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Poistenie UNIQA

Pozvánka do novej zimnej sezóny...
Do našej už 28. sezóny vstupujeme plní nadšenia z noviniek, ktoré sme si pre vás pripravili.
A nemáme na mysli len nový vizuál katalógu
a webstránky...
Naďalej prinášame kvalitné strediská, širokú
škálu ubytovaní a stále veľmi férové ceny, ktoré sú potvrdením našich dlhoročných dobrých
vzťahov s partnermi. V našej širokej ponuke
francúzskych lyžiarskych stredísk si určite
nájdete tie svoje obľúbené. Nechýbajú povinné
klasiky ako Vars, Tignes, Les Menuires, Val Thorens, Les Arcs, La Plagne, Les 2 Alpes, Auris en Oisans, Chamonix, no nájdete tu i Flaine, Valmeinier, Val d´Allos a po dlhých rokoch sme sa vrátili
k oblasti Les Sybelles.
Ako každý rok, opäť sme pripravili zájazdy
s autobusovou prepravou a v jednom termíne ponúkame opäť aj zájazd s kombinovanou
prepravou (autobus – vlak). Ponúkame ho
s cieľom, aby ste si užili tú najlepšiu lyžovačku aj
s kvalitnou a hlavne pohodlnou prepravou a dopriali si tak s nami komfort bez kompromisov!

V alpských strediskách organizujeme spoločnú večeru v miestnej reštaurácii (v cene cca 25,00 EUR), o ktorej vás bude informovať náš organizátor autobusového zájazdu. Vyskúšate tradičné
Cena cestovného poistenia je 2,20 EUR /1 špeciality savojskej kuchyne (raclette, savojské fondue či iné)
os. /1 deň. Je vhodné pre lyžovanie aj jazdu a strávite večer v príjemnom prostredí.
na F1 a jeho veľkými bonusmi je poiste- Odporúčame tiež využiť spoločné lyžovanie s organizátorom zánie lyžovania mimo zjazdoviek, náhrada jazdu. Je možné počas väčšiny autobusových zájazdov v prvých
stornopoplatkov bez spoluúčasti, neob- 3 lyžiarskych dňoch. Umožní vám rýchlejšiu orientáciu, aj ľahšie
medzenosť vekom a rodinná zľava 20 %. spoznanie tých najobľúbenejších zjazdoviek v danej lokalite.

© Les 2 Alpes - Hitka

Sólo lyžiari

Myslíme aj na tých, ktorí momentálne nemajú s kým na lyžovačku vyraziť. Neváhajte nás osloviť, navrhneme
vám viaceré možnosti a možno práve s nami si nájdete „svoju partiu“.

Dôležité
Kompletnú ponuku vrátane všetkých termínov, cien zájazdov, ubytovacích kapacít, obrázkovej
galérie, zmluvných podmienok alebo všeobecných informácií o zájazdoch nájdete na internete
(www.hitka.sk). Ponuka na našej webovej stránke je neoddeliteľnou súčasťou katalógu CK HITKA.

© Les Menuires - Hitka

Naďalej si s nami môžete zalyžovať tiež v Rakúsku, Taliansku, Švajčiarsku či Slovinsku, kde
naša ponuka neustále narastá.
Pýtajte si aj nové informácie o jazde na F1 či
plavbách európskymi kanálmi a riekami. Práve
my sme pre vás už pred rokmi pripravili výnimočný produkt spojený s jazdou na skutočných monopostoch F1 s výkonom 650 koní
a máme aj bohaté osobné skúsenosti z takéhoto
jedinečného zážitku, vhodného aj ako výborný
darček. Zabezpečíme vám však aj vstupenky na
preteky Grand Prix F1.

Ak príjemca tohto katalógu tento nevráti do CK HITKA, potvrdzuje tým, že si ho ponecháva pre
svoju vlastnú potrebu a že tento katalóg nebude neskôr tvoriť súčasť komunálnych odpadov.

© Les 2 Alpes - Hitka

Jedinečná a pohodová je aj plavba francúzskymi kanálmi a riekami.

© La Plagne - P. Royer

Do katalógov dávame len nevyhnutné informácie, ďalšie podrobnosti nájdete na našej stránke
www.hitka.sk alebo www.jazda-na-f1.sk. Ak
nemáte prístup na internet, radi vám potrebné
informácie vytlačíme. Sledujte nás na našej internetovej stránke, či aj na facebooku, chystáme
toho pre vás zase veľa zaujímavého!

Zľavy a podmienky pre ich poskytovanie (platí pre francúzske Alpy, podrobne na www.hitka.sk)
Pri skorom nákupe či objednávke zájazdu do 10.10.2017 je zľava vo výške 5,00 až 50,00 EUR z ceny
zájazdu podľa jeho hodnoty. Verný zákazník, ktorý sa v posledných 3-5 sezónach bez prerušenia (!) zúčastnil
lyžiarskych zájazdov CK HITKA, si môže nárokovať zľavu 3,00, 9,00 či 12,00 EUR z ceny zájazdu. Táto zľava platí
pri objednávke do 30.11.2017. Výška zľavy pre seniorov a deti je uvedená pri jednotlivých ponukách (ak sa
poskytuje). Pri skupine 11 osôb a viac má každá osoba zľavu 3,00 EUR (zájazd do 200,00 EUR) resp. 7,00 EUR
z ceny zájazdu, pri skupine 21 osôb a viac je 1 osoba zadarmo, pri skupine 35 osôb a viac je cena dohodou.
Uvedené zľavy sa vzťahujú na lyžiarske zájazdy z vlastnej ponuky CK HITKA do Francúzska. Upresnenie
poskytovania zľavy je vo Všeobecných zmluvných podmienkach v bode 3.3. Informácie o zľavách pre iné
destinácie poskytneme na vyžiadanie a pre konkrétny zájazd.

Budeme radi, ak sa k nám opäť pripojíte...
Kolektív CK HITKA
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Les Menuires /Les 3 Vallées

16.03.-24.03.2018

421,00
510,00
393,00
471,00
432,00
Hotel s polpenziou
371,00
569,00

1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809

487,00

377,00
400,00
473,00
453,00
473,00

1811
1812
1813
1814
1815
1816

430,00
422,00
532,00
487,00

1823
1824
1825
1826
1827

361,00
334,00

1838
Les 2 Alpes

1837
Arc 2000 /Paradiski
20.04.-28.04.2018

393,00
13.04.-21.04.2018

433,00
1836
Plagne Bellecôte /Paradiski

1835
Les 2 Alpes
13.04.-21.04.2018

321,00

1834
30.03.-07.04.2018

391,00

1833
Bad Kleinkirchheim (4x nocľah)
29.03.-02.04.2018

Isola 2000

23.03.-31.03.2018

327,00

1832
Val d'Allos /Espace Lumière

23.03.-31.03.2018

487,00

406,00

456,00

519,00

582,00

324,00

541,00

419,00

634,00

539,00

591,00

663,00

634,00

614,00

559,00

540,00

788,00

539,00

459,00

739,00

830,00

770,00

731,00

676,00

666,00

599,00

542,00

477,00

570,00

612,00

739,00

455,00

645,00

549,00

537,00

497,00

690,00

464,00

424,00

2 os.

767,00

775,00

5 os.

Apartmán

828,00

835,00

4 os.

435,00

497,00

420,00

491,00

439,00

383,00

5 os.

465,00

486,00

453,00

540,00

428,00

412,00

4 os.

611,00

513,00

461,00

498,00

385,00

408,00

420,00

437,00

591,00

388,00

657,00

573,00

516,00

505,00

427,00

441,00

466,00

606,00

413,00

334,00

435,00

272,00

366,00

312,00

464,00

460,00

464,00

526,00

432,00

409,00

609,00

431,00

360,00

559,00

349,00

342,00

403,00

465,00

295,00

391,00

331,00

488,00

475,00

429,00

457,00

488,00

561,00

461,00

427,00

643,00

453,00

380,00

591,00

370,00

438,00

510,00

330,00

428,00

363,00

525,00

497,00

492,00

525,00

551,00

506,00

455,00

695,00

485,00

415,00

606,00

Do 7 r.: 240,00, do 16 r. 690,00

Do 5 r.: 110,00, do 8 r. 299,00

472,00

424,00

473,00

364,00

387,00

559,00

371,00

Dieťa do 10 r.: 300,00

415,00

468,00

398,00

458,00

421,00

364,00

6 os.

Apartmán 2-priestorový

Autobusová preprava

Dieťa 13-17 r.: 1.253,00

727,00

734,00

6 os.

18,00

18,00

4 dni

60,00

29,00

29,00

60,00

50,00

Prázdniny BA, NR, TT

4 + 2 dni

Veľkonočný pondelok

Veľkonočné sviatky

Veľkonočný piatok

Veľkonočný piatok

Veľkonočný piatok

Do 25.11.2017
zľava 76,50 EUR

Prázdniny BA, NR, TT

Prázdniny BA, NR, TT

Prázdniny 02.02.2018

Prázdniny 02.02.2018

Prázdniny 02.02.2018

Silvester

Poznámka

LES CHALETS
DE L'ADONIS****
CHALET HOTEL
ISATIS°°°°

LE CHEVAL BLANC***

Poznámka

4 + 2 dni

0 + 6 dní

29,00

29,00

6 dní

55,00

45,00

45,00

Príplatok
perman.

60,00

60,00

50,00

Príplatok
perman.

Ceny sú v EUR a platia pre 1 osobu pri plnom obsadení bytu /izby na konkrétny termín. Ceny zahŕňajú autobusovú, alebo kombinovanú prepravu z Bratislavy,
ubytovanie v štúdiách a apartmánoch, 6-dennú lyžiarsku permanentku, posteľnú bielizeň a pobytovú taxu. V prípade cien zvýraznených modrou farbou bude
ubytovanie v apartmáne (min. v 2-priestorovom). Ak je cena označená zelenou farbou, bude ubytovanie v 1-priestorovom štúdiu pre 5 osôb. V hoteloch je okrem
uvedeného v cene aj polpenzia, ceny pre dieťa platia v izbe s 2 dospelými.
Pri uvedených cenách je v cene zájazdu permanentka len pre tam uvedené stredisko – viď ceny príplatkov na rozšírenú permanentku platnú pre celú lokalitu.
Ak ale príplatok uvedený nie je, platí permanentka pre celú lokalitu. V Taliansku platí permanentka 6 dní, z toho na stredisko 4 dni a na celú lokalitu 2 dni alebo
až 6 dní, v Rakúsku platí permanentka na stredisko 6 dní resp. 4 dni. (podľa tabuľky).
Na kombinovanú prepravu sa využíva autobus a vlak. Na úseku Viedeň – Zűrich je nočná preprava v kupé s ležadlami pre 6 osôb a na úseku Ženeva – Viedeň je
denná preprava na sedadlách spravidla vo vagóne bez kupé. Ostatné úseky sú absolvované autobusom.
Príplatok za prepravu autobusom s vyšším komfortom je 50,00 EUR /1 osoba - táto osoba potom sedí na dvojsedadle len sama (uvedené platí v prípade voľných
miest v autobuse).
Pri zájazdoch autobusom je možné aj iné ubytovanie ako kalkulované. K cene vybraného ubytovania (bez prepravy) sa v takom prípade pripočíta príplatok
125,00 EUR.
Označenie pre obdobie splnu.

358,00

393,00

435,00

482,00

375,00

441,00

357,00

536,00

488,00

462,00
1831
Les Menuires /Les 3 Vallées

23.03.-31.03.2018

1830
Morzine /Les Portes du Soleil

16.03.-24.03.2018

501,00

16.03.-24.03.2018

536,00
456,00

Arc 1800 /Paradiski

16.03.-24.03.2018

1829

Plagne Bellecôte /Paradiski

16.03.-24.03.2018

593,00

467,00

549,00

Les Menuires /Les 3 Vallées

16.03.-24.03.2018

467,00

670,00

467,00

395,00

625,00

629,00

1828

Les 2 Alpes
Val Thorens /Les 3 Vallées

16.03.-24.03.2018

Alpe d'Huez

611,00

1822

16.03.-24.03.2018

431,00

1821

St. Sorlin d'Arves /Les Sybelles

09.03.-17.03.2018

Valmeinier /Galibier-Thabor

360,00

1820

Tignes /Tignes & Val d'Isère

09.03.-17.03.2018

Chamonix /Chamonix Mt Blanc

569,00

1819

Pampeago /Val di Fiemme

03.03.-10.03.2018

09.03.-17.03.2018

Hotel s polpenziou

1818

09.03.-17.03.2018

657,00

Hotel s polpenziou

1817

Cavalese /Val di Fiemme

540,00

Cervinia /Matterhorn Ski Paradise

524,00

515,00

447,00

411,00

515,00
445,00

1810

625,00

399,00

471,00

520,00

428,00

583,00

452,00

372,00

03.03.-10.03.2018

Flaine /Le Grand Massif

26.01.-03.02.2018

346,00

1801

3 os.

4 os.

03.02.-10.02.2018

Vars /La Forêt Blanche

26.01.-03.02.2018

1.382

970,00

1 105,00

2 os.

Štúdio 1-priestorové

Číslo
zájazdu

Isola 2000

Briancon /Serre Chevalier

26.01.-03.02.2018

Hotel s polpenziou

18V1

821,00

915,00

Vars /La Forêt Blanche

Arc 2000 /Paradiski

19.01.-27.01.2018

747,00

02.03.-10.03.2018

Plagne Bellecôte /Paradiski

19.01.-27.01.2018

820,00

18V1

3 os.

18V1

Štúdio / izba
4 os.

Číslo
zájazdu

02.02.-10.02.2018

Tignes /Tignes & Val d'Isère

Les Menuires /Les 3 Vallées

05.01.-13.01.2018

19.01.-27.01.2018

Val Thorens /Les 3 Vallées

05.01.-13.01.2018
Grossglockner-Heiligenblut

Les 2 Alpes

05.01.-13.01.2018

Valmeinier /Galibier-Thabor

Vars /La Forêt Blanche

29.12.-06.01.2018

12.01.-20.01.2018

Val Thorens /Les 3 Vallées

15.12.-23.12.2017

13.01.-20.01.2018

Les 2 Alpes

15.12.-23.12.2017

Stredisko / lokalita

Les Menuires /Les 3 Vallées

Termín zájazdu

Val Thorens /Les 3 Vallées

16.03.-24.03.2018

Stredisko / lokalita

16.03.-24.03.2018

Termín zájazdu

Kombinovaná preprava (autobus - vlak)

Stredisko / lokalita
dĺžka zjazdoviek

Ktorý lyžiar by netúžil spustiť sa na lyžiach po upravenej
zjazdovke priamo od svojho hotela či rezidencie, nečakať v rade
dlhé minúty na vyvezenie na kopec, lyžovať prakticky pri každej
jazde na inom svahu, mať pocit, že je na kopci sám a pritom mať
možnosť kedykoľvek sa vrátiť do svojej vykúrenej izby alebo
apartmánu? Vo francúzskych strediskách to ale možné je. Ich
veľkou výhodou pritom je, že okrem naozaj kvalitnej lyžovačky
vo vysokých nadmorských výškach dokážu ponúknuť aj
dostatočné množstvo ubytovacích kapacít rôznej kategórie.
Pre náročnejších je tu k dispozícii aj dostatok apartmánov či
hotelov vyššieho štandardu. Vrátane tých luxusných s vysokým
komfortom, kde si však už za svoje kvalitné služby nechajú aj
primerane zaplatiť. Lyžovať na francúzskych kopcoch však
môžete aj za naozaj prijateľné a výhodné ceny.

© Tignes Developpement

© Wagon Service travel
© OT Tignes
© Les 2 Alpes - Hitka

Najčastejšie využívané ubytovanie je v rezidenciách, kde sú
k dispozícii jednopriestorové štúdiá pre 2-4 osoby, ktoré majú
v obývacej spálni rozťahovací gauč a spravidla poschodovú
posteľ v predsieni. Štúdiá majú vlastné sociálne zariadenie so
sprchou a WC, kuchynský kút a niekde aj balkón. Ubytovanie
je možné aj v dvojpriestorových apartmánoch pre 4-6 osôb
s malou spálňou, obývacou spálňou s gaučom a s poschodovou
posteľou v predsieni. Vybavenie bytu je potom podobné ako
v prípade štúdia. V niektorých prípadoch sú možné aj apartmány
pre väčší počet osôb.

Alpe d'Huez (Alpe d'Huez
grand domaine Ski) 250 km
Auris en Oisans (Alpe d'Huez
grand domaine Ski) 250 km
Chamonix
115 (410+300) km
Isola 2000
120 (255) km
Les Sybelles
310 km
Flaine (Le Grand Massif)
140 (265) km
Val d´Allos (Espace Lumière)
230 km

Pri obsadení bytov na ich plnú kapacitu však treba počítať s istou
toleranciou, obvykle sú totiž vyriešené plošne dosť úsporne.
Alternatívou pre náročnejších môže byť v takom prípade byt
obsadený menším počtom osôb ako je jeho kapacita, alebo
výber ubytovania vyššieho štandardu. Rezidencií aj hotelov
tohto vyššieho štandardu pribudlo, takže je z čoho vyberať.
V prípade potreby nás kontaktujte, samozrejme vám radi
poradíme...
Veríme však, že vašej pozornosti neujde ani zaujímavá ponuka
- zájazd do francúzskych Álp s kombinovanou prepravou
(autobus - vlak)! Vtedy cestujete autobusom z Bratislavy do
Viedne, kde prestúpite iba s príručnou batožinou do vlaku
a nočnú jazdu absolvujete v kupé pre 6 osôb s možnosťou
ležadlovej úpravy. Ráno vo Švajčiarsku prestúpite do autobusu
a pokračujete do strediska. Naspäť sa cestuje vlakom podobne,
avšak najmä cez deň a na miestach na sedenie. Pohodlie takejto
prepravy je veľmi vysoké a táto je tak vhodná aj pre rodiny
s malými deťmi.
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áno

-

áno

áno

-

-

27

45

18

14

áno

áno

áno

(42)

(50 km
platené)

(42)

(37)

(39)

(17)

áno

áno

áno

(50 km
platené)

(42)

(37)

(39)

(17)

-

áno

-

31
(64)

20
(69)

11
(24)

áno

áno

-

1.100 – 3.330

(16)

(23)

(42)

1.035 – 3.842

8
(34)

17
(45)

16
(35)

42 km

14
(16)

1.800 – 2.603

(3)

(7)

(10)

(50 km)

(7)

(21)

(11)

(3)

-

áno

-

1.100 – 2.620

0

28

45

6 trás

25

56

34

9

áno

áno

-

1.100 – 2.620

2
(6)

10
(29)

11
(33)

13 km

7
(18)

29
(66)

23
(46)

5
(14)

áno

áno

-

1.400 – 2.600

8

23

34

100 km

13

37

35

9

-

áno

áno

vlek

kvalitný
snowpark

verejný
bazén

klzisko

vlaková
preprava

autobusová
preprava

vlastná
doprava

VAL THORENS

COURCHEVEL

LES MENUIRES

-

1.200 – 2.800

sedačková
lanovka

Val d'Isère

Zľavy

1.550 – 3.456

kabínová
lanovka

TIGNES

© OT La Plagne - Snowpark
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Tignes (Tignes & Val d'Isère)
300 km
Val d'Isère (Tignes & Val d'Isère)
300 km
Vars (La Forêt Blanche)
185 km
Briançon (Serre Chevalier)
250 km
Les Menuires (Les 3 Vallées)
160 (610) km
Val Thorens (Les 3 Vallées)
150 (610) km
Courchevel (Les 3 Vallées)
150 (610) km
Méribel (Les 3 Vallées)
150 (610) km
La Plagne (Paradiski)
225 (425) km
Les Arcs (Paradiski)
200 (425) km
Valmeinier (Galibier-Thabor)
150 km
Avoriaz (Les Portes du Soleil)
112 (650 km)
Les 2 Alpes
225 km

Počet
zjazdových tratí

Počet lanoviek

Nadmorská
výška

MÉRIBEL

LA PLAGNE

LES ARCS

VAL D'ALLOS

VARS

bežkárske
trate (km)
D
LU X

Ideálne pre
rodiny s deťmi

zľavy
pre deti

S

+

ubytovanie
vyššieho štandardu

AVORIAZ 1800

ALPE D'HUEZ

BRIANÇON a SERRE
CHEVALIER

D 5-13 r.
S 65-74 r.
D 5-13 r.
S 65-74 r.
D 0-4 r.
S 75 r. a viac
D 0-5 r.
S 75 r. a viac
D 5-12 r.
S 65-74 r.
D 5-12 r.
S 65-74 r.
D 5-12 r.
S 65-74 r.
D 5-12 r.
S 65-74 r.
D 6-13 r.
S 65-71 r.
D 6-13 r.
S 65-71 r.
D 5-12 r.
S 65-74 r.
D 5-19 r.
S 65 r. a viac
D 0-4 r.
S 72 r. a viac
D 0-4 r.
S 72 r. a viac
D 0-4 r.
S 72 r. a viac
D 4-15 r.
S 65 r. a viac
D 5-16 r.
S 62-71 r.
D 5-11 r.,
S 65-74 r.
D 5-15 r.
S 65-74 r.
D 5-12 r.
S 65-74 r.

Najlepšia lyžovačka sa začína až vo francúzskych Alpách

Francúzske Alpy

Francúzske Alpy
Obdivované, vyhľadávané, uznávané, fantastické – to
je len pár superlatívov, ktoré sa spájajú s touto vynikajúcou
lyžiarskou destináciou. Nie náhodou sa hovorí, že najlepšia
lyžovačka sa začína až vo francúzskych Alpách. Navštíviť ich
aspoň raz za sezónu sa už pritom stalo súčasťou životného
štýlu mnohých slovenských lyžiarov. Teraz už ale môžete
absolvovať s nami nočnú cestu do strediska aj pohodlne
v ležadlovom kupé vo vlaku.

LES 2 ALPES

krajina

ISOLA 2000

LES SYBELLES

CHAMONIX

zľavy
pre seniorov

VALMEINIER

FLAINE
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od 529,00 EUR
od 266,00 EUR

Tignes & Val d'Isère
Zo zjazdovky do bazéna

LU X

Stredisko Tignes s ubytovaním v nadmorskej výške cca 2.100 m predstavuje novšiu časť lokality
Tignes & Val d'Isère. Vďaka ľadovcu Grande Motte umožňuje prakticky celoročné lyžovanie. Okrem
skvelých podmienok na zjazdové lyžovanie si tu na svoje prídu i freerideri či freestyleri. A nielen preto,
že Tignes bývalo dejiskom Winter X Games! Tignes je proste najšportovejšie stredisko.
Ubytovanie ponúkame hlavne v anonymných rezidenciách základného štandardu (prevažne štvrť
Le Lac) a potom vo viacerých rezidenciách vyššieho štandardu či v hoteloch. Ide napr. o 4* hotelovorezidenčný komplex VILLAGE MONTANA, 4* rezidencie CGH LE JHANA, LA FERME DU VAL CLARET
a LA NEVADA vo štvrti Val Claret a z hotelov je to 5* SUITES DU MONTANA.
S permanentkou Tignes & Val d'Isère môžete využiť voľný vstup do krytých bazénov a na klzisko
(vrátane zapožičania korčúľ). Teraz je táto prenamentka na celú lokalitu už v cene každého zájazdu.
Pri príchode autom je potrebné počítať s plateným parkovaním (cca 82,00 EUR /týždeň).
Stredisko Tignes patrí do lokality Tignes & © OT Tignes - Monica Dalmasso
Val d'Isère, ktoré je prepojením modernosti
a funkčnosti (Tignes) s mondénnosťou
a slávou (stredisko Val d'Isère) a ponúka
celkom 300 km prepojených zjazdoviek.
Nenadarmo ide o jednu z najslávnejších
a najkvalitnejších lyžiarskych oblastí sveta.

Vars (1.650 – 2.750 m n.m.)
				
od 349,00 EUR
od 138,00 EUR

Forêt Blanche
Skutočne dobrá lyžovačka

LUX

Skvelý pomer kvality a ceny v obľúbenej lyžiarskej oblasti La Forêt Blanche. Stredisko ponúka skvosty
ako rýchlostné lyžovanie, najlepší európsky slopestylový park, skvelé zjazdovky. Nájdete tu krásne
zjazdovky s prevýšením 1.100 m (napr. červená Olympique), prudko športové trate (Chabrières
na letmý km, čiernu La Coni so sklonom 43° na prvých 200 m) i rozsiahle možnosti voľného terénu
s nádhernými pláňami a smrekovcovými lesmi ukrývajúcimi zaujímavé terény. Veľkým plusom je tiež
obvyklá výborná kvalita snehu, hlavne severovýchodná orientácia svahov a vraj až 83 % tratí nad
2.000 m n.m. či štatisticky udávaných 300 slnečných dní do roka.
O samotnom stredisku i lyžiarskej oblasti platí, že majú ideálnu veľkosť a dostatočnú vybavenosť.
Skúste a budete sa tam vracať...
Ubytovanie ponúkame v rezidenciách stredného a vyššieho štandardu priamo vo Vars Les Claux
(napr. rezidencie 4* HAMEAU DES RENNES a ALBANE) alebo v časti Vars Ste Marie (rezidencia PRA
STE MARIE s bazénom a priamo pri sedačkovej lanovke).

FORÊT BLANCHE

TIGNES & VAL
D'ISÈRE

Tignes (1.550 – 3.456 m n.m.)

© OT Vars - Pixeo Media, Pierre Augier

© OT Vars

Val d'Isère (1.785 – 3.456 m n.m.)
od 273,00 EUR
			

Tignes & Val d'Isère

Ukážková kombinácia športu a luxusu

LU X

Protipólom Tignes je mondénne stredisko Val d´Isère, nachádzajúce sa v rovnakej lokalite. Val
d´Isère nepôsobí až takým športovým dojmom ako Tignes. Netreba však zabúdať, že sa tu pravidelne
v rámci svetového pohára jazdí Kritérium prvého snehu a že tunajšie zjazdovky hviezdili i na olympiáde
či svetovom šampionáte. Hlavným tromfom Val d´Isère je, samozrejme popri lyžovaní, prepojenie
tradičnej savojskej dedinky s luxusnými obchodíkmi a podnikmi. Oddýchnuť si môžete aj v efektnom
športovom centre s bazénmi.
Na ubytovanie ponúkame kvalitné hotely ako 4* ORMELUNE či 3* KANDAHAR s dobrým umiestnením.
K dispozícii sú samozrejme tiež rezidencie stredného alebo vyššieho štandardu (napr. 5* CHALET SKADI).
© OT Val d'Isère - Agence Nuts

© OT Val d'Isère - Agence Nuts
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Briançon a Serre Chevalier (1.200 – 2.800 m n.m.)
		
od 362,00 EUR

od 176,00 EUR

Kultúra pri lyžovaní

Serre Chevalier
LUX

Oblasť Serre Chevalier je s 250 km prepojených tratí najväčším strediskom južných Álp. Je prepojením mestečka Briançon (vďaka pevnostiam zapísaným v UNESCO) s údolím Serre Chevalier, tvoreným
priľahlými malebnými dedinkami. Lokalita sa vďaka severovýchodnej orientácii hrdí skvelým snehom
a dôležitou informáciou je, že permanentka zahŕňa prístup do Grande Galaxie (Les 2 Alpes, Alpe d'Huez, Puy St Vincent, Via Lattea). Tunajší pobyt si isto užijú milovníci freeridu i freestylu. Výrazným bonusom je tiež všadeprítomné prepojenie kultúry s pôžitkom z lyžovania. Rozloženie oblasti umožňuje
jednoduchý prístup k najrôznejším aktivitám (plaváreň,
zimný štadión, termálne kúpeľné centrum, kasíno, či
múzeá). Do ponuky sme zaradili ubytovacie kapacity
priamo v Briançone.

© Serre Chevalier - D. Gall

© Briançon - Agence Zoom
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SERRE
CHEVALIER

TIGNES & VAL
D'ISÈRE

© Tignes Developpement

od 395,00 EUR

Na skvelé zážitky

LU X

Stredisko Les Menuires sa nachádza v Savojských Alpách v údolí Vallée des Belleville, v lyžiarskom raji
nazvanom„Les 3 Vallées“ (3 údolia). Spolu s dedinkou St Martin de Belleville ponúka 160 km prepojených
zjazdových tratí. Z nich už skoro 50 % má umelé zasnežovanie! Na zábavu a oživenie tu nájdete až dve
športové centrá s krytým bazénom a wellness, ale aj 1.200 m dlhú bobovú dráhu. V stredisku je aj
možnosť bezplatného parkovania. Celá lokalita Les 3 Vallées poskytuje celkom 610 km zjazdoviek bez
potreby použiť auto či skibus.
Ubytovanie ponúkame v anonymných i konkrétnych rezidenciách v rôznych štvrtiach strediska, pričom
pešia dostupnosť lanoviek a svahov od ubytovania je bežným javom. Vyšší štandard ubytovania zaistia
4* rezidencie: obľúbená klasika Les Chalets de l'ADONIS, luxusná rezidencia CGH LES CLARINES,
HAMEAU DE LA SAPINIERE a rezidencia so zaujímavými cenami SOLEIL VACANCES LES MENUIRES.
Novinkou je zaujímavý komplex CHALETS DU SOLEIL. Znalcov dobrej kuchyne a príjemnej atmosféry
upozorňujeme najmä na Chalet hotel ISATIS, kde každá izba má na balkóne vlastnú vírivku. Pre
náročných je tu 4* Chalet hotel KAYA (s bazénom, ale aj športovým obchodom Rosael Sport).
© OT Les Menuires

LES 3 VALLÉES

od 241,00 EUR

od 174,00 EUR

Les 3 Vallées

Vysoký štandard služieb

Dominantou jedného z údolí lokality Les 3 Vallées
je dedina Courchevel, vyhľadávaná celebritami
a dobre situovanými lyžiarmi z celého sveta. Pokiaľ
máte záujem zapadnúť do takejto luxusnej a mondénnej atmosféry, vyhodiť si riadne z kopýtka
a minúť pár peňazí, máte možnosť. Na okolitých
kopcoch sa ale rozdielne finančné možnosti vytratia a lyžiarske svahy rovnako využívajú aj tí s menším balíkom peňazí. Vyberte si niektorú z nami
ponúkaných rezidencií či hotelov (napr. 4* hotel
LES SHERPAS). Stredisko je súčasťou lokality Les 3
Vallées, disponujúcej 610 km zjazdoviek.
© Courchevel Tourisme - Patrick Pachod

LUX

© Courchevel Tourisme - Patrick Pachod

© Courchevel Tourisme - Patrick Pachod

© OT Les Menuires

Val Thorens (1.800 – 3.230 m n.m.)
od 699,00 EUR

Courchevel (1.100 – 2.738 m n.m.)

LES 3 VALLÉES

od 692,00 EUR

Les 3 Vallées

od 401,00 EUR

Les 3 Vallées
od 270,00 EUR Vo výške 2.300 m n.m.

LU X

Životom nabité stredisko - najvyššie položené (2.300 m n.m.), kvalitné, neustále sa modernizujúce,
rôznorodé. Patrí k dominantám lokality Les 3 Vallées a jeho poloha zaručuje stabilné snehové
podmienky a veľké možnosti kvalitného lyžovania. Atrakciou je kabínová lanovka pre 150 osôb
s panoramatickými oknami, 6 km dlhá bobová dráha vychádzajúca z výšky 3.000 m n.m., najvyššie
umiestnený ľadový okruh v Európe či obľúbené snowboardistické akcie (odporúčame nevynechať
už tradičný decembrový Ski & Boarderweek). Stredisko je veľmi dobre vybavené, varí tu i najmladší
francúzsky šéfkuchár s dvoma Michelinovskými hviezdičkami. Skutočne to tu žije a v sezóne je tu
pomerne rušno. Počítajte s plateným parkovaním a len na vyhradených miestach (cca 77,00 EUR).
Okrem viacerých rezidencií základného a stredného štandardu máme v ponuke aj ubytovanie vyššej úrovne. Ide o 5* rezidenciu MONTANA PLEIN SUD a 4* HAMEAU DU KASHMIR, PLEIN SUD a
VILLAGE MONTANA. Ak hľadáte pobyt
s polpenziou, vhodné sú 3* LE SHERPA,
4* LE VAL THORENS či 3 VALLÉE a 5*
KOH-I NOR.

Méribel (1.400 – 2.952 m n.m.)
od 238,00 EUR

Les 3 Vallées
Priamo v srdci veľkej lokality

Zimné stredisko Méribel je vďaka umiestneniu
v strednom údolí lokality Les 3 Vallées vhodné pre
podrobnejšie spoznávanie oboch susedných údolí.
Svojou architektúrou horských chát a použitými
materiálmi získalo svojrázne čaro. V stredisku
Méribel ale nájdete okrem obvyklej vybavenosti
aj bazén, klzisko, bowling. Ubytovanie ponúkame
v časti Méribel-Mottaret v 3* rezidencii Odalys LE
HAMEAU DU MOTTARET.

© OT Méribel - Mottaret

LES 3 VALLÉES

LES 3 VALLÉES

Les Menuires (1.450 – 2.850 m n.m.)

© Hameau du Mottaret - Odalys

© OT Val Thorens

© OT Val Thorens
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© Hameau du Mottaret - Odalys
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PARADISKI

La Plagne (1.250 – 3.250 m n.m.)
od 373,00 EUR

Paradiski

od 233,00 EUR

Stredisko pre všetkých

LU X

Lyžiarske stredisko La Plagne tvorí 10 prepojených lyžiarskych satelitných častí na ploche 100 km2.
Nachádza sa tu 225 km zjazdových tratí, niekoľko snowparkov či boardercrossov, najdlhší európsky
funslope i ľadovec Bellecôte. Jednotlivé strediská sa líšia vybavenosťou a atmosférou, nájdete tam
bazény, klzisko, aquapark, lezeckú stenu, zipline. Veľmi zaujímavá je neďaleká bobová a sánkarská
dráha z OH 1992, ktorú si môžete vyskúšať aj vy. Vďaka poschodovej kabínovej lanovke pre až 200
osôb bolo La Plagne prepojené so strediskom Les Arcs a vzniknutá oblasť Paradiski tak ponúka 420
km prepojených tratí a 2 ľadovce.
Ubytovanie v bytoch základného štandardu ponúkame v štvrtiach Aime La Plagne, Plagne Bellecôte
a Les Coches, ubytovanie stredného a vyššieho štandardu hľadajte v Belle Plagne (rezidencie CIMES,
LE VALLON) a Plagne Soleil (3* hotel VANCOUVER a 4* rezidencia SUN VALLEY).

PARADISKI

© OT La Plagne - Vanoise Express

© Les Arcs - M.Reyboz

Dovolenka na lodi
Boating Holidays,
noaj
driving
needed!
bezlicense
kapitánskeho
Dovolenka na lodi, aj bez
oprávnenia!
kapitánskeho oprávnenia!

© OT La Plagne - Aime 2000

Les Arcs (1.200 – 3.250 m n.m.)
od 346,00 EUR

Prázdniny na lodi
Kapitánem bez zkoušek !

Paradiski

od 202,00 EUR

Atraktívne pre každého

LU X

Stredisko Les Arcs vyniká dobre premyslenou architektúrou s citom zasadenou do ihličnatých lesov. Množstvo čiernych zjazdoviek ho radí medzi jednoznačne športové strediská. Klenotom
je čierno-červená zjazdovka z vrcholu Aiguille Rouge so zrejme
najväčším prevýšením v Európe, zjazdovky križujúce smrekové lesy nad Arc 1600, početné zabezpečené freeridové trasy, ale
aj unikátna zábavná zóna Mille8 s mnohými zážitkovými zjazdovkami. Poschodová kabínová lanovka pre 200 osôb prepája
Les Arcs so susedným strediskom La Plagne, čím vznikla oblasť
Paradiski, ktorá ponúka 420 km prepojených tratí a 2 ľadovce.
Každá zo štyroch štvrtí Les Arcs má svoje osobité čaro, my vám
ponúkame ubytovanie základného až vyššieho štandardu v Arc
1600, Arc 1800 (5* rezidencia EDENARC) a Arc 2000 (4* rezidencie CIME DES ARCS, AROLLES a 5* CHALET ALTITUDE).
© Les Arcs - M.Reyboz
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od 266,00 EUR

LU X

Celkom 650 km tratí lyžiarskej oblasti Les Portes du Soleil (v preklade Slnečná brána) sa rozkladá
medzi Mont Blancom a Ženevským jazerom. Prepojením 8 francúzskych a 6 švajčiarskych stredísk
vznikla jedna z najväčších oblastí sveta, ponúkajúca lyžovanie v 5 kompaktných areáloch. Väčšina je
prepojená vlekmi, niektoré okrajové časti spájajú skibusy.
Srdcom lyžiarskej oblasti je stredisko Avoriaz (1.800 m n.m.). Je skvostom pre svoju nezvyčajnú
architektúru splývajúcu s okolitou skalnou panorámou a malebným umiestnením priamo na hranici
skalného zrázu. A bohaté je aj na mimolyžiarske aktivity. Raritou je rozvoz batožín a klientov aj na
saniach ťahaných koňmi (za poplatok, kvôli zákazu vstupu áut do strediska). Inak je presun batožiny
individuálny s použitím malých sánok (na mincu). Vzhľadom na peší charakter strediska je parkovanie
riešené vysunutými platenými parkoviskami (cca 91,00 EUR /týždeň).
Ubytovanie v Avoriaz ponúkame v rezidenciách základného až vyššieho štandardu, alebo pri údolnej
stanici kabínovej lanovky Prodains v Morzine.

© France Location Avoriaz - rez. LES ALPAGES

LE GRAND
MASSIF

Stredisko ako z iného sveta

Flaine (1.600 – 2.500 m n.m.)
				
od 448,00 EUR
od 182,00 EUR

Valmeinier (1.430 – 2.600 m n.m.)
od 356,00 EUR
		

Le Grand Massif
LU X

Stredisko Flaine, súčasť lyžiarskej oblasti Le Grand Massif, očarí výhľadmi na panorámu Mont Blancu,
modernou architektúrou zo 60-tych rokov minulého storočia spojenou s priekopníckymi myšlienkami,
14 km dlhou modrou zjazdovkou s prekrásnou scenériou i zjazdovkou z mýtického Combe de Gers, no
hlavne veľmi kvalitnými snehovými podmienkami.
Flaine však nebolo priekopnícke len svojou architektúrou - v centre stojí okrem iného socha Pabla Picassa,
bola tu vybudovaná prvá 8-miestna sedačková lanovka i prvé snehové delá v Európe a zjazdovky boli
navrhované francúzskou lyžiarskou legendou Emileom Allais.
Za zmienku stoja aj bohaté možnosti aktivít mimo lyžovania spolu s početnými akciami počas
celej sezóny. K dispozícii sú všetky úrovne ubytovania v centrálnej časti strediska. Okrem základného
štandardu ponúkame aj 3* rezidencie LES TERASSES DE VERET, Odalys PANORAMIC či 4* rezidenciu
CGH LE CENTAURE.
© OT Flaine

Ideálne stredisko pre rodiny
Oblasť Galibier - Thabor sa nachádza medzi severnými a južnými Alpami. Ponúka 150 km tratí
prepájajúcich strediská Valmeinier
a Valloire, ktorým dominujú trojtisícovky Mont Thabor a Grand Galibier. Vďaka svojmu výzoru (a teda
podobnosti so známymi Les 3 Vallées) je táto oblasť prezývaná aj Tri
malé údolia.
Prevažne severná orientácia svahov zaručuje kvalitné snehové
podmienky, navyše zhruba 70 %
rezortu sa nachádza vo výške nad
2000 m n. m. Zalyžuje si tu každý –
od začiatočníkov, ktorí sa vybláznia
v okolí Valmeinier, po náročných
lyžiarov, ktorí si vychutnajú hlavne
oblasť Crey du Quart. K tomu lyžovanie v Les Sybelles alebo St
Francois Longchamp zdarma!
Ubytovanie ponúkame v stredisku
Valmeinier 1800. Na výber sú byty
3* ale aj 4* štandardu.

© OT Valmeinier

© Avoriaz - V.Canet-Poret

Prepojenie modernosti s tradíciou

od 218,00 EUR

Galibier-Thabor

© OT Valmeinier

St. Sorlin d'Arves, La Toussuire (1.100 – 2.620 m n.m.)

Les Sybelles

od 338,00 EUR
			

LUX

od 185,00 EUR

310 km tratí pre každého

Lyžiarska oblasť Les Sybelles patrí so svojimi 310 km tratí medzi najväčšie vo Francúzsku. Zamilujete
si ju vďaka nádherným panorámam a výhľadom, pokojnej atmosfére a lyžiarskej rôznorodosti. Na
svoje si tu prídu milovníci širokých zjazdoviek, freerideri i začiatočníci, samozrejmosťou sú snowparky
a boarderscross.
Tvorí ju 6 lyžiarskych stredísk, ktoré sú navzájom centrálne prepojené vrcholom L'Ouillon (2.431 m
n.m.). Ubytovanie ponúkame v 3* a 4* rezidenciách v dedinách St. Sorlin d'Arves a La Toussuire.
St. Sorlin d'Arves je lákavé svojím umiestnením pod monumentálnymi skalnými ihlami Aiguilles
d'Arves (3.514 m n.m.) a je najväčším zo stredísk, hoci si stále uchováva ráz príjemnej horskej dedinky.
La Toussuire je zase dokonalým rodinným strediskom umiestneným na slnečnej planine s krásnymi
výhľadmi.
© Les Sybelles - Agence Zoom Christophe Pallot

GALIBIER
-THABOR

od 435,00 EUR

Les Portes du Soleil

LES SYBELLES

LES PORTES
DU SOLEIL

Avoriaz (900 – 2.460 m n.m.)

© Les Sybelles - Eric Axelrad

© OT Flaine
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Les 2 Alpes
Lyžovačka z výšky 3.600 m n.m.

LU X

Stredisko Les Deux Alpes (dedina vo výške 1.650 m
n.m.) ponúka atraktívne lyžovanie vo vysokých
nadmorských výškach, nad ktorými dominuje vrch
Pic de la Meije. Vďaka svojmu ľadovcu je považované za
najväčší areál letného lyžovania v Európe a bonusom
je blízkosť legendárnej mekky freeridu, strediska
La Grave. K dispozícii je až 220 km zjazdových
tratí rôznych náročností s prevýšením vyše 2.300
m a s vynikajúcou možnosťou realizovania nových
zimných športov. Na tento účel vytvorili tzv. slide zónu
a snowpark, kde sa môžete oddať „adrenalínovejším
zábavám“ so všetkou bezpečnosťou. Miestna
permanentka navyše umožní aj lyžovanie v strediskách Grande Galaxie (Alpe d´Huez, Serre
Chevalier, Puy St. Vincent, Vialattea), vstup do otvoreného bazéna a na klzisko. Pre množstvo barov,
diskoték a zábavy sa tomuto stredisku hovorí „horská Ibiza“. V stredisku je možnosť aj bezplatného
parkovania. Ubytovanie ponúkame v rezidenciách rôzneho štandardu.
© Les 2 Alpes - Hitka

Alpe d‘Huez

(1.100– 3.330 m n.m.)
od 389,00 EUR
od 181,00 EUR
			

ALPE D‘HUEZ

Auris en Oisans (1.100 – 3.330 m n.m.)
			
od 192,00 EUR

© Auris en Oisans -SATA
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od 581,00 EUR
			

od 342,00 EUR

Chamonix Mont Blanc
Charizma a história pod Mont Blancom

LUX

Legendárne stredisko, ležiace pod úpätím famózneho 4.807 m vysokého Mont Blancu či známej ihly
Aiguille du Midi (3.842 m n.m.). Vzniklo spojením viacerých lyžiarskych stredísk prepojených skibusmi.
Zrodila sa tak unikátna oblasť, raj zjazdového lyžovania i lyžovania vo voľnom teréne. Táto inak aj
metropola horolezectva má v rukách ozajstné tromfy: 90 % zjazdoviek nad 2.000 m, 20 km zjazd
údolím Vallée Blanche (horský vodca odporúčaný), mýtické Grands Montets. Pritom s možnosťou
využiť aj služby slovenských horských vodcov. Ale ani mestečko samotné nie je nezaujímavé. Má
k dispozícii prakticky plnú vybavenosť aj pre mimolyžiarske aktivity. V cene rozšírenej permanentky
je teraz aj vstup zadarmo na plaváreň, klzisko, bobovú dráhu a do múzeí. Tu to žije a nezabudnite, že
tu sa zrodilo lyžovanie.
Ubytovanie je možné v rezidenciách základného až vyššieho štandardu, prípadne v hoteloch
stredného 3* (ROCKY POP, ALPINA) a vyššieho 4* štandardu (HELIOPIC a MERCURE).
© Camèlia Liparoti - www.chamelix.com

Alpe d'Huez grand domaine Ski
Čierna zjazdovka dlhá 16 km

LU X

Známa lyžiarska oblasť Alpe d´Huez grand domaine Ski tvorená 5 strediskami (o.i. Alpe d´Huez
a Auris en Oisans) sa nachádza v pohorí Grandes Rousses s najvyšším vrcholom Pic Blanc (3.330
m n.m.). Vďaka svojej vynikajúcej mikroklíme a počtu slnečných dní je prezývaná aj Ostrov slnka.
Z lyžiarskeho hľadiska je zaujímavá napr. najdlhšou čiernou zjazdovkou v Európe La Sarenne
s dĺžkou 16 km a prevýšením takmer 2 km, atraktívnou zjazdovkou Le Tunnel i platnosťou permanentky
v oblastiach Grande Galaxie (Les 2 Alpes, Serre Chevalier, Puy St Vincent, Via Lattea).
Pobyt s ubytovaním v Alpe d'Huez vám umožní využiť širokú škálu aktivít, v cene permanentky je už
zahrnutý i vstup do vonkajšieho vyhrievaného bazéna, na klzisko a na aktivitu v športovom paláci.
Pripravili sme pre vás ubytovanie základného, stredného i vyššieho štandardu (rezidencie 4* CGH LE
CRISTAL DE L'ALPE a 3o OURS BLANC).

© OT Alpe d‘Huez

Chamonix (1.035 – 3.842 m n.m.)

CHAMONIX
MT.BLANC

				
od 331,00 EUR
od 205,00 EUR

© Alpe d‘Huez - SATA

© Alpe d‘Huez - SATA

Alpe d'Huez grand domaine Ski

© Camèlia Liparoti - www.chamelix.com

Isola 2000

Isola 2000 (1.800 – 2.603 m n.m.)
od 351,00 EUR

od 206,00 EUR

Lyžovačka pod stredomorským slnkom

© Isola 2000
© Isola 2000

Rodinná pohoda v skvelej oblasti
Príjemné stredisko rodinného charakteru, v ktorom nemožno hľadať bujarý nočný život. Ponúka
však všetky služby potrebné pre váš pobyt, ako
aj lyžovanie uprostred krásnej lyžiarskej oblasti.
Ubytovanie ponúkame v bytoch základného
štandardu, umiestnených vo výške 1.600 m n.m.
Aj tunajšia permanentka platí v oblastiach Grande
Galaxie (Les 2 Alpes, Serre Chevalier, Puy St Vincent, Via Lattea). Výhodou je príjemná cena.

LUX

Uprostred krásnej prírody národného parku Mercantour, na hraniciach s Talianskom a na vrchole
južných Álp (a iba 90 km od Nice) sa rozprestiera atraktívne stredisko Isola 2000, ktoré vás určite
milo prekvapí. Zjazdovky sú skutočne rôznorodé, lyžiarska permanentka navyše platí aj v neďalekom
stredisku Auron a sprístupňuje tak 255 km zjazdoviek. Za naozaj priaznivú cenu teda môžete
spoznať dve strediská, ktoré ťažia z blízkosti Stredozemného
mora a nadmorskej výšky väčšiny zjazdoviek nad 2.000 m.
Spojte zimnú lyžovačku so stredomorským slnkom, prípadne aj
s jazdou na monoposte F1 v jarných termínoch!
Ubytovanie ponúkame v rezidencii základného štandardu, ale
aj v 4* rezidencii NEW CHASTILLON a v 3* hoteli PAS DU LOUP.

ISOLA 2000

LES 2 ALPES
ALPE D‘HUEZ

Les 2 Alpes (1.300 – 3.568 m n.m.)

© Isola 2000
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Espace Lumière
Vhodné pre rodiny

© Village Montana Tignes

© CGH Residences

© CGH Residences

JHANA****

© PV Albane

VARS

HAMEAU DES RENNES

NEVADA****

© CGH Residences

MONTANA PLEIN SUD*****

VILLAGE MONTANA****

LE VAL THORENS****

KAYA****

© Lovalsa
© Némea

EDENARC*****
© Hotel Cristal de Jade
- MGM Hôtels & Résidences

© Deux Alpes Voyages

AIGLE BLEU****

VALMEINIER

VAL THORENS
VAL D'ALLOS

CHALETS DU SOLEIL****

BRIANÇON

© Hotel Le Val Thorens

PLEIN SUD****
© Residence Edenarc

VAL THORENS

© Hotel Kaya

©©www.artitra.fr
Chalet des Neiges

© valdallos.com

BRIANÇON

PARC HOTEL RESIDENCE****

VAL THORENS

LES MENUIRES

© Hotel Alpina

© Madame Vacances

© www.artitra.fr

© L.V.H Vacances

© Soleil Vacances

CHAMONIX

© Hotel Isatis

LES ARCS

LES MENUIRES

SUN VALLEY****

KANDAHAR***

ALPINA***

CHAMONIX
LES MENUIRES
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CIME DES ARCS****

VAL D´ISÈRE

VAL THORENS

KOH-I NOR*****

ISATIS /

© Hotel Isatis

SOLEIL VACANCES LES MENUIRES****

© Hotel Kandahar

© Cimehotel

ROCKY POP***

© Hotel Rocky Pop

© Hotel Mercure Chamonix Centre

LE VERMONT****

© Chalet des Neiges

PLAGNE SOLEIL

VILLAGE MONTANA****

© Village Montana Tignes

© Soleil Vacances

CHAMONIX

TIGNES

© Hotel Heliopic

CLARINES****

LES CHALETS DE L'ADONIS****

VAL THORENS

MERCURE CHAMONIX CENTRE****

CHAMONIX

HELIOPIC****

© Village Montana Tignes

TIGNES

Ubytovanie v hoteloch

SUITES DU MONTANA****

PRA STE MARIE****

LES ARCSS

Hotely a rezidencie vyššieho štandardu

LES MENUIRES

LES MENUIRES

© valdallos.com

LES 2 ALPES

© valdallos.com

PV ALBANE****

© L.V.H Vacances

VARS

© Guiltour

VARS

© Hameau des Rennes

TIGNES

© CGH Residences

FERME DU VAL CLARET****

Rezidencie vyššieho štandardu

VILLAGE MONTANA****

CORTINA****

CHAMONIX

So svojimi 230 km tratí je Espace Lumière najväčšou lyžiarskou oblasťou Južných Álp. A predsa
má príjemný horský charakter a nepreplnené zjazdovky. Ideálne rodinné stredisko, kde si ale vďaka
rôznorodosti tratí zalyžujú aj dobrí lyžiari. Lákadlom je tiež výborná cena.
Ubytovanie sme vybrali v rezidenciách základného i vyššieho 4* štandardu.

TIGNES

LU X
TIGNES

od 297,00 EUR
od 159,00 EUR
				

TIGNES

ESPACE LUMIÈRE

Val d'Allos (1.400 – 2.600 m n.m.)

CRISTAL DE JADE
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Bad Kleinkirchheim je známy termálnymi kúpeľmi a kvalitným lyžovaním. Je ideálnym spojením aktívneho športu s relaxom, korutánskou pohostinnosťou a atmosférou štýlových horských chát a slnečných
terás. Vo večerných hodinách na vás čakajú taverny, reštaurácie, živá hudba, diskotéky a bary.
Oblasť ponúka celkovo 133 km lyžiarsky prepojených tratí. Nájdete tu kvalitné dlhé zjazdovky, ktoré
patria medzi najdlhšie v Korutánsku i výborné podmienky pre freeride. Samozrejmosťou je moderná
lyžiarska infraštruktúra. K dispozícii je 33 lanoviek a vlekov a cez 800 snežných diel, ktoré zasnežujú 97
% všetkých zjazdoviek.
Vo vybraných termínoch sú lyžiarske permanentky
a vstupy do kúpeľov zdarma alebo s výraznými
zľavami. Z ubytovania v blízkosti svahov odporúčame jednoduché apartmány RŐMERHOF či TAFERNER, alebo novšie apartmánové domy BEL MONTE,
MARIAGRAZIA a WALD. Zaujímavá je i chatka SARA.
V ponuke sú aj 3* či 4* hotely.

© Ruefa Badkleinkirchheim

Gastein (870-2.686 m n.m.)

Ski Amadé

Oblasť Gastein, vzdialená z Bratislavy 450 km, pozostáva z viacerých samostatných dediniek. Každá
z nich má prístup k lyžiarskym tratiam: romantická dedinka Dorfgastein, rušnejšia pompézna dedinka Bad Hofgastein, luxusný secesný Bad Gastein, vysokohorsky drsný Sportgastein. Celkovo tu
nájdete 101 km lyžiarskych tratí. Optimálne nadmorské výšky a výkonné zasnežovacie zariadenia sú
zárukou snehovej pokrývky od konca novembra do konca apríla. Vysoký podiel kabínových lanoviek
a moderných sedačkových lanoviek zas zaisťuje pohodlnú prepravu. Stredisko je lyžiarsky zaujímavé
ako pre rodiny s deťmi, tak aj pre výborných lyžiarov. K dispozícii je i večerné lyžovanie a vyše 100 km
tratí pre vyznávačov klasického bežeckého lyžovania.
Mimoriadnou atrakciou je aj 140 m dlhý visutý most nad priepasťou s vyhliadkou na najvyššiu horu
Rakúska, Grossglockner. V krásnych štýlových kúpeľoch nájdete niekoľko bazénov, sauny a soláriá,
bylinkové kúpele a predovšetkým liečivé radónové prúdy (40 - 50 °C).
© Gastein

© Gastein

© Gastein
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Schladming je najvýznamnejšia lyžiarska oblasť v Štajersku,
vzdialená od Bratislavy len cca 360 km. Vďaka prepojeniu 9
kopcov ponúka 232 km tratí, z čoho 126 km je plne prepojených
zjazdovkami či vlekmi. Zároveň je súčasťou Ski Amadé (860 km
tratí, 25 stredísk). Na svoje si tu prídu dobrí lyžiari aj rodiny s deťmi. Samotné mestečko ponúka pestrý spoločenský život.
Ubytovanie ponúkame napr. v kvalitnej rezidencii SISSI PARK
kúsok od kabínovej lanovky, kde má každý byt vlastnú saunu.
© Schladming - Photo Austria Steiner
Pre rodiny je výborný aparthotel BLIEM s wellness, bazénom,
detským kútikom a umiestnený priamo na svahu. V ponuke máme aj
rôzne apartmánové domy so stredným a vyšším štandardom. Zaujímavý je i rezort ALMWELT Austria, ktorý ponúka apartmány v krásnych zrubových chatkách alebo hotel s wellness centrom. Priamo
pri kabíne Planai odporúčame 3* moderný hotel TUI BLUE PULSE so zaujímavým strešným wellness.
V ponuke je tiež viacero kvalitných 4* hotelov až po špičkový 4*+ hotel Falkensteiner SCHLADMING.

© Schladming - Hotel TUI Blue Pulse

© Schladming - Planai

Katschberghöhe, St. Michael (1.000-2.400 m n.m.)
			

Stredisko s ochutnávkou atmosféry z doby rakúsko-uhorskej monarchie

Ski Amadé
Moderné stredisko plné života

SKI AMADÉ

Ideálne spojenie športu s relaxom

© Ruefa Badkleinkirchheim

SKI AMADÉ

			

Bad Kleinkirchheim (1.100-2.055 m n.m.)
			

Schladming (745-2.700 m n.m.)

Lungau

Ideálna rodinná dovolenka

Katschberg, nazývaný aj Katschi, je malebné
horské stredisko, umiestnené na hraniciach
Salzburgska a Korutánska, cca 370 km z Bratislavy. Ponúka 70 km prevažne červených zjazdoviek a vyhľadávajú ho športovci, ale aj milovníci klasickej rodinnej dovolenky na zdravom
vzduchu.
Ubytovanie si môžete vybrať v Katschberghöhe
v kvalitných 4* hoteloch siete Falkensteiner
CLUB FUNIMATION KATSCHBERG a CRISTALLO alebo v rodinnom hoteli HINTEREGGER
s neopakovateľnou atmosférou, nadštandardným wellness centrom a výbornou kuchyňou.
Šťastné deti a zrelaxovaní rodičia – takýto bude
váš pobyt.
Výrazne lacnejším variantom je ubytovanie
v rôznych apartmánoch, chatách, hotelíkoch
a penziónoch v dedinke s úžasnou atmosférou
St. Michael. Ubytovania sa tu nachádzajú 2001.500 m od svahov. V rámci základnej permanentky si môžete vyberať medzi strediskami
Katschberg-Aineck, Grosseck-Speiereck a Fanningberg a lyžovať každý deň inde.

LUNGAU

BAD
KLEINKIRCHHEIM

Rakúske Alpy

© Katschberg - Falkensteiner

© Katschberg - Falkensteiner
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Salzstiegl (1.310-1.710 m n.m.)

(1.300-2.902 m n.m.)
Tradícia spod najvyššieho vrcholu Rakúska

Malebná dedinka Heiligenblut
sa nachádza uprostred národného parku Vysoké Taury pod
Grossglocknerom (3.798 m n.m.) najvyšším vrcholom Rakúska. Budete sa tu cítiť dobre nielen vďaka
horskej veľkoleposti, ale i srdečnosti
bavorskej nátury. Oblasť je jedným
z najlepších freeridových stredísk
v Rakúsku (vrátane kontrolovaných
freeride zón) a zároveň je ideálna aj
pre rodiny s deťmi. Lyžuje sa v nadmorskej výške 1.300-2.902 m n.m.,
ktorá zaručuje dostatok prírodného
snehu počas celej lyžiarskej sezóny.

			

© Grossglockner - Viehbuehel

© Grossglockner Bergbahnen

Deti do 10 rokov tu lyžujú takmer
zdarma. Neopakovateľným zážitkom býva jazda lanovkou v tuneli,
ktorý je vlastne bývalým vodovodným potrubím.
Z ubytovaní môžeme ponúknuť
horskú chatu WALLACKHAUS s rozprávkovým umiestnením uprostred
hôr a viaceré hotely či apartmány
stredného štandardu.

NASSFELD

Nassfeld

(610-2.020 m n.m.)
			
Lyžovanie s atmosférou Dolomitov

Ubytovanie ponúkame v kvalitných 4* hoteloch obľúbenej siete
Falkensteiner v Nassfelde a Tropolachu, ale aj v rezidenciách rôzneho štandardu hneď pri tratiach.
Komu neprekáža ku svahom dochádzať a radšej sa ubytuje lacnejšie,
môže využiť cenovo naozaj výhodnú rezidenciu HAUS POCK.
22

© Nassfeld

Ide o menšie útulné stredisko © Salzstiegl - Hotel Moasterhaus
vzdialené od Bratislavy len 300
km. Hoci nie je veľké, nájdete tu
kvalitné lyžovanie (12 km tratí),
málo ľudí, výborný sneh a hrejivú
rodinnú atmosféru. Areál ponúka zjazdovky pre všetkých, od začiatočníckych zón, cez príjemné
stredne ťažké zjazdovky, až po strmé zjazdovky pre náročných športových lyžiarov. Z hornej vlekovej
stanice je nádherný panoramatický
výhľad. Nový systém zasnežovania
a poloha všetkých svahov v nadmorskej výške nad 1.300 m n.m. zabezpečujú záruku snehu. Obľúbená
je tu aj sánkarská dráha, ktorá je
© Salzstiegl - Hotel Moasterhaus
© Salzstiegl
v prevádzke denne aj počas večerných hodín.
Ubytovanie bude v horskom 3*
rodinnom hoteli MOASTERHAUS,
ktorý je tu uprostred hôr jediným
ubytovacím zariadením. Nachádza
sa priamo pri svahu, v nadmorskej
výške 1.320 m n.m. a isto oceníte jeho výbornú regionálnu kuchyňu. Hotel patrí rodine, ktorá vás
vrelo privíta v autentickej atmosfére rodinného strediska. Zariadenie ponúka aj saunu a rôzne športové aktivity.

Tauplitz (900-1.965 m n.m.)
			 Jedno z najbližších špičkových rakúskych stredísk

Na hraniciach s Talianskom sa rozkladá korutánske stredisko
Nassfeld. Lyžiarsku oblasť tvorí 110 km zjazdoviek rozprestretých na troch svahoch spojených údolím. Nájdete tu hlavne zjazdovky strednej náročnosti, samozrejmosťou je snowpark a dostatok voľných terénov. Lákadlom je isto aj najdlhšia
alpská kabínová lanovka, najdlhšia alpská osvetlená zjazdovka
či zjazdovka dlhá 7,6 km.
Zimný pobyt v Nassfelde si obľúbite aj vďaka množstvu slnečných dní, moderným lanovkám a kvalitnej ponuke služieb. Lyžiarska oblasť je charakteristická riedko zalesnenými terénmi,
z ktorých vyčnievajú vápencové vrcholy.

Rodinno – športové stredisko

SALZSTIEGL

			

© Nassfeld

© Nassfeld

Tauplitz sa nachádza len 330 km od Bratislavy. Napriek tomu, že ide o každoročne modernizované
a zároveň tradičné zimné stredisko Rakúska, je táto oblasť masovým turizmom obchádzaná a vďaka
tomu je areál i v hlavnej sezóne príjemne poloprázdny. Tauplitz ponúka 42 km lyžiarsky prepojených tratí a je tiež oblasťou tréningových táborov špičkových pretekárov v behu na lyžiach. Pobyt sa
dá spestriť aj prehliadkou unikátnej soľnej bane z 18. storočia.
Svahy sú tu široké, majú dostatok prírodného snehu a umožňujú tiež perfektnú lyžovačku v hlbokom
prašane. Zaujímavý je 7 km dlhý
© Qiucktour
umelo zasnežovaný zjazd z náhornej plošiny do údolia s prevýšením cez 800 m a zjazdová trať
Ramsanger s prevýšením 400 m
na 2 km dĺžke, uspokojujúca aj
zdatných lyžiarov.
Ubytovať sa môžete v horskom
3* hoteli v Tauplitzalm BERGHOF v nadmorskej výške 1.650
m n.m., ktorý je priamo pri lyžiarskych tratiach, prípadne v apartmánových domoch v údolnej
dedinke Tauplitz či kúpeľnom
© Tauplitz
mestečku Bad Mitterndorf.

TAUPLITZ

GROSSGLOCKNER
- HEILIGENBLUT

Grossglockner - Heiligenblut
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Skirama Dolomiti
Hotel pri lyžiarskom svahu

Jedným z najzaujímavejších miest slnečnej lokality Skirama Dolomity je známe a veľmi atraktívne stredisko Passo
Tonale s priamym napojením ubytovacích kapacít na lanovky a svahy. Súčasťou tohto strediska je aj ľadovec Presena (3.010 m n.m.), kam vedie kabínová lanovka. Nie veľmi
vzdialené je aj krásne historické mestečko Ponte di Legno.
Výhodou Passo Tonale (1.883 m n.m.), ktoré ponúka skoro
100 km lyžiarsky prepojených zjazdoviek, je priame napojenie ubytovaní na lanovky. Nakoľko ľadovec Presena je
vhodný a využívaný aj na letné lyžovanie, je dostatočnou
zárukou dobrej lyžovačky aj v cenovo zaujímavých, zimných
termínoch mimo hlavnej sezńy. Deti do 8 rokov lyžujú
zdarma!
Ubytovanie ponúkame nielen v samotnej typickej lyžiarskej
dedine Passo Tonale, alebo aj v mestečku Ponte di Legno.
Vybrať si môžete z 3* hotelov (ANGELO, LA ROCCIA, BELLAVISTA), alebo kvalitných 4* hotelov s vlastnými veľkými wellness centrami a detskými kútikmi (DELLE ALPI, SPORTING),
pričom všetky sú s blízkym napojením na lanovku a zjazdovky. Ak uprednostníte radšej jednoduché hotelové ubytovanie s dochádzaním a za naozaj výbornú cenu, ponúkame tiež
na výber aj dva ďalšie hotely (MILANO alebo VIONE).
Pre jednoduché apartmánové ubytovania odporúčame rezidenciu SAVOIA, prípadne apartmány v iných rezidenciách
základného štandardu. Pre vyšší štandard odporúčame
v blízkosti lanovky umistnenú rezidenciu CLUB PONTE DI
LEGNO s vlastným wellness centrom a prípadne aj s možnosťou doobjednať stravovanie.

Skirama Dolomiti

Výhoda dobrej ceny
Cez nižšie položenú Marilleva 900, kde ponúkame pri zjazdovke peknú rezidenciu KRISTALL, sa
lanovkou alebo autom dostanete k vyššie položenému stredisku Marilleva 1400. Ubytovania sú tu
umiestnené v priamej nadväznosti na lyžiarske trate. K dispozícii sú najmä jednoduchšie apartmány
pre 4-6 osôb, ponúkame však aj ubytovanie v rezidenciách stredného štandardu, napr. ARTUIK
a ALBARÉ. Priamo pri zjazdovke sa tu nachádza aj 4* hotel MARILLEVA 1400.
V Commezzadure, dobre dostupnej aj vlakom, je neďaleko kabínovej lanovky v kľudnej vilovej štvrti
umiestnený 4* hotel TEVINI s výbornou reštauráciou a bohatou wellness ponukou. Vedľa hotela TEVINI
stojí príjemná moderná 3* rezidencia LA MORETINA s apartmánmi pre 4 a 6 osôb. Charakteristická je
tým, že všetky lôžka sú iba v spálňach, nie v obývačke.
© Rezidencia Albaré

© Rezidencia Albaré

© Passo Tonale - Hotel Delle Alpi
© Passo Tonale

Pejo 3000 (1.400 - 3.010 m n.m.)
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Passo Tonale (1.883-3.010 m n.m.)

Marilleva, Commezzadura (814-2.179 m n.m.)

SKIRAMA
DOLOMITI

Talianske Alpy

3* hotely za dobrú cenu
Najzápadnejšou časťou Val di Sole je Val di Pejo s kúpeľným mestečkom Pejo, národným parkom Stelvio, okolím vhodným aj pre bežkárov a hlavne lyžiarskou oblasťou Pejo 3000 s 20 km tratí siahajúcimi do
3.000 m n.m. Všetko len cca 7 km od Marillevy a 20 km od Passo Tonale.
Dlhé roky ponúkame príjemné 3* (ORTLES, STELLA ALPINA) a 4*
(KRISTIANIA) hotely s wellness vybavením v Cogolo di Pejo. Vyžadujú si síce dochádzanie k lanovkám autom či skibusom, ich výhodou je ale veľmi dobrá cena.
Do 300 m od kabínovej lanovky a kúpeľov v Pejo Fonti teraz ponúkame aj 3* hotel SANTA MARIA s bazénom, wellness a výbornými cenami. Pre ubytovanie v apartmánoch je výborná susedná 3*
rezidencia CASA MARIZZONI, ktorej hostia môžu využívať služby
hotela Santa Maria.

© Passo Tonale

© Passo Tonale - Adamello freestyle arena

© Val di Sole

© Hotel Kristiania

© Passo Tonale - zjazdovka Paradiso
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© Hotel Kristiania

© Hotel Santa Maria
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3 – 7 Tage

from 3 to 7 days

© Photo Nicola Angeli

© TO Val di Fassa

(860-2.388 m n.m.)
Dolomiti Superski
Moderná precíznosť na skok k Sella Ronda

Oblasť Val di Fiemme je nazývaná aj bránou do
Dolomitov či kolískou bežeckého lyžovania. Je
oblasťou s asi najmodernejšími prepravnými
zariadeniami v Európe a tiež na Taliansko neuveriteľnou precíznosťou v upravenosti zjazdoviek. Vyniká takmer kompletným umelým
zasnežovaním i rôznorodosťou tratí, nakoľko
každý si tu nájde to svoje. Lákadlom je aj blízkosť lokality Val di Fassa a s ním legendárnej
Sella Rondy.
Priamo pri zjazdovkách sa tu nachádza veľmi zaujímavý 3* Sport Hotel PAMPEAGO, vybavený
bazénom, wellness a obklopený krásnou prírodou. Na okraji malebného mestečka Cavalese
odporúčame 3* rezidenciu Aparthotel DES
ALPES, kde je k dispozícii tiež bazén a wellness.

© Sport Hotel Pampeago

3 – 7 Tage

April 7 - 15, 2018

March 17 - 31, 2018

from 3 to 7 days

December 9 - 24, 2017

Lodging + Superskirama ski pass:

Val di Fiemme

© TO Val di Fassa

DOLOMITI
SUPERSKI

Val di Fassa je krásne údolie s pestrou lyžiarskou
ponukou podporenou napojením na legendárny okruh Sella Ronda, ktorý je možné prelyžovať
v oboch smeroch. Nájdete tu 350 km lyžiarsky prepojených tratí bez nutnosti využiť skibus, dominujú
červené a modré zjazdovky. Stredisko je známe veľmi
modernými a pohodlnými lanovkami, dokonalou
upravenosťou zjazdoviek, výkonným zasnežovacím
systémom a výbornými snehovými podmienkami podporenými nielen nadmorskou výškou. Oblasť
patrí k najnavštevovanejším údoliam v Dolomitoch.
Ubytovanie ponúkame v apartmánoch v celej oblasti Val di Fassa, v 3* rezidencii PRINCESS v Canazei
s bazénom a wellness a v pekných v 3* hoteloch (ALPENROSE v Mazzin di Fassa a SELLA RONDA v Campitello di Fassa).

DOLOMITI
SUPERSKI

CHILDREN UP
TO 8 YEARS OLD

March 31 - April 8, 2018

Skirama for family:

FREE

December 2 - 7, 2017

www.skirama.it

MARCH SPECIAL

WINTER OFFERS 2017/18

150 ski lifts
380 km of slopes

(1.320-2.950 m n.m.)
Dolomiti Superski
Napojenie na legendárny okruh Sella Ronda

© Photo Marisa Montibeller

od 3 do 7 dni

da 3 a 7 giorni

Madonna di Campiglio
Pinzolo
da 3 a 7 giorni
Folgarida - Marilleva
Pejo
Pontedilegno - Tonale
Andalo - Fai della Paganella
Monte Bondone
Alpe Cimbra - Folgaria - Lavarone
od 3 do 7 dni

PROPOSTE VACANZA 2013
PROPOSTE VACANZA 2013

Val di Fassa

© Visit Fiemme
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© TVB Kronplatz

			

Alta Valtellina
Ľadovec aj kúpele v jednom stredisku

O lyžiarskej kvalite strediska svedčí fakt, že
Bormio bolo spolu so Santa Caterinou poriadateľom Majstrovstiev sveta v alpských
disciplínach v rokoch 1985 a 2005. Nachádzajú
sa tu zjazdovky všetkých obtiažností. Bormio je
najznámejšie pre jeho prevýšenie skoro 1.800
m a takmer 10 km dlhú zjazdovku. Veľmi známou je aj 4 km dlhá zjazdovka Stelvio, jeden
z najnáročnejších zjazdov mužov. Dedinka
San Colombano je vďaka svojej pohode a vždy
prázdnym zjazdovkám ideálne pre rodiny. Celkovo oblasť ponúka 110 km zjazdoviek. Samotné mestečko Bormio má krásne a malebné
starobylé centrum a známe je aj svojimi termálnymi kúpeľmi, ktorých návštevu je naozaj
škoda vynechať. Okrem nich tu ale nájdete aj
inú, naozaj širokú vybavenosť.

Livigno (1.816-2.798 m n.m.)
			
© TVB Kronplatz - Harald Wisthaler

DOLOMITI
SUPERSKI

3 Zinnen Dolomites (1.310-2.200 m n.m.)

Dolomiti Superski

Spojenie tradície, regionálnej stravy a neubúdajúcich inovácií
Lyžiarska lokalita 3 Zinnen Dolomites, vzdialená z Bratislavy len niečo cez 500 km, postupne naberá na
význame. Už teraz ponúka cez 90 km tratí a každý rok pribúdajú nové prepojenia a zjazdovky. Oblasť
vás uchváti malebnosťou tradičných dediniek i kvalitnou gastronómiou. Lyžiarsky štandard je
tu na vysokej úrovni aj vďaka novým moderným prepravným zariadeniam, širokým dlhým a dobre
upraveným svahom a zatiaľ nie veľkému množstvu ľudí.
V blízkosti svahu sa nachádza skvelý 4* hotel ST. VEIT s dlhoročnou rodinnou tradíciou. Nájdete tu
príjemné alpské wellness centrum s krytým bazénom s panoramatickým výhľadom na hory,
samozrejmosťou sú mnohé bezplatné služby pre deti. V ponuke je tiež ubytovanie v 3* hoteli STROBL,
alebo rôzne apartmány.

© Hotel St. Veit - Hitka

© Hotel St. Veit - Hitka
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Alta Valtellina

Livigno je jedno z najznámej© Livigno
© Livigno
ších, najdôležitejších a najlepšie vybavených lyžiarskych
stredísk v talianskych Alpách.
Ponúka 115 km zjazdoviek
a nachádza sa medzi národným parkom Stelvio a Švajčiarskym národným parkom.
Oficiálna lyžiarska sezóna tu
začína na prelome novembra a decembra a trvá do mája. Známe je svojimi nadmieru širokými zjazdovkami, nezabudnuteľnými čiernymi „padákmi“, širokou paletou stredne náročných tratí a v neposlednom rade aj pestrými možnosťami pre úplných začiatočníkov i pohodových lyžiarov. Samozrejme
nemožno nespomenúť každoročné bohaté prídely snehu, veľmi kvalitný snowpark, freeride zónu
a vyhlásenosť Livigna ako bezcolnej zóny.
		

© Hotel St. Veit

© Bormioski

Krásne svahy v bezcolnej zóne

Breuil - Cervinia (1.562-3.899 m n.m.)

ALTA
VALTELLINA

Bormio (1.225-3.012 m n.m.)

Matterhorn ski paradise

Vyhľadávané stredisko pod Matterhornom s možnosťou heliski

Stredisko na nachádza na hraniciach so Švajčiarskom, priamo na južnej strane dominantnej hory
Matterhorn. Mieša sa tu talianska, švajčiarska a nemecká kultúra. Vzhľadom na veľké nadmorské
výšky nielen okolitých kopcov ale aj samotných zjazdoviek tu lyžiarska sezóna trvá do konca mája
a skvelý prašan tu nájdete aj koncom apríla. Priamo v Cervinii je k dispozícii 156 km tratí a pri
permanentke rozšíre© Cervinia
nej o Zermatt až 360
km tratí prevažne
strednej náročnosti.
Za vyskúšanie jednoznačne stojí 22 km
zjazd. Oblasť je tiež
viac než ideálna aj na
freeride, skialpiniz© Cervinia
mus a heliski.

ALTA
VALTELLINA

(900-2.275 m n.m.)
Dolomiti Superski
Tradičná lyžovačka v modernom duchu
Oblasť Kronplatz ponúka pohodlnú lyžovačku pre celú rodinu. A nielen preto, že deti do 8 rokov tu
lyžujú zdarma. Nájdete tu prehľadné svahy, pre náročných lyžiarov päticu nádherných čiernych tratí
so severnou orientáciou, pohodu sľubuje prevaha kabínových lanoviek. Miestnych 116 km zjazdoviek môžete vďaka výborne zvládnutému napojeniu rozšíriť o Sella Rondu či 3 Zinnen Dolomites.
Ponuka ubytovaní je široká, vybrali sme 3* hotel MIRABEL, horský hotelík La PARA (oba v blízkosti svahov resp. vlekov) a rodinný hotel SCHERER, rezidenciu stredného štandardu RUNCAC, ale napr. aj veľmi
zaujímavý 4* biodom Chalet MARLENE, novo zrekonštruovanú rezidenciu pri zjazdovke ROSALPINA,
kde ma každý apartmán svoju saunu či kvalitný 4* hotel Falkensteiner LIDO EHRENBURGERHOF.

MATTERHORN
SKI PARADISE

DOLOMITI
SUPERSKI

Kronplatz
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ŠVAJČIARSKE
ALPY
SLOVINSKÉ
ALPY

Švajčiarske Alpy
Na úpätí mohutnej hory Mont Fort (3.330 m n.m.) nad mestom Sion
sa od Veysonnaz na východe až po Verbier na západe rozprestiera
široká lyžiarska oblasť Les 4 Vallées. Základom je 331 upravených
a prepojených zjazdových tratí a preferujeme v nej stredisko Nendaz. Nájdete tu mnoho výborných možností na lyžovanie na upravených zjazdovkách či vo voľnom teréne, ale aj príjemné areály pre
deti.
Pre ubytovanie je k dispozícii príjemná 3* rezidencia LE PRACONDU.
© Jungfrau Region
Jej veľkou výhodou je okrem pekných bytov aj umiestnenie neďaleko údolnej stanice kabínovej lanovky.
Mondénnejším strediskom je Verbier. Bližšie mu
budete vďaka nedávnopostavenej 3* rezidencii
La TZOUMAZ umiestnenej pri vleku a zjazdovkách v dedinke Tzoumaz.
Iste zaujímavým je Davos, horské mestečko s bohatou lyžiarskou históriou, umiestnené vo výške
1.560 m n.m. Z oboch jeho častí vedú lanovky
a vleky k lyžiarskym terénom rozloženým po
okolitých svahoch. Lyžujú tu celebrity z celého
sveta. Jedným z pravidelných hosťov je aj britský
princ Charles.
Pod magickým vrcholom Matterhornu sa zase
rozprestiera atraktívna lyžiarska oblasť s renomovaným strediskom Zermatt a celoročnou mož© Alpvision Résidences - Le Pracondu
nosťou lyžovania až do výšky 3.883 m n.m.
Súčasťou údolia Engadin je svetoznáme stredisko St Moritz, ktoré je synonymom kvality, luxusu a štýlu.
A vynechať nemôžeme ani lyžiarsku oblasť Jungfrau region s úžasnou scenériou 4-tisícových kopcov Eiger, Mönch a Jungfrau. Nenechajte si ujsť trať svetového pohára Lauberhorn (Wengen), 15,8
km dlhú čiernu zjazdovku najväčšieho lyžiarskeho amatérskeho preteku Inferno (Mürren) s prevýšením 2.000 m, či jazdu zubačkou z „bondovky“ (Schilthorn). Dopravu v rámci lokality zabezpečuje sieť
vlekov a horských vláčikov, ktoré môžete využívať vďaka permanentke bezplatne. V ponuke nájdete
aj krásny historický 3* hotel Falken.

Slovinské Alpy
V Slovinsku Vám ponúkame malebné horské stredisko Kranjska Gora, ktoré sa nachádza na pomedzí
Slovinska, Talianska a Rakúska. Z Bratislavy je vzdialené len 450 km a je jedným z najlepších lyžiarskych stredísk v Slovinsku. Juhovýchodné Alpy majú pomerne studené klimatické podmienky
a dostatok snehových zrážok, takže sa netreba obávať nedostatku snehu ani pri nie najvyšších nadmorských výškach. K dispozícii je 20 km lyžiarsky prepojených tratí prevažne ľahkej a strednej náročnosti, každý deň je možné využiť aj nočné
lyžovanie. Podmienky sú tu výborné pre začiatočníkov, ale na svoje si prídu aj pokročilí.
Tí najlepší môžu vyskúšať zjazdovky, kde sa
každoročne jazdí svetový pohár mužov
v obrovskom aj klasickom slalome. Nájdete
tu aj vynikajúco pripravené stopy a areál pre
bežecké lyžovanie.

© Kranjska Gora - Hit Alpinea
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Ubytovanie ponúkame v hoteloch v blízkosti tratí, ktoré majú bazén a wellness
centrá, prípadne v apartmánových rezidenciách. To všetko za veľmi výhodné ceny!

Ivan Hitka pri jazde v monoposte F1 V8 Prost AP02 na okruhu Paul Ricard

© Hitka
© Hitka

Sami môžete pilotovať
skutočný monopost F1
s výkonom 650 koní!
Jednodňová škola pilotáže na uzavretom pretekárskom okruhu Var, alebo Paul Ricard.
Absolvujete 8 alebo 16 kôl na F3 a 2 až 16 kôl na F1 s motorom V8 s výkonom 650 koní!
Je to výzva, ktorá sa neodmieta. Získajte úžasný zážitok na celý život! Alebo ho doprajte
svojím priateľom či partnerom.

© Hitka

Ivan Hitka za volantom pretekárskeho auta Peugeot 905,
víťaza 24-hodinovky v Le Mans

© Hitka
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Nájdete nás na adrese:

Považská 30
831 03 Bratislava 3
Tel.:
02 / 44 63 53 54
02 / 44 63 53 55
Fax:
02 / 44 63 53 56
E-mail:
hitka@hitka.sk
WWW:
w w w. h i t k a . s k
www.jazda-na-f1.sk
Po-Pi: 1000-1800

