apartmány a leží 250 m od vleku.  
 
Vybavení rez.: wi-fi, úschovna lyží, parkoviště 
 
Vybavení apt.: fén, TV-SAT, balkon nebo terasa 
 
MONO 3 - obýv. pokoj s kuch. koutem, 1 lůžkem a rozkl. gaučem pro 2 os., vl. soc. zařízení  
BILO 4/6 - obýv. pokoj s kuch.koutem a rozkl. gaučem pro 2 os., ložnice s manžel. postelí a rozkl. 
gaučem pro 2 os.  
TRILO 6/8 - obýv. pokoj s kuch.koutem a rozkl. gaučem pro 2 os., ložnice s manžel. postelí, ložnice s 
manžel. postelí a rozkl. gaučem pro 2 os.  
 
Vzdálenosti: 100 m od centra, 250 m od vleku, 50 m od skibusu  
 
Cena zahrnuje:  
- pronájem apt. na 7 nocí 
- spotřeby vody, plynu a elektřiny  
- povlečení, ručníky 
- záv. úklid - (úklid kuch. koutu a vynesení odpadků je povinností klienta) 
- wi-fi 
- parkoviště 
 
Cena nezahrnuje:  
- vratná kauce - 100 €/apt.  
- skipas 

 
 

TERMÍN MONO 2/3 BILO 4/5 TRILO 6/7 

03/12-24/12 8800 9500 10900 
24/12-31/12 11500 12800 15500 
31/12-07/01 16600 27500 32800 
07/01-14/04 10000 11500 16400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ALTA VALTELLINA – LIVIGNO  
 
Apartmány – Livigno 
Ubytování v privátních apartmánech v Livignu v různých vzdálenostech od centra a zastávky skibusu. 
 
Popis apartmánů:  
 
BILO 4 - ložnice pro  2 osoby, obýv. pokoj s kuch. koutem a rozkl. gaučem pro 2 os., vl. soc. zařízení 
TRILO 6 - obývací pokoj s kuch. koutem a rozkl. gaučem pro 2 os., 2 ložnice  
po 2 lůžkách, vl. soc. zařízení 
 
Přesný popis apt. včetně fotek a vzdáleností od sjezdovky zašleme na vyžádání. 
 
Vzdálenosti: 50 – 300 m od zast. skibusu, do 2 km od centra Livigna 
 
Cena zahrnuje: 
- pronájem apartmánu na 7 nocí 
- spotřebu vody, plynu a elektřiny 
- TV, povlečení 
 
Cena nezahrnuje: 
-ručníky – vlastní nebo možné zapůjčit za 6 €/os./výměna (nutná rezervace předem) 
-závěrečný úklid – nutné hradit na místě: MONO – 40 €/apt., BILO/ TRILO– 60 €/apt. (vynesení 
odpadků a úklid kuch. koutu je povinností klienta – pokud neuklidí, penále 25 €) 
- dětská postýlka – 35 €/týden (na vyžádání) 
- garáž na vyžádání za poplatek 50 €/týden 
-vratnou kauci 200 €/apt. 
-skipas  
 

TERMÍN MONO 2 MONO 3 BILO 4 TRILO 5 TRILO 6 
26/12-02/01 17000 23100 31900 38100 42300 

02/01-07/01(5 nocí) 8000 10800 14900 18300 21100 
07/01-28/01 7900 10400 13900 16700 19600 
28/01-04/02 10000 13200 18600 22200 25600 
04/02-11/02 11000 14400 21000 25300 29300 
11/02-25/02 12400 16200 23700 28300 32800 
25/02-10/03 11000 14400 21000 25300 29300 
10/03-17/03 10000 13200 18600 22200 25600 
17/03-07/04 7900 10400 13900 16700 19600 
07/04-14/04 10000 13200 18600 22200 25600 

 


