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Týden lyžování ve Francii
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Informace k pobytům a dopravě
kauce 2–5 € v závislosti na středisku. 
Upozorňujeme, že jakákoliv místní změna v provozu pře-
pravních zařízení či sjezdovek nezakládá nárok na jakou-
koliv náhradu od CK. Stejně tak se děje i v případě one-
mocnění, zranění či jiného nevyčerpání služeb ze strany
klienta (např. z důvodu nepříznivého počasí). Info obdrží-
te v pokynech na cestu, příp. na místě od delegáta.

POBYTOVÁ TAXA
Pobytová taxa se vždy hradí v místě pobytu, není kalku-
lována v cenách zájezdů. Ve Francii a Švýcarsku její výše
vychází z roku 2021 a může se změnit (viz cenová tabul-
ka na str. 8). V Itálii se platí pobytová taxa v Passo Tonale
(0,7 €/os. od 14 let/noc), Ponte di Legno (1,8 €/os. od
14 let/noc), Val di Fassa (0,7 €/os. od 14 let/noc), Lava-
rone (1,5 €/os. od 14 let/noc) a Cervinii (0,4 €/os. od 11
let/noc). O jejím možném zavedení v jiných italských lo-
kalitách nebylo v době uzávěrky katalogu (1. 7. 2021) ješ-
tě rozhodnuto. Podrobné informace obdržíte v pokynech
na cestu.

SJEZDOVÉ TRATĚ A PŘEPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
Obtížnost sjezdových tratí je označována téměř výhradně
barvou: černá označuje sjezdovky nejobtížnější, z nichž
řada není upravována (Francie) nebo jen zřídka; červené
sjezdovky jsou pro středně pokročilé lyžaře a snowboar-
disty, modré a zelené jsou určeny pro začátečníky nebo
jsou tak označeny propojovací koridory. Úprava sjezdovek
je prováděna v naprosté většině mimo jejich provozní do-
bu, která je zpravidla od 8.30 do 17.00 (v závislosti na
sněhových či klimatických podmínkách). 
Je třeba respektovat místní nařízení a obecná pravidla
bezpečnosti na sjezdových tratích. Případné kolize jsou
vyšetřovány místní policií na lyžích stejně jako dopravní
nehody (pozor na alkohol v krvi)! Proto doporučujeme po-
jistit se proti škodám způsobeným třetí osobě. Komplexní
cestovní pojištění se rovněž nevztahuje na volné lyžování
mimo vyznačené tratě, které řada středisek ve Francii
umožňuje. V Itálii platí povinné nošení přilby u dětí do 14
let (v ostatních zemích jsou přilby jen doporučené).

ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Ve všech pobytových místech je v blízkosti zdravotní za-
řízení nebo ordinace s lékařem. Léky a ošetření se hradí
na místě z vlastních zdrojů. Ve vlastním zájmu si každý
účastník vozí s sebou základní zdravotní materiál pro

první pomoc, osobní léky a finanční rezervu na krytí lé-
kařských úkonů – delegát pouze zprostředkuje lékařskou
pomoc. Doporučujeme účinné ochranné krémy proti in-
tenzivnímu slunečnímu záření, sluneční brýle a ochran-
nou přilbu nejen pro děti! 
Při pohybu na sjezdových tratích mějte u sebe vždy do-
klady prokazující vaši totožnost, pojištění české i do za-
hraničí a mobilní telefon! 

DELEGÁT V MÍSTĚ POBYTU
Ve všech pobytových místech je k dispozici česky mluvící
zástupce naší CK nebo zástupce našeho partnera, který
se stará o hladký průběh vašeho pobytu (ubytování, vy-
řízení skipasů, místní informace apod.) a řešení mimo-
řádných situací (např. potřeba lékařského ošetření). V ta-
kových případech je nutné ihned kontaktovat asistenční
servis dané pojišťovny, kde budou podány exaktní infor-
mace, týkající se dalšího postupu! Může se stát, že dele-
gát je k dispozici jen v určitou předem stanovenou dobu,
bude však k zastižení na mobilním telefonu. 

KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Není zahrnuto do cen zájezdů. Ve všech našich pobočkách
a u autorizovaných prodejců Vám nabízíme možnost uza-
vření tohoto pojištění u ERV Evropské pojišťovny a.s.
Komplexní pojištění zahrnuje léčebné výlohy, aktivní asi-
stenci, převoz, repatriaci, náklady na opatrovníka, trvalé
následky úrazu, škodu na osobních věcech, odpovědnost
za škodu na zdraví, škodu na majetku, právní zastoupení,
úhradu stornopoplatků. Jeho uzavření doporučujeme.
Cena za osobu je 390 Kč (dítě do 12 let 50% sleva – roz-
hoduje věk dítěte v den nástupu na zájezd), u zájezdů
4/4 a 3/4 350 Kč. Cena platí při min. počtu 25 pojiště-
ných. Nově možnost sjednání připojištění EXTRA (Covid-
19) 290 Kč/os. a EXTRA+ (Covid-19 pro případ karantény)
540 Kč/os.
● Pojištění lze sjednat nejpozději 63 dní před odjezdem,

resp. při posledním doplatku.
● Pojištění se nevztahuje na lyžování mimo vyznačené

sjezdové tratě a účast na sportovních soutěžích.
● Jako doklad o uzavření Komplexního pojištění slouží

uzavřená smlouva o zájezdu/objednávka služeb.
● Nedílnou součástí uzavřeného cestovního pojištění

jsou Pojistné podmínky k cestovnímu pojištění, upra-
vující smluvní vztah a podmínky plnění mezi pojiště-
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DÉLKA A ROZSAH ZÁJEZDU
Délka zájezdu je v tomto katalogu vyjádřena počtem noc-
lehů a lyžařských dnů.
Pobyt 7/6 (Francie + Itálie – Cervinia + Švýcarsko): odjezd

v pátek odpoledne či večer, v sobotu odpoledne příjezd
do střediska a ubytování. Lyžování od neděle do pátku,
v sobotu ráno vyklizení apartmánů, odjezd. Příjezd do
ČR v neděli.

Pobyty 4/4, 5/5, 6/6 (Itálie): 1. den – cesta přes den do
střediska, večer příjezd a ubytování, 2. až 5., příp. 6.
den lyžování. Poslední den po lyžování odjezd, noční
přejezd, příjezd do ČR násled. den v ranních hodinách.

Pobyty 3/4 (Itálie): odjezd večer, ráno příjezd k hotelu,
převléknutí, ubytování dle konkrétní lokality, 4 dny ly-
žování, příjezd do ČR násled. den v ranních hodinách.

UBYTOVÁNÍ
CK zajišťuje ubytování ve vybraných apartmánových do-
mech a rezidencích. Typologie ubytovacích zařízení:

ITÁLIE
St. 2, 3, 4 (mono) pro 1–4 osoby: obytná místnost

s kuchyňským koutem, dvěma nebo třemi, příp. čtyř-
mi lůžky (rozkládací, možno i tzv. „šuplík“ nebo palan-
da), příp. rozkládací lůžko dle velikosti studia, WC +
sprcha, někdy i balkón.

Ap. 4, 5 (bilo) pro 2–5 osob: obytná místnost s kuchyň-
ským koutem a rozkládacím dvoulůžkem (možno i tzv.
„šuplík“) + rozkládací lůžko (někdy sklápěcí skříňová
manželská postel), ložnice s manželskou postelí, spr-
cha + WC, někdy i balkón.

Ap. 6 (trilo) pro 5–6 osob: obytná místnost s kuchyňským
koutem a rozkládacím dvoulůžkem (možno i tzv. „šup-
lík“), ložnice s manželskou postelí, pokoj s palandou
nebo dvěma samostatnými lůžky, sprcha + WC, někdy
i balkón.

Apartmány jsou jednoduše a účelně zařízeny, kuchyňské
kouty mají el. varné plotýnky, lednici, nádobí a příbory
pro příslušný počet osob, ložnice jsou vybaveny lůžkovi-
nami, povlečení vlastní (vyjma Jolly Resortu a hotelu Al
Lago, kde jsou povlečení i ručníky v ceně). Utěrky, ruční-
ky, čisticí a hygienické prostředky a toal. papír je třeba
též mít vlastní.
Ho. 1/1, Ho. 1/2, Ho. 1/3, Ho. 1/4 – podrobnější info

viz www.victoria-ck.cz

FRANCIE, ŠVÝCARSKO
Studio St. 2 (pro 2 osoby): obytná místnost s kuchyň-

ským koutem a rozkládacím dvoulůžkem (možno i tzv.
„šuplík“), WC + sprcha, většinou balkón.

Studio St. 3, 4, 5 (pro 2–5 osob): obytná místnost s ku-
chyňským koutem a rozkládacím dvoulůžkem + tzv.
„šuplík“, předsíň s palandou nebo samostatným lůž-
kem, sprcha + WC, většinou balkón.

Studio St. 4, 5 kabina (pro 2–5 osob): obytná místnost
s kuch. koutem a rozkládacím dvoulůžkem (možno
i tzv. „šuplík“), ev. dalším lůžkem, malá místnost vět-
šinou bez okna s palandou oddělená zasouvacími dveř-
mi nebo závěsem, sprcha + WC, většinou balkón.

Apartmán Ap. 4, Ap. 5 (pro 2–5 osob): obytná místnost
s kuch. koutem a rozkládacím 2-lůžkem (možno i tzv.
„šuplík“) případně další lůžko, ložnice se 2 lůžky (mož-
no i palanda v kabině bez okna), koupelna, WC, větši-
nou balkón.

Apartmán Ap. 6, 7, 8 (pro 4–8 osob): obytná místnost
s kuch. koutem a rozkládacím dvoulůžkem (možno
i tzv. „šuplík“), ložnice se 2 (3) lůžky, předsíň s palan-
dou, případně druhá místnost s palandou, koupelna,
WC, většinou balkón.

Apartmány jsou účelně zařízeny, obecně platí zásada –
čím renomovanější francouzské středisko, tím je plocha
apartmánu úspornější. Kuchyňské kouty mají elektrické
varné plotýnky, lednici, nádobí a příbory pro příslušný
počet osob, mnohdy mikrovlnku/minitroubu a myčku na
nádobí, ložnice jsou vybaveny lůžkovinami (povlečení
pouze v některých rezidencích). Utěrky, ručníky, čisticí
a hygienické prostředky a toaletní papír je třeba mít
vlastní. Různé odlišnosti v ubytování v rámci dané typo-
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logie nejsme schopni ovlivnit.
Upozornění: nedoporučujeme z důvodu uskladnění v mís-
tě pobytu cestovat se skořepinovými kufry.
V bazénech jsou povoleny slipové plavky nebo boxerky,
bermudy jsou zakázány.

ZAVĚREČNÝ ÚKLID
Klienti provádějí závěrečný úklid sami. Za provedení zá-
věrečného úklidu je někdy možno na místě zaplatit
(40–450 €/ubyt. jednotka), ve střediscích Orcières, Vars,
Orelle a Méribel je úhrada za úklid již zahrnuta v ceně.
I tak je nutné zanechat především kuchyňskou linku
v absolutním pořádku včetně vynesených odpadků, umy-
tého nádobí a lednice. Na zajištění náhradního úklidu
může být použita kauce, složená klientem. Klientům ces-
tujícím vlastní dopravou doporučujeme neodjíždět ze
střediska dříve, než předají uklizenou ubytovací jednot-
ku. Předejde se tak případným sporným situacím.

KAUCE ZA APARTMÁN/STUDIO
Jako jistina za nepoškození ubytovacího zařízení se  sklá-
dá vratná kauce v různé výši v závislosti od konkrétní lo-
kality. Skládá se v eurech, výjimečně v Itálii v Kč delegá-
tovi; ve Francii většinou však musí být uhrazena pro-
střednictvím mezinárodní platební karty (VISA, Master-
Card) blokací částky. Ve Švýcarsku navíc bude CK vybírat
od klientů dodatečnou kauci 1.500 Kč na pokrytí zjiště-
ných závad po odjezdu klientů. Tato částka se bude vra-
cet zpět na účet klienta do 1 měsíce. Upozornění: Za ško-
du je považováno i odevzdání neuklizeného ubytovacího
zařízení po skončení pobytu! Kauce může být zabavena
i za porušování ubytovacího řádu! Někdy může být od-
blokování částky na kartě provedeno 1–4 týdny po ná-
vratu domů.

STRAVOVÁNÍ
V Itálii (vyjma Val di Fassa a Cervinie) lze za příplatek
(v Kč) předem doobjednat večeře, v Ponte di Legno polo-
penzi. Folgaria – polopenze v ceně. Stravovací služby ne-
zahrnují stravu v příjezdový a odjezdový den (vyjma ho-
telu Al Lago – začíná se večeří a končí snídaní).
Ve Francii a Švýcarsku je stravování vlastní. V okolí uby-
tování je vždy dostatek obchodů a restaurací, všechny
ubytovací jednotky disponují vybavenými kuchyňkami.

DOPRAVA
Dopravu na zimní zájezdy zajišťujeme převážně vlastními
autobusy naší CK, výjimečně i vozy jiných osvědčených
a spolehlivých dopravců. Jedná se vždy o moderní auto-
kary v luxusní úpravě: WC, klima, DVD, bar, ski-box nebo
vlek (upozornění: funkčnost WC je v zimním období limi-
tována klimatickými podmínkami). V případě menšího
počtu klientů si CK vyhrazuje možnost použití mikrobusu
nebo minibusu (výbava v tomto případě není garanto-
vána).
Hlavními odjezdovými a příjezdovými místy v ČR (bez
příplatku) jsou Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín,
Hranice na Moravě, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov,
Brno, Jihlava, Praha, (Plzeň – pouze Francie). Další od-
jezdová místa s příplatkem viz tabulka.
● V průběhu cesty vždy po 3–4 hodinách jízdy následuje

bezpečnostní a hygienická zastávka pro řidiče a cestu-
jící. V době zastávek je možné u řidičů koupit teplé ne-
bo studené nápoje. V průběhu jízdy je možno sledovat
filmy.

● Zasedací pořádek je připravován těsně před odjez-
dem, je plně v kompetenci CK, i když se snažíme v rám-
ci možností vyhovět individuálním požadavkům. CK
v zájmu udržení příznivé ceny dopravy využívá celou
kapacitu autobusu, tzn. i poslední řadu sedadel
a všechna sedadla u stolečků (i proti směru jízdy).

● Přeprava při pobytových zájezdech má charakter auto-
busové linky, kde průvodce není součástí přepravních
služeb. U některých zájezdů je autobus doprovázen
technickým delegátem.

● Každá osoba musí mít vlastní sedadlo a tudíž i zakou-
penou jízdenku.

● Autobusy nejsou vybaveny upínacími pásy na dětské
autosedačky.

● Skupinám a kolektivům zajišťujeme přistavení autobu-
su na vyžádanou adresu v rámci celé ČR za smluvní pří-
platek (základní sazby viz tabulka na protější straně).

● Přistavení autobusu ve výjezdovém nástupním místě
je vždy 15 min. před stanovenou dobou odjezdu. Max.
čekací doba na opozdilce je 15 minut. Příjezd autobu-
su do nástupních míst na trase je cca 15 min před sta-
novenou hodinou odjezdu. Čekání na opozdilce v da-
ném případě není možné.

● CK si vyhrazuje právo na změnu hodiny odjezdu, 
popř. na změnu trasy přepravy.

● CK si vyhrazuje právo vyloučit ze zájezdu osoby podna-
pilé, osoby pod vlivem omamných látek i osoby chova-
jící se nevhodně (a to i slovně) jak vůči ostatním kli-
entům tak i řidičům či zástupcům CK. Vyloučení z pře-
pravy na základě některého z těchto důvodů je zcela
bez náhrady. CK se v tomto případě vyvazuje z veške-
rých přepravních povinností. Ve všech autobusech platí
zákaz kouření!

● CK nenese odpovědnost za případné zpoždění doprav-
ních prostředků a za následky z toho vyplývající.

ZAVAZADLA
Objem zavazadlových prostorů v autobusech je limitován
a autobusy ani vleky nesmějí být z důvodů bezpečnosti
přetěžovány. Proto je omezen počet a velikost přepravo-
vaných zavazadel každého účastníka na rozumnou míru.
Povolené limity na osobu:
A) osobní zavazadla o max. celkové hmotnosti 20 kg
B) jeden pár lyží nebo jeden snowboard (v obalu)
C) lyžařské boty v obalu
D) malé příruční zavazadlo o max. hmotnosti 2 kg
Jednotlivá zavazadla nesmí přesáhnout hmotnost 20 kg!
Všechna zavazadla musí být označena štítkem se jménem
klienta a místem pobytu! Povinností klienta je dohlížet
na svá zavazadla během celé doby přepravy, zejména při
přestupech; cennosti neukládat do zavazadlového prosto-
ru a nenechávat je bez dozoru!
Doporučujeme klientům uzavřít Komplexní cestovní pojiš-
tění od ERV Evropské pojišťovny a.s., zahrnující pojištění
zavazadel, řešící i jejich případné poškození.
Nadlimitní zavazadla:
Zavazadla převyšující stanovené limity (např. druhý pár
lyží nebo snowboard, padák apod.) je možné přepravit
pouze pokud jsou:
● Předem objednaná a potvrzená CK – poplatek 300 Kč

za každých 10 kg navíc.
● Předem neobjednané a nepotvrzné nadlimitní zava-

zadlo, zjištěné při odjezdu nebo v průběhu zájezdu, bu-
de přepraveno pouze v případě volných úložných pro-
stor, a to za poplatek 600 Kč. V opačném případě ne-
bude přepraveno!

Objednání a potvrzení nadlimitního zavazadla se provádí
zásadně písemně prostřednictvím smlouvy o zájezdu. Ko-
lektivům doporučujeme objednání vleku za autobus.

Zavazadla vyloučená z přepravy:
Domácí zvířata, zavazadla překračující celní limity, kartó-
ny cigaret, piva nebo jiného alkoholu, sudy piva, zbraně,
omamné nebo chemické látky, podléhající zvláštním vý-
vozním a přepravním předpisům.

SKIPAS
U všech zájezdů jsou základní skipasy zahrnuty v ceně.
Při objednání zájezdu je třeba uvést, zda požadujete ta-
ké jejich rozšíření či prodloužení, změna na místě již ne-
ní většinou možná. K vyřízení zlevněných dětských, juni-
orských a seniorských skipasů je nutné mít k dispozici
doklad k ověření data narození. U školních zájezdů se-
znam účastníků s razítkem školy. Mnohdy vzniká nárok
na dětský skipas jen v případě zakoupení stejného skipa-
su pro jednoho z rodičů nebo doprovodu (1+1). 
Ve většině středisek umožňují skipasy čerpání dalších slu-
žeb – skibusy, vstupy do některých místních sportovních
a rekreačních zařízení (zlevněné nebo zdarma).
Většinou jsou již skipasy formou přenosných magnetic-
kých karet (key-card – bez nutnosti manipulace v turni-
ketech). V některých destinacích je na keycard vybírána

www.victoria-ck.cz dovolena@victoria-ck.cz@CK.Victoria

ným (klientem CK) a ERV Evropskou pojišťovnou a.s.
● Veškeré plnění vyplývající z uzavřeného pojištění vyři-

zuje pojištěný s ERV Evropskou pojišťovnou a.s.
Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8
zákaznické centrum tel.: +420 221 860 860
www.ERVpojistovna.cz; e-mail: klient@ERVpojistovna.cz

CK poskytne všechny nutné podklady pro řešení pojistné
události.

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ CK PROTI ÚPADKU
Je již zahrnuto v katalogové ceně zájezdů. V souladu se
zákonem je CK Victoria – Ing. Ladislav Jarý pojištěna pro-
ti úpadku u ERV Evropské pojišťovny a.s., číslo pojistné
smlouvy 1180000027.
Na základě tohoto smluvního pojištění vzniká klientům
právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého
úpadku neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu
v zahraničí zpět do ČR, pokud je tato doprava součástí zá-
jezdu, nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu
zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil či nevrátí zá-
kazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou
částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd
uskutečnil pouze zčásti.

VEDOUCÍ ZÁJEZDU, PEDAGOGICKÝ DOZOR A ZDRAVOTNÍK
CK vedoucím skupinových zájezdů (od 21 osob) posky-
tuje volné poukazy. Jejich počet je uveden v tabulce
na protější straně. Osoby cestující na volné poukazy
získávají bezplatně veškeré služby poskytované platí-
cím účastníkům skupinového zájezdu.

ZÁVĚREČNÉ UPOZORNĚNÍ
Veškeré informace vycházejí ze skutečností a informací
našich partnerů platných v době přípravy katalogu (čer-
ven 2021. Rovněž uváděné vzdálenosti i polohy jednotli-
vých služeb a ubytovacích kapacit v rámci středisek jsou
pouze orientační. Nemůžeme také zachytit změny pro no-
vou sezónu (např. v provozu skibusů, počtu a délce do-
pravních zařízení či sjezdovek, v kaucích na skipasy
apod.). Navíc se mnohdy oficiálně uváděné hodnoty
z různých zdrojů vzájemně liší. Aktuální informace na-
jdete na www.victoria-ck.cz a posléze v pokynech na ces-
tu či v místě pobytu od delegáta.

Asistenční linka

+420 606 370 203

Nabízíme parkování Vašich vozidel na oplocené ploše pří-
mo v areálu terminálu CK v Brně po dobu Vašeho zájezdu.
Parkování v ceně 75 Kč/den je nutné uvést ve smlouvě
o zájezdu a uhradit v CK nejpozději den před odjezdem. Při
platbě v den odjezdu činí cena parkovného 100 Kč/den.
Zajistěte si parkování včas, počet míst je omezen.

N E P ¤ E H L É D N ù T E
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Ponte di Legno Severní zalesněné svahy v Ponte di Legno

Telekabina na ledovec Presena v Passo Tonale
ODJEZDOVÁ MÍSTA S PŘÍPLATKEM (PLATÍ PRO VŠECHNY ZÁJEZDY Z TOHOTO KATALOGU)

Hradec Králové

+ 300 Kč/os.
Pardubice

+ 250 Kč/os.

Vysoké Mýto

+ 200 Kč/os.
Svitavy

+ 150 Kč/os.

Letovice

+ 100 Kč/os.
Boskovice

+ 100 Kč/os.

Blansko

+ 50 Kč/os.
Uherské Hradiště

+ 200 Kč/os.

Zlín

+ 200 Kč/os.
Kroměříž

+ 150 Kč/os.

Liberec

+ 550 Kč/os.
Jablonec n. Nisou

+ 550 Kč/os.

Turnov

+ 500 Kč/os.
Mladá Boleslav

+ 450 Kč/os.

PROMO 4/4

PROMO 5/5

PROMO 6/6

4/4

5/5

PROMO AKCE

4/4

5/5

PROMO AKCE

4/4

5/5

ubytování na příslušný počet nocí v rezidencích • ubytování s polopenzí (hotel Al Lago) • skipas na příslušný počet dní • dopravu lux. busem z Brna a dalších hlavních odjezdových míst • ložní prádlo a ručníky (rezidence Jolly Resort & Spa a hotel Al Lago) • pojištění CK proti úpadkuCENY V TABULCE ZAHRNUJÍ

Upozornění:
Tyto ceny jsou platné za předpo-
kladu plně obsazeného apartmá-
nu, studia nebo hotelového poko-
je. Jinak je účtován příplatek za
neobsazené lůžko (viz tabulka).

5 = 4

SKIFINÁLE

6 = 4

6 = 4

SKISTART

Vánoční svátky

Prodloužený víkend
Pololetní prázdniny

Praha vých.–záp., KM, UH, HK, ZL
Prodloužený víkend
LI, JN, SM, JI, TR, ZS
OL, SU, OP, JE, MB
Prodloužený víkend
OV, PV, ČB, SY, PA

BM, Praha 1–5, VY, ZN
Prodloužený víkend
Praha 6–10, PR, FM

CE
NA

 Z
A

OS
OB

U
PR

OM
O

PR
OM

O

www.victoria-ck.cz
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Adamello Ski Dolomiti Superski Folgaria/LavaroneSKIPAS V CENĚ ZÁJEZDU

6/6

5/5

5/5

5/5

5/5

4/4

5/5

5/5

4/4

5/5

5/5

4/4

5/5

5/5

4/4

5/5

5/5

4/4

5/5

5/5

4/4

5/5

6/6

8

7

7

7

7

6

7

7

6

7

7

6

7

7

6

7

7

6

7

7

6

7

8

PASSO TONALE PONTE DI LEGNO VAL DI FASSA/
/SELLA RONDA FOLGARIA/LAVARONE

5. 12.–12. 12.
11. 12.–17. 12.
16. 12.–22. 12.
21. 12.–27. 12.

8. 1.–14. 1.
13. 1.–18. 1.
17. 1.–23. 1.
22. 1.–28. 1.
27. 1.– 1. 2.
31. 1.– 6. 2.
5. 2.–11. 2.

10. 2.–15. 2.
14. 2.–20. 2.
19. 2.–25. 2.
24. 2.– 1. 3.
28. 2.– 6. 3.

5. 3.–11. 3.
10. 3.–15. 3.
14. 3.–20. 3.
19. 3.–25. 3.
24. 3.–29. 3.
28. 3.– 3. 4.
2. 4.– 9. 4.

–
–
–
–

7.190,–
5.990,–
7.190,–
7.890,–
6.190,–
8.590,–
8.590,–
7.190,–
8.590,–
8.590,–
7.190,–
8.590,–
9.590,–
6.190,–
7.890,–

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

8. 3.–13. 3. (3/4)

9.490,–
–

7.790,–
6.790,–
6.790,–
8.790,–
8.790,–
7.490,–
8.790,–
9.590,–
7.790,–

10.190,–
10.190,–
8.590,–

10.190,–
10.190,–
8.590,–

10.190,–
10.990,–
7.790,–
9.590,–
7.790,–
6.790,–
7.790,–
7.790,–

6.990,–
6.190,–
6.190,–
8.190,–
8.190,–
6.890,–
8.190,–
8.990,–
7.190,–
9.690,–
9.690,–
7.990,–
9.690,–
9.690,–
7.990,–
9.690,–

10.490,–
7.190,–
8.990,–
7.190,–
6.190,–
6.990,–
6.990,–

Dolomity
Super-premiéra

14. 12.–19. 12. (4/4)

18. 12.–23. 12. (4/4)

9.890,–

Nocí/
/Ski

Celk.
dnůTERMÍNY

Rezidence
Gran Baita***

St. 4,
Ap. 4, Ap. 6

Rezidence
Adamello Resort****+

(bazén, wellness, restaurace)

St. 2, 
Ap. 4, Ap. 5, Ap. 6

Rezidence
Jolly Resort & Spa****+

(wellness, restaurace)

St. 2, 
Ap. 5, Ap. 6

Rezidence
Alba di Canazei

Campitello di Fassa
Canazei

St. 2, St. 3, Ap. 4, Ap. 5

Hotel
Al Lago***
(polopenze)

Ho. 1/2, 
Ho. 1/3, Ho. 1/4

Rezidence
Gran Baita***

Rezidence
Adamello Resort****+

Rezidence
Jolly Resort & Spa****+ Hotel Al Lago***Campitello di Fassa

Alba di Canazei

kauci na ubytování 100 € (Adamello Resort, Jolly Resort & Spa), 1.500 Kč (rezidence Gran Baita), 200 € (rezidence Val di Fassa) • kauci na skipas 5 € (Passo Tonale/Ponte di Legno, Folgaria/Lavarone) •

pobytovou taxu: 0,7 €/osoba od 14 let/noc (Passo Tonale); 1,8 €/osoba od 14 let/noc (Ponte di Legno); 0,7 €/osoba od 14 let/noc (Val di Fassa); 1,5 €/osoba od 14 let/noc (Lavarone) – platba na místě v hotovosti • průběžný a závěrečný úklid (vyjma hotelu Al Lago) – klient uklízí sám

– 1.200,–
– 1.500,–
– 1.700,–
– 2.500,–
– 3.000,–

–
– 500,–
– 600,–

–
– 80,–
– 100,–

–
–
–

3/4 – 3.000,–
–
–

3/4 – 1.000,–
–
–
–
–

–
–
–

+ 1.800,–
+ 2.250,–
+ 350,–
+ 350,–

–
+ 750,–
+ 750,–

+ 2.200,–
+ 2.750,–
+ 3.300,–
+ 3.000,–
+ 3.750,–
+ 350,–
+ 350,–

–
+ 750,–
+ 750,–

+ 2.000,–
+ 2.500,–
+ 3.000,–
+ 2.600,–
+ 3.250,–
+ 350,–
+ 350,–

–
+ 750,–
+ 750,–

–
–
–

1/1 + 3.300,–
–
–
–
–
–
–

+ 2.800,–
–
–
–
–

+ 1.200,–
–
–
–
–

4/4 + 320,–/ap., st.

5/5 + 400,–/ap., st.

4/4 + 400,–/ap., st.

5/5 + 500,–/ap., st.
––

4/4 + 400,–/ap., st.

5/5 + 500,–/ap., st.

večeře v restauraci
Jolly

3x + 1.410,– (4/4)

4x + 1.880,– (5/5)

5x + 2.350,– (6/6)

polopenze v ceně–

večeře v restauraci
Adamello Resort

3x + 1.530,– (4/4)

4x + 2.040,– (5/5)

5x + 2.550,– (6/6)

polopenze v restauraci
Adamello Resort

3x + 2.040,– (4/4)

4x + 2.720,– (5/5)

5x + 3.400,– (6/6)

večeře v restauraci
Palla di Neve

3x + 1.410,– (4/4)

4x + 1.880,– (5/5)

5x + 2.350,– (6/6)

PŘ
ÍP

LA
TK

Y
SL

EV
Y

Ostrava – Frýdek-Místek – Nový Jičín – Hranice n. M. – Přerov – Olomouc – Prostějov – Vyškov – Brno;  Praha – Jihlava – Brno

CENY V TABULCE NEZAHRNUJÍ

HLAVNÍ ODJEZDOVÁ MÍSTA

Vlastní doprava

Stravování

•Skipas pro dítě do 8 let 
(nar. po 30. 11. 2013), jen
v doprovodu dosp. osoby 
se stejným skipasem
•Nelyžař

Skipas pro juniora 
do 16 let, narozeného 
po 30. 11. 2005

Skipas pro seniora 
nad 65 let, narozeného 
před 30. 11. 1956

Rozšíření skipasu 
o 1 den lyžování 
v den příjezdu
(pouze vlastní doprava)

Konkrétní ubytovací
jednotka

Parking na terminálu CK 450 Kč/6 dnů/auto (zájezd 4/4); 525 Kč/7 dnů/auto (zájezd 5/5); 600 Kč/8 dnů/auto (zájezd 6/6)

PROMO 4/4

PROMO 5/5

PROMO 6/6

4/4

5/5

PROMO 4/4

PROMO 5/5

PROMO 6/6

4 ➝ 5

5 ➝ 6

– 1.300 Kč/os. – 500 Kč/os.

4/4 – 3.300,–
–
–
–
–

4/4 – 1.000,–
–
–

4/4 – 500,–
–
–

– 1.300 Kč/os.

Neobsazené lůžko 
na ubytovací jednotku

(Pozn.: v rez. Jolly ap. 5
příplatek za balkón
100 Kč/ap./den!)

Komplexní pojištění
Komplexní cestovní pojištění  + 350 Kč/os. (zájezdy 4/4, 3/4), + 390 Kč/os. (zájezdy 5/5), + 390 Kč/os. (zájezdy 6/6, min. 25 platících osob, jinak + 490 Kč/os.)

Připojištění EXTRA (Covid-19)  + 290 Kč/os. Připojištění Extra+ (Covid-19 pro případ karantény) + 540 Kč/os.

počet platících osob

počet volných poukazů
20

1
30

1,5
40

2
50

2,5
60

3
70 a více

4

PODMÍNKY PRO ORGANIZÁTORY (PLATNÉ PRO VŠECHNY ZÁJEZDY Z TOHOTO KATALOGU)
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● Passo Tonale – rezidence GRAN BAITA*** leží na východním okraji střediska, asi 200 m od skiareálu Tonale (skibus
30 m, centrum asi 300 m). Typ ubytování:
mono (St. 4) pro 1–4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a 4 lůžky (palanda + rozkládací dvoulůžko, ev.

2x rozkládcí dvoulůžko, možný je i tzv. „šuplík“), WC, sprcha, TV, většinou balkón. Někde možnost přistýlky.
bilo (Ap. 4) pro 2–4 osoby: obytná místnost se dvěma lůžky a kuchyňským koutem, ložnice s manželskou postelí, WC,

sprcha, TV a možnost 1–2 přistýlek.
trilo (Ap. 6) pro 5–6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a skládacím dvoulůžkem, ložnice s manželskou po-

stelí, kabina s palandou, WC, sprcha, TV a možnost 1–2 přistýlek.
Všechny apartmány či studia jsou jednoduše a účelně zařízeny, poskytují standardní ubytování odpovídající cenové
kategorii. Kuchyňské kouty mají sporák, lednici, nádobí a příbory, rychlovarnou konvici, mikrovlnné trouby. Povlečení,
utěrky, čisticí prostředky, ručníky a toaletní papír je třeba mít vlastní. Úklid provádějí klienti sami dle pokynů dele-
gáta. Parkování je bezplatné, před rezidencí. Kauce 1.500 Kč. Pobytová taxa 0,7 €/os. od 14 let/noc.

za poplatek 200 m200 m 150 m

Interiér rezidence Gran Baita

Rezidence Gran Baita

3.016 m n. m.

Rezidence Adamello Resort

Rezidence Jolly Resort & Spa

PASSO TONALE – PONTE DI LEGNO – TEMÙ od 5.990 Kč

FANTASTICKÉ CENY CELOU SEZÓNU
● Moderní telekabina na ledovec Presena 

(3.016 m n. m.) – jistota kvalitního lyžování 
od prosince do dubna

● Abnormálně příznivé sněhové podmínky 
a dokonalý systém umělého zasněžování, 
pokrývající 100 % skiareálu

● Precizně upravené sjezdové tratě pro všechny
skupiny lyžařů – od začátečníků a rodin 
s dětmi po sportovní a výkonnostní lyžaře

● Několik desítek kilometrů adrenalinového 
lyžování ve volném terénu

● Ubytování v kvalitních rezidencích s wellness,
restauracemi i dětskými koutky přímo 
u sjezdovek

● Nová atrakce Zip Line – panoramatická jízda
nad krajinou, délka 1.275 m, převýšení 
249 m, doba jízdy 4–5 minut

GARANCE SNĚHU NA LEDOVCI

62 km 10,4 km 41,1 km 10,5 km 43 km 100 % 5 x3 x 19 x 49.450

Passo Tonale – Ponte di Legno – Temù 1.121–3.016 m n. m.

snowboarding a free ski:
1x snowpark, 39 km skitour

další možnosti střediska:
•Ponte di Legno: bazén – zlevněné
vstupné na skipas, kluziště, bary,
restaurace, noční lyžování, ani-
mace
•Passo Tonale: bary, restaurace,
diskotéky, pověstné „Happy Hours“,
noční lyžování, skútry, sáňkařská
dráha, animace

Passo Tonale, ležící 1.880 m nad mořem, je známé ledovcem Presena, umožňujícím téměř celoroční
lyžování. Nabízí na jižních svazích lyžování pro každého, na severním svahu pak pro náročné lyžaře vy-
nikající 10 km dlouhou černou sjezdovku od ledovce Presena. Lákadlem je nová kabina na ledovec,
u jejíž horní stanice byl otevřen bar s panoramatickou terasou. 
Ponte di Legno (1.256 m n. m.) vyniká severozápadně orientovanými tratěmi vyšší obtížnosti, které
jsou částečně chráněné lesním porostem. V malebném historickém centru rozvíjejícího se střediska
najdete vše co je k relaxaci po lyžování třeba. Atraktivita oblasti se zvýšila telekabinou, spojující
Tonale a Ponte di Legno. Nechybí ani lyžařské propojení s moderním skiareálem v Temù s vynikající-
mi náročnými sjezdovými tratěmi s homologací pro pořádání FIS závodů.
– široký a sluncem stále zalitý jižní svah v Tonale, nabízející středně a méně náročné tratě, ideální

i pro lyžařské začátečníky;
– dlouhé a velmi kvalitní sjezdovky okolo Monte Serodine, řadící se k absolutní špičce italských „čer-

vených“;
– severně orientované, výborné, sportovně laděné tratě v Ponte di Legno a Temù i pro nejnáročnější;
– jistotu kvalitního sněhu a opalování v jarním období na ledovci Presena s nadmořskou výškou až

3.016 m n. m.;
– naprosto ojedinělou, fantastickou a téměř 10 km dlouhou černou sjezdovku z Passo Paradiso do

Tonale a dál do Ponte di Legna.

SKIPAS
● 4-, 5- nebo 6-denní skipas Adamello Ski (Passo Tonale, Ponte di Legno, Temù a ledovec Presena –
62 km) v ceně. Kauce na keycard 5 €.

SPECIÁLNÍ SYSTÉM STŘÍDÁNÍ
● cesta tam bez nočního přejezdu – na svah odpočatí
● ubytování ihned po příjezdu – bez nepříjemného čekání
● apartmán k dispozici až do odjezdu – i po lyžování

VÍCE KOMFORTU ZA NIŽŠÍ CENU

skipas
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Rezidence Adamello Resort****+

od 6.790 Kč
NEJŽÁDANĚJŠÍ MODERNIZOVANÁ REZIDENCE

● poloha přímo u sjezdovky, 100 m od centra skiareálu
● komfortní rezidence****+ s bazénem, wellness 

a dětskou hernou
● nová restaurace s možností objednání polopenze, 

večeří či snídaní
IDEÁLNÍ POMĚR KVALITY A CENY

● Ponte di Legno – rezidence ADAMELLO RESORT****+ – moderní rezi-
dence, ležící téměř u sjezdovky, asi 100 m od nástupní stanice lano-
vek. Centrum Ponte di Legna je vzdáleno 500 m. 
Typ ubytování:
mono (St. 2) pro 1–2 osoby (25–30 m2) obytná místnost s kuchyň-

ským koutem a manželským dvoulůžkem (160x200 cm), WC/sprcha
+ fén, trezor, TV, někdy balkón nebo terasa. 

bilo (Ap. 4) pro 2–4 osoby (40 m2) obytná místnost s kuchyň-
ským koutem a palandou pro 2 osoby, ložnice s manželskou poste-
lí, WC/sprcha + fén, trezor, TV, balkón nebo terasa. 

bilo (Ap. 5) pro 2–5 osob (38–45 m2) obytná místnost s kuchyň-
ským koutem, rozkládacím 2-lůžkem (150x190 cm) či rozkládací pa-
landou pro 2 osoby a pohovkou pro 1 osobu, ložnice s manželskou
postelí, WC/sprcha + fén, trezor, TV, někdy balkón. 

trilo (Ap. 6) pro 5–6 osob (55–60 m2) jako Ap. 5, bez pohovky v obyt-
né místnosti, navíc místnost s palandou (někdy s oknem), balkón
nebo terasa.

Všechny apartmány a studia mají kuchyňské kouty vybavené sporá-
kem, lednici, nádobím, příbory, rychlovarnou konvicí a mikrovlnnou
troubou. Povlečení, utěrky, čisticí prostředky, ručníky i toaletní papír
je třeba mít vlastní. Úklid provádějí klienti sami dle pokynů delegáta.
Klient si může provedení závěrečného úklidu zaplatit (40 €/mono,
50 €/bilo, trilo), v tom případě však musí opustit ubytovací jednot-
ku v odjezdový den do 10 hodin. U většiny apartmánů je vstup zven-
ku. V rezidenci je k dispozici recepce, společenská místnost, bar, Wi-Fi
připojení na pokojích, dětský koutek, herna pro děti, úschovna lyží
a bot, v místě relaxační centrum. V rezidenci je možno za poplatek
cca 8 € přiobjednat kvalitní snídaně, za cca 17 € večeře bufetovým
způsobem. Dále je možno navštívit panoramatickou restauraci à la
carte nebo posedět v lobby baru u recepce s nabídkou občerstvení
a čerstvou pizzou.
Vnitřní bazén s jacuzzi a dětským bazénkem je přímo v rezidenci. Jeden
vstup do bazénu a wellness/pobyt je pro každého klienta CK Victoria,
ubytovaného v rezidenci, zdarma.
Kauce 100 €. Pobytová taxa 1,8 €/os. od 14 let/noc.

na pokojích
zdarma 100 m

v rezidenci
1x zdarma 500 m

v rezidenci
1x zdarma 150 m 50 m

Vnitřní bazén s jacuzzi 1x VSTUP DO BAZÉNU A WELLNESS ZDARMA

Obytná místnost Ap. 5NOVĚ V REZIDENCI
Ubytování ve studiích pro 2 osoby

Ložnice Ap. 4, Ap. 5, Ap. 6 Obytná místnost Ap. 5; Ap. 4 totéž bez pohovky

Nová recepce

ADAMELLO RESORT****+

Nová panoramatická restaurace à la carte, v přízemí self service

skipas
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v rezidenci
ve společných
prostorách 80 m 550 m15 €/vstup 150 m

6

Ložnice Ap. 5

Rezidence Jolly Resort & Spa****+

FANTASTICKÉ CENY CELOU SEZÓNU
● luxusní design rezidence****+, wellness & spa
● poloha přímo u sjezdovky, 80 m od centra skiareálu
● výborná restaurace s možností objednání večeří
● povlečení a ručníky v ceně
● 1 dítě do 8 let skipas zdarma62 km 10,4 km 41,1 km 10,5 km 43 km

100 % 5 x3 x 19 x 49.450

Passo Tonale
Ponte di Legno – Temù

1.121–3.016 m n. m.

snowboarding a free ski:
1x snowpark, 39 km skitour

další možnosti střediska:
•Ponte di Legno: bazén – zlevněné vstupné na skipas, kluziště, bary, 
restaurace, noční lyžování, animace
•Passo Tonale: bary, restaurace, diskotéky, pověstné „Happy Hours“, 
noční lyžování, skútry, sáňkařská dráha, animace

Obytná místnost St. 2

● Ponte di Legno, rezidence JOLLY RESORT & SPA****+
je luxusní, kompletně

zrekonstruovaná rezidence. Nachází se v ideální poloze téměř u sjezdovky,
asi 80 m od vleku a cca 150 m od nástupní stanice lanovky do Tonale.
Centrum městečka Ponte di Legno a plavecký bazén jsou vzdáleny asi
400 m od rezidence. Typ ubytování:
mono (St. 2) 30 m2 pro 2 osoby – obytná místnost s kuchyňským koutem

a rozkládacím dvoulůžkem, WC/sprcha + fén, trezor, TV, balkón. 
bilo (Ap. 5) 40–45 m2 pro 2–5 osob – obytná místnost s kuch. koutem, roz-

kládacím dvoulůžkem a rozkl. lůžkem pro 1 osobu, ložnice s manželskou
postelí, WC/sprcha + fén, trezor, TV. Některé Ap. 5 mají balkón za přípla-
tek 100 Kč/apt./noc.

trilo (Ap. 6) 55–65 m2 pro 5–6 osob jako Ap. 5, bez rozkládacího lůžka
v obytné místnosti, navíc místnost s palandou, WC/sprcha + fén, trezor,
TV, balkón.

Všechny apartmány a studia mají kuchyňské kouty vybavené sporákem,
lednicí, nádobím, příbory, mikrovlnnou troubou a rychlovarnou konvicí.
Ručníky a povlečení jsou v ceně, klient povléká sám. Utěrky, čisticí pro-
středky a toaletní papír je třeba mít vlastní. Úklid provádějí klienti sami dle
pokynů delegáta. Klient si může provedení závěrečného úklidu zaplatit
(30 €/mono, 40 €/bilo, 50 €/trilo), v tom případě však musí opustit uby-
tovací jednotku v odjezdový den do 10 hodin. V rezidenci je k dispozici re-
cepce, společenská místnost, bar (sladké snídaně 7 €), internet-point, Wi-Fi
v okolí recepce, dětský koutek, posilovna, wellness centrum se solnou jes-
kyní (15 €/2 hod./os. od 14 let), malé domácí zvíře 5 €/noc, vyhřívaná ús-
chovna lyží a bot. Parkování před rezidencí je zdarma. Kauce 100 €.
Pobytová taxa 1,8 €/os. od 14 let/noc.

Ledovec Presena – horní stanice lanovky s barem ve výšce 3.000 m n. m.

Wellness Obytná místnost Ap. 5

od 6.190 Kč

skipas

JOLLY RESORT & SPA****+
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F-ORR F-ORC F-RI F-VAL F-SYB F-PUY F-AH F-2ALP F-VT F-3VAL F-ARC F-TIG I-CER CH-4VAL

–
–
–
–

13.190,–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

12.990,–
–

dítě do 8 let 
(po 31. 10. 2013)
senior nad 80 let
(před 1. 11. 1941)

nelyžař

– 5.500,–
dítě 9–14 let 

(po 31. 10. 2007)

– 1.600,–
15–19 let 

(po 31. 10. 2003)
a nad 65 let

(před 31. 5. 1957)

– 600,–

dítě do 7 let 
(2015 a mladší)

senior nad 77 let
(1944 a starší)

nelyžař

– 4.500,–
dítě 8–15 let 
(2007–2014)

– 2.500,–
16–25 let

(1997–2006)
a nad 65 let 
(1945–1957)

– 800,–

Valle d’Aosta

1x Monte Rosa,
1x Courmayeur v ceně

Zermatt
+ 35/30/18 €/den

(dospělý/junior/dítě)

0,4 €/os. od 11 l./noc
cca 3,5 CHF/os. od 16 l./noc
cca 1,5 CHF/os. 6–15 l./noc

+ 3.400,–
ubytování v Ap. 3
+ 400 Kč/os.

+ 3.800,–

Printse

4 Vallées

Printse + Verbier
+ 20/17/15 €/CHF/d.
(dospělý/junior/dítě)
(ev. + 3.300 Kč/6 dní)

4 VALLÉES
Nendaz

rezidence
Le Pracondu***

(sauna) 

Ap.4, Ap. 6

CERVINIA/
/ZERMATT

Antey Saint André
rezidence
Bellevue**

St. 2, St. 3, St. 4,
Ap. 3

www.victoria-ck.cz

–
–

10.390,–
–

10.990,–
10.790,–

–
–

–
–
–

12.990,–
–

12.990,–
12.390,–

–

–
8.390,–
8.390,–

–
8.990,–

–
8.390,–

–

dítě do 5 let
senior nad 75 let

nelyžař

– 2.800,–

dítě do 5 let
nelyžař

– 4.000,–
senior nad 75 let

– 3.700,–
(senior získává vždy

Essentiel Pass)

dítě do 5 let
senior nad 75 let

nelyžař
21. 1.; 11. 3.

– 4.600,–
18. 3.

– 4.000,–
ubytovaní v rezidenci
Borsat IV (Val Claret)

dítě do 5 let
senior nad 75 let

nelyžař
11. 3.

– 4.000,–

dítě do 5 let
senior nad 75 let

nelyžař
7. 1.; 14. 1.; 4. 3.;

18. 3.

– 3.200,–
dítě 5–17 let

senior 65–74 let
nelyžař

7. 1.; 14. 1.; 4. 3.;
18. 3.

– 400,–

1,0 €/os. od 18 l./noc 0,8 €/os. od 18 l./noc 1 €/os. od 18 l./noc1,1 €/os. od 18 l./noc

21. 1.; 18. 3.; 11. 3.

+ 4.500,–
lze akceptovat pouze
1 neobsazené lůžko

ubyt. v rez. Borsat IV
(Val Claret)  11. 3.

+ 1.000 Kč/os. (plné
obsazení). Neobsazené

lůžko + 6.000,–

7. 1.; 14. 1.; 18. 3.

+ 1.800,–
4. 3.

+ 2.200,–

14. 1.

+ 2.100,–
4. 3.; 11. 3.

+ 2.500,–

14. 1; 25. 3.

+ 2.800,–
4. 3.; 11. 3.; 18. 3.

+ 3.000,–

Espace Lumìere

cca + 40 €/den
(na místě)

–

Les Arcs + La Plagne
neomezeně = Essentiel

Pass
+ 800 Kč

VAL D’ALLOS/
/PRA LOUP

Val d’Allos La Foux
rezidence

Les Chalets du
Verdon***

(bazén, sauna) 

St. 4, Ap. 6

VAL THORENS/
/LES 3 VALLÉES

Orelle

rezidence Hameau
des Eaux d’Orelle*** 

(wellness + spa)

St. 2, St. 4, Ap. 3,
Ap. 4, Ap. 6

TIGNES/
/VAL D’ISÈRE

Le Lavachet
rezidence

Home Club** a jiné
11. 3. možnost rez.

Borsat IV** Val Claret
(za příplatek)

St. 4, St. 5, Ap. 6

LES ARCS/
/PARADISKI

Arc 2000
rezidence
Varet**

St. 5

Tignes + Val d’IsèreOrelle/Val Thorens

Les 3 Vallées Les 3 Vallées

Classique Pass

––

–

–

–

–

–

7.590,–
–
–
–
–
–

8.990,–
–

5.690,–
–
–
–

8.390,–
–
–
–

–
–
–
–
–

8.190,–
–
–

–
–
–
–
–
–

7.990,–
–

–
–

7.390,–
7.990,–
7.390,–
7.190,–

–
–

–
8.390,–
8.790,–
9.390,–
9.990,–
9.590,–

–
–

–
–

9.590,–
–

11.190,–
10.890,–

–
9.590,–

–
–

9.190,–
–

9.490,–
9.490,–
9.490,–
9.190,–

–
–
–
–
–
–
–

11.990,–

dítě do 5 let, nelyžař
7. 1.; 14. 1.

– 3.000,–
21. 1.; 11. 3.

– 3.500,–
4. 3.

– 3.900,–
senior nad 72 let

7. 1.; 14. 1.

– 900,–
21. 1.; 11. 3.

– 1.100,–
4. 3.

– 1.500,–

dítě do 5 let
nelyžař
10. 12.

– 2.400,–
18. 3.

– 3.000,–
senior nad 75 let

10. 12.

– 1.200,–
18. 3.

– 1.300,–

dítě do 5 let
senior nad 75 let

nelyžař

– 2.400,–

dítě do 5 let
senior nad 75 let

nelyžař
10. 12.

– 1.000,–
4. 3.

– 2.300,–

dítě do 5 let
senior nad 75 let

nelyžař

– 2.000,–
21. 1.

– 2.400,–
dítě 5–11 let

– 300,–

dítě 5–12 let

– 400,–
junior 13–16 let
senior 65–74 let

– 200,–
dítě do 5 let

senior nad 75 let
nelyžař 

– 2.500,–

dítě do 5 let
senior nad 75 let

nelyžař

– 4.000,–

1,7 €/os. od 18 l./noc1,3/1,8 €/os. od 18 l./n. 1,8 €/os. od 18 l./noc 1,3 €/os. od 3 l./noc 1,5 €/os. od 18 l./noc 0,8 €/os. od 18 l./noc 0,83 €/os. od 18 l./noc max.2,73 €/os. od 18 l./n.

+ 3.300,–7. 1.

+ 1.600,–
14. 1.; 21. 1.;

+ 2.100,–
4. 3.; 11.. 3.

+ 2.300,–

dítě do 5 let
senior nad 72 let

nelyžař

– 3.500,–

14. 1.; 25. 3.

+ 2.600,–
12. 3.;

+ 3.600,–
5. 3.

+ 3.900,–

+ 2.500,– + 1.500,– 14. 1.; 4. 3.; 11. 3.;

+ 2.300,–
21. 1.

+ 2.500,–

příplatek za rezidenci
L’Écrin des Orres****

+ 300 Kč/os.

neobsazené lůžko

rezid.***/rezid.****

10. 12.

+ 1.700/2.000,–
4. 3.

+ 2.800/3.100,–

10. 12. 

+ 1.900,–
18. 3.

+ 2.800,–

Upozornění:
Uváděné ceny jsou platné za předpokladu

plně obsazeného apartmánu nebo studia.
Jinak je účtován příplatek za neobsazené

lůžko (viz tabulka).

7/6

7/6

7/6

7/6

7/6

7/6

7/6

7/6

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pá

Pá

Pá

Pá

Pá

Pá

Pá

Pá

10. 12.–19. 12.

7. 1.–16. 1.

14. 1.–23. 1.

21. 1.–30. 1.

4. 3.–13. 3.

11. 3.–20. 3.

18. 3.–27. 3.

25. 3.– 3. 4.

750 Kč/10 dnů/auto (zájezdy 7/6)

–

–

–

–

–
2x týdně

Les 2 Alpes
vlastní doprava

stravu, průběžný a závěrečný úklid (mimo Orcières, Vars, Orelle, Méribel), ložní prádlo (mimo výše uvedená střediska), čisticí a hygienické prostředky, pobytovou taxu, kauci za apartmán/studio ve Francii (platba na místě kreditní kartou, výjimečně hotově), ve Švýcarsku (450 CHF hotově)

6 dnů neomezeně
(doporučujeme!)

Akce 5=6  + 700 Kč

MÉRIBEL-MOTTARET/
/LES 3 VALLÉES

Méribel 1.800
rezidence
Le Hameau 

du Mottaret**

St. 3, St. 4, Ap. 6

ALPE D’HUEZ
Oz en Oisans

rezidence
Couleur Soleil***

St. 4, Ap. 5, Ap. 6

LES 2 ALPES
MI-Alpes (centrum)

rezidence
Meijotel**

Plain Sud**

St. 2, St. 4, Ap. 6

VARS/RISOUL
Vars, St. Marie

rezidence
Pra St. Marie***

(bazén, pára)

St. 2, Ap. 4, Ap. 6

LES ORRES
Les Orres - Bois Méan

rezidence
Les Hauts de
Préclaux***

L’Écrin des Orres****
(obě bazén, sauna)
St. 4/Ap. 4, Ap. 6

ORCÌERES
Orcières 1.850

rezidence
Rochebrune

Le Vallon****
(bazén)

St. 4, Ap. 4, Ap. 6

PUY ST. VINCENT
Puy St. Vincent

1.700–1.800
rezidence

Hameau des
Ecrins***

Chalets de PSV***
Gentianes*** (bazén)

St. 4, Ap. 4, Ap. 6

– 1.600 Kč/os.

Vars + RisoulLes Orres Orcières Puy St. VincentLes Sybelles Údolí Méribel

Grande Galaxie
v ceně mimo 7. 1. a 14. 1.

Essentiel Pass–

Alpe d’Huez

skibus
cca 12 €

Alpe d’Huez
2x týdně

Grande Galaxie

LES SYBELLES
Saint Jean d’Arres

rezidence
La Fontaine du Roi***

(bazén, sauna)

St. 4, Ap. 5, Ap. 6

7x ubytování v apartmánech/studiích, 6-denní skipas pro danou oblast, dopravu lux. busem z hlavních odjezdových míst, ložní prádlo (pouze Orcìeres, Vars, Méribel), závěrečný úklid (Orcières, Vars, Orelle, Méribel), pojištění CK proti úpadku

Ostrava – Frýdek-Místek – Nový Jičín – Hranice na Moravě – Přerov – Olomouc – Prostějov – Vyškov – Brno;  Brno – Jihlava – Praha – PlzeňHLAVNÍ ODJEZDOVÁ MÍSTA

CENY V TABULCE NEZAHRNUJÍ

Za neobsazené lůžko

na ubytovací jednotku

Rozšířený skipas

Komplexní pojištění Komplexní pojištění u ERV Evropské pojišťovny a.s. + 390 Kč/os. (min. 25 platících osob, jinak + 490 Kč/os.). Připojištění EXTRA (Covid-19) + 290 Kč/os. Připojištění Extra+ (Covid-19 pro případ karantény) + 540 Kč/os.

Nocí/
/Ski

CE
NA

 Z
A

OS
OB

U

TERMÍNY

CENY V TABULCE ZAHRNUJÍ

Dětské, juniorské

a seniorské slevy 

na skipas a nelyžaři

Vlastní doprava

Parking na terminálu CK

Pobytová taxa hrazená
v místě pobytu/noc

PŘ
ÍP

LA
TK

Y

SKIPAS V CENĚ ZÁJEZDU

SL
EV

Y

Hradec Králové

+ 350 Kč/os.
Pardubice

+ 300 Kč/os.
Vysoké Mýto

+ 250 Kč/os.
Svitavy

+ 200 Kč/os.
Letovice

+ 150 Kč/os.
Boskovice

+ 150 Kč/os.
Blansko

+ 100 Kč/os.

Uherské
Hradiště

+ 250 Kč/os.
Zlín

+ 250 Kč/os.
Kroměříž

+ 200 Kč/os.
Liberec

+ 600 Kč/os.

Jablonec
nad Nisou

+ 600 Kč/os.
Turnov

+ 550 Kč/os.
Mladá Boleslav

+ 500 Kč/os.

ODJEZDOVÁ MÍSTA S PŘÍPLATKEM (PLATÍ PRO VŠECHNY ZÁJEZDY Z TOHOTO KATALOGU)

počet platících osob

počet volných poukazů
20

1
30

1,5
40

2
50

2,5
60

3
70 a více

4

PODMÍNKY PRO ORGANIZÁTORY (PLATNÉ PRO VŠECHNY ZÁJEZDY Z TOHOTO KATALOGU)
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LES ORRES

Středisko Les Orres se nachází blízko NP des Ecrins. Má nepřelidněné, dobře
upravované tratě o délce cca 100 km, v nižších polohách vedené lesy, z okol-
ních vrcholků jsou výhledy na přehradu Terre Poncon. Je ideální pro rodiny, ne
však pro úplné lyžaře-začátečníky. Nezklame ani zkušené a sportovní lyžaře, dí-
ky vysokému procentu kvalitních červených tratí. Je tu dobré zázemí i pro
snowboardisty (snowpark Espace New Gliss i freeridové zóny). Umělé zasněžo-
vání (70 %) umožňuje lyžování od začátku prosince do poloviny dubna.
Středisko nabízí i 40 km upravovaných běžeckých tratí, sáňkařskou dráhu, ve-
čer pak zábavu v příjemných barech, restauracích a při bowlingu. Les Orres se
nyní rozvíjí nejvíce v části Préclaux/Bois Mean, kde se budují nové rezidence
s relaxačním zázemím, vzdálené do 80 m od sjezdovek.

100 km 4 x 20 x 6 x 7 x 10 x

9 x

70 %

22.000
zdarma

u recepce 30/60 m zdarma 300 m 100 m

Les Orres 1.550–2.720 m n. m.

UBYTOVÁNÍ
● Les Hauts de Préclaux*** – komplex, složený z několika rezidencí v Les Orres 1.800 pří-
mo v centru části Bois Méan, kousek od obchodů, u dojezdu sjezdovek a u nástupní sta-
nice vleku. Komplex má vlastní venkovní bazén vyhřívaný na více jak 33 °C, 4 
sauny, kardio-zónu a hernu (biliár, ping-pong), Wi-Fi zóna zdarma pouze u recepce.
Typ ubytování: St. 4 (cca 33 m2), Ap. 6 (cca 38 m2). 
● Rezidence L’Écrin des Orres**** (dříve Les Balcons des Airelles), také v části Bois Méan,
s vlastním vnitřním bazénem a saunou (zdarma).
Typ ubytování: Ap. 4 (33 m2), Ap. 6 (37 m2). 
Kuchyňské kouty mají sporák, lednici, nádobí a příbory, mikrovlnku, kávovar a myčku.
Povlečení, utěrky, ručníky a čisticí prostředky vlastní. Úklid provádějí klienti sami. Kauce
400 € (pouze kreditní kartou). Pobytová taxa (ceny r. 2021): 1,3 €/os. od 18 let/noc v Les
Hauts de Préclaux, jinak 1,8 €/os. od 18 let/noc. Příplatky: TV 29 €/týden; povlečení 9
€/os., ručníky 7 €/os., obojí 12 €/os.; závěrečný úklid 38–48 €; povlečení + ručníky +
úklid 97 €/Ap. 4, 139 €/Ap. 6; povlečení + ručníky + TV 59 €/Ap. 4, 93 €/Ap. 6; TV
7 €/den, 29 €/týden; parkování cca 45 €/týden.
SKIPAS
● 6-denní skipas Les Orres (100 km) v ceně. Skibus po středisku zdarma.

Rezidence L’Écrin des Orres – bazén

ORCIÈRES

Středisko Orcières 1.850 se nachází naproti Národního parku des Ecrins, má typický horský charakter
a čítá na 100 km sjezdových tratí. Středisko rády navštěvují rodiny s dětmi nejen díky jižním svahům,
velkému množství červených a modrých sjezdovek, ale také široké nabídce dětských zábavných parků
na sněhu „Opouland et Waouland“, kvalitnímu umělému zasněžování, kvalitní nabídce po lyžování
a v neposlední řadě díky perfektní poloze nabízeného ubytování v rezidenci, nacházející se u sjezdo-
vek. Středisko nabízí možnost návštěvy L‘Espace Grande Ours s bazénem, tobogánem, vodotrysky, ví-
řivkou, kluzištěm a saunou (za poplatek). Ve středisku je taktéž úžasný snowpark ve výšce
2.000 m n. m., po středisku jezdí skibus. Odvážlivci mohou zkusit v posledních letech adrenalinovou
novinku „Tyrolienne“ (jízda v postroji na laně), jedna z největších v Evropě.

100 km 7 x 20 x 15 x 9 x

19 x 7 x75 % 3 x

zdarma 50 m městský bazén

zdarma

450 m 450 m

Orcìeres 1.850 1.850–2.725 m n. m.

8.190 Kč

UBYTOVÁNÍ
● Rezidence Rochebrune Le Vallon**** se nachází
přímo na sjezdovce, vedle sedačko-kabinkové la-
novky Télémix de Rocherousse v Orcieres 1.850,
450 m od centra. Je vybavena recepcí, společen-
skou místností s TV a krbem, restaurací a barem.
Wi-Fi připojení zdarma, možnost ranní donášky
pečiva. V nově přistavěném křídle Rochebrune les
Cimes je bazén (zdarma), sauna a hammam (za
poplatek). 
Typ ubytování:
St. 4 (27 m2) obývací místnost s kuchyňským kou-
tem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno
i šuplík) a patrová postel v předsíni, koupelna,
většinou samostatné WC, balkón.
Ap. 4 (29–36 m2) ložnice s manželskou postelí,
obývací mostnost s kuchyňským koutem a rozklá-

dacím gaučem pro 2 osoby (možno i šuplík, kou-
pelna s vanou či sprchou, WC, balkón.
Ap. 6 (38–41 m2) obývací místnost s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (mož-
no i šuplík), ložnice s manželskou postelí + kabi-
na či vstupní místnost s palandou.
Vybavení: 4-plotýnkový el. vařič, trouba či mikro-
vlnka, myčka, TV. Povlečení, TV, závěrečný úklid
v ceně (kromě kuch. koutu).
Kauce 300 €, pro skupiny mladých 200 €/os. Po-
bytová taxa: cca 1,8 €/os. od 18 let/noc. Příplatky:
ručníky 9 €/os.; postýlka + židlička + vanička
30 €/týden; garážové stání 50 €/týden; malé do-
mácí zvíře 60 €/týden.
SKIPAS
● 6-denní skipas Orcières (100 km) v ceně. Kauce
na keycard 2 €.

snowboarding:
2x snowpark a slalomová dráha

vesnici, dětské školky, dětské parky Opouland a Waou-
land, sport. palác L’Espace Grande Ours (cca 500 m od
rezidence) – bazén s tobogánem, kaskádami a vodo-
trysky, kluziště včetně půjčení bruslí, spa (sauna, pá-
ra, vířivka, solárium), bowling – vše za poplatek

Rezidence L’Écrin des Orres****

Interiér rezidence Les Hauts de PréclauxInteriér rezidence L’Écrin des Orres Interiér rezidenceBazén v rezidenci Les Cimes

Rezidence Rochebrune Le Valon**** a nová část Les Cimes

Orcìeres

● ZDARMA vnitřní bazén v nově přistavěné části rezidence
● ubytování**** u sjezdovek

● bazény, sauny a fitness ZDARMA
● ubytování u dojezdu sjezdovek

cenová bomba v předvánočním lyžování
7x ubytování, 6-denní skipas + doprava

další možnosti střediska:
paragliding, sněžnice, psí spřežení, sáňkařská
dráha, Igloo Kanata – strávení noci v horské

43 km

kluziště

Bazén rezidence Les Hauts de Préclaux***

snowboarding:
1x snowpark (quarters, 
tables, slides, big airs)

další možnosti střediska:
paragliding, bowling, skutry, kluziště, bobová
dráha, skibus po středisku
12 km upravovaných tras pro běžkaře

5.690 Kč

8
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UBYTOVÁNÍ
● Velmi kvalitní rezidence Pra Sainte Marie*** ve
Varsu – části St. Marie, naproti sjezdovky Olym-
pique, poblíž sjezdovek a vleků, cca 200 m od ob-
chodů. Rezidence je vybavena vnitřním bazénem,
vířivkou a párou (bazén v ceně, spa-část 8 €/sean-
ce, 35 €/5 seancí) a malou posilovnou. Povlečení,
TV a závěrečný úklid (mimo kuch. koutu) v ceně. 
Typ ubytování: 
St. 2 (23 m2), Ap. 4 (32 m2), Ap. 6 (38 m2). Kauce
350 €. Pobytová taxa: 1,7 €/os. od 18 let/noc.
Příplatky: podzemní parkování 40 €/týden, malé
domácí zvíře 60 €/týden, Wi-Fi 8 €/den, 22 €/tý-
den (max. 2 přístroje), dětský set (židle, vana po-
stýlka) 30 €/týden, ručníky (malý + velký) 9 €.

SKIPAS
● 6-denní skipas Vars+Risoul (185 km) v ceně.

snowboarding:
8x snowpark (boardercross, U-rampa, vlek)

další možnosti střediska:
kluziště, sáňkařská dráha, paragliding, res-
taurace, bary, obchody

VARS/RISOUL

185 km 10x 39x

48x 18x

Lyžařská oblast známá též pod názvem La
Foret Blanche leží v centru Savojských Alp,
asi 40 km jižně od Brianconu. Vznikla spoje-
ním středisek Vars (1.650 m n. m.) a Risoul
(1.850 m n. m.) se 185 km sjezdovek. Pro ce-
lou oblast platí celoplošný skipas Vars+Ri-
soul. Lyžaři zde najdou dokonale upravené
terény (většinou i uměle zasněžované) jak
pro začátečníky, tak i zkušené (sjezdovka La
Coni se sklonem až 43°). Doporučujeme
úchvatnou červenou sjezdovku Olympique,
pro nadšence trať letmého kilometru. Snow-
boardisty potěší jeden z největších snowpar-
ků – Surfland – s U-rampou a vlekem. Díky
nadmořské výšce, třem stovkám slunečných
dnů v roce a severním svahům patří mezi
nejoblíbenější střediska Savojských Alp. 

8 €/den
22 €/týden 30 m zdarma 

kluziště

za poplatek

200 m

31 x 17 x

302 x

2 x

200 m

Interiér rezidence

Vars/RIsoul
1.650–2.750 m n. m.

● komfortní rezidence s bazénem u olympijské sjezdovky
● Wi-Fi ZDARMA na sjezdovkách a ve středisku
● Pro celou oblast platí jeden skipas

Bazén v rezidenci VSTUP DO BAZÉNU S VÍŘIVKOU ZDARMA

Rezidence Pra Sainte Marie*** přímo u nástupní stanice lanovky

Rezidence Pra Sainte Marie***
230 km 7 x 38 x 34 x 8 x

Val d’Allos/Pra Loup 1.500–2.600 m n. m.

50/100 m zdarma zdarma

150/250 mza poplatek17 x 17 x255 ks 57.739 150/250 m

zdarma
2 příst./apt.

2 x

UBYTOVÁNÍ
● Rezidence složená ze dvou budov Les Chalets du Verdon*** v části La Foux
d’ Allos poblíž sjezdovek a vleků. Má vnitřní bazén, turecká sauna a bazé-
nek pro děti (vstup zdarma). Typ ubytování: 
St. 4 (2–4 os.) cca 30 m2 – obytná místnost s rozkládacím gaučem pro dvě
osoby (možno i „šuplík“), v předsíni palanda či 2 samostatná lůžka, ku-
chyňský kout, koupelna, WC, TV, většinou balkón.
Ap. 6 (4–6 os.) cca 35 m2 – ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2
osoby (možno i „šuplík“), v předsíni palanda, koupelna, WC, TV, balkón.
Apartmány jsou účelně a vkusně zařízeny, většinou s balkónem nebo tere-
asou, kuch. kouty mají sporák, lednici, myčku, mikrovlnku, nádobí a příbo-
ry, ložnice lůžkoviny. Povlečení, utěrky, ručníky a čisticí prostředky je třeba
mít vlastní. Úklid provádějí klienti sami. Wi-fi zdarma (2 přístupové kó-
dy/apt.). Kauce 300 €. Pobytová taxa (ceny 2021): 1,1 €/os. od 18 let/noc.
Parkování venku zdarma. Příplatky: závěrečný úklid 50–60 €, povlečení
12 €/os., ručníky 9 €/os., set na umývání nádobí 3,9 €/týden, kryté par-
kování 35 €/týden, malé domácí zvíře 46 €/týden.

SKIPAS
● 6-denní skipas Espace Lumìere (230 km), platící pro oba lyžařsky propo-
jené skiareály Val d’Allos, Seignus a Pra Loup, je v ceně. Skibus po středis-
ku Val d’Allos zdarma, 100 m od rezidence.

speciálně pro snowboarding:
5x snowpark

další nabídka střediska:
vyhřívaný krytý bazén (zdarma), kluziště, 4x sáňkařská dráha, para-
gliding, bary, obchody, restaurace, diskotéka, wellness, 55 km upra-
vovaných tras pro běžkaře

1.800 m n. m., v lyžařské oblasti „Espace Lumière“, zahrnující dvě
lyžařsky spojená střediska Val d’Allos a Pra Loup, leží vesnice Val
d'Allos-La Foux. Vedle příjemného klimatu s mnoha slunečními
dny nabízí i útulnou rodinnou atmosféru. Všechny budovy tohoto
střediska jsou v typickém stylu ze dřeva a kamene a tvoří takřka
domácí prostředí pro odpočinkovou dovolenou. Nabídka aktivit
pro volný čas dětem, rodičům i celým rodinám přinesla Val d'Allos
vyznamenání „Famille Plus Montagne“. Asi 10 km od Val d'Allos-La
Foux je další středisko Val d'Allos-Le Seignus (v 1500 m n. m.) a pů-
vodní vesnice Val d'Allos-Village. Obě, rovněž v autentickém stylu,
jsou spojeny lanovkou a platí tu stejný skipas. Ve středisku Val
d'Allos-La Foux jezdí pravidelně skibus. Velký podíl dlouhých čer-
vených a modrých sjezdovek a propojenost Val d’Allos se středis-
kem Pra Loup (celkem 230 km) lákají jak rodiny s dětmi, tak ná-
ročnější lyžaře a snowboardisty (připraveno je tu 5 snowparků).
Na své si přijdou i milovníci freeridingu. V posledních letech bylo
zajištěno umělé zasněžování na většině lyžařských tratí.

VAL D’ALLOS/PRA LOUP od 8.390 Kč

Rezidence Les Chalets du Verdon*** a blízká stanice lanovky

Interiér rezidence

Val d’Allos/Pra Loup

Bazén rezidence – vstup zdarma

● sleva na skipas pro děti do 17 let
● ZDARMA vnitřní bazén, turecká sauna

7.590 Kč
cenová bomba v předvánočním lyžování
7x ubytování, 6-denní skipas + doprava
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78 km 6 km 24 km

30 km 18 km

PUY ST. VINCENT

UBYTOVÁNÍ
● Rezidence Gentianes*** v Puy 1.800, složená ze 4 bu-
dov, z nichž v jedné je krytý bazén (vstup zdarma). Leží
cca 50 m od sjezdovek a 850 m (po silnici) od nástupních
stanic lanovek a obchodní zóny (restaurace, obchody).
Parkování venku zdarma, TV 39 €/týden.
Typ ubytování:
Ap. 4 (2–4 os.) cca 25 m2 – obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno
i „šuplík“), pokoj s manželskou postelí nebo 2 samostat-
nými lůžky, koupelna, WC, balkón.
Ap. 6 (4–6 os.) cca 35 m2 – obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno
i „šuplík“), ložnice s manželskou postelí či 2 samostatný-
mi lůžky, 2 lůžka v pokoji či předsíni (možno i palanda),
koupelna, WC, balkón či terasa. 
● Rezidence Hameau des Ecrins*** v Puy 1.800.
Parkování venku zdarma, WiFi na recepci, TV. 
Typ ubytování:
St. 4 kabina (2–4 os.) cca 27 m2 – obývací pokoj s ku-
chyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby
(možno i „šuplík“), kabina s palandou, sociáoní zařízení
se sprchou či vanou, WC, balkón. 
Ap. 6 (4–6 os.) cca 32 m2 – obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno
i „šuplík“), 1 ložnice s manželskou postelí, v předsíni pa-
landa, sociální zařízení se sprchou či vanou, WC, balkón. 

● Chalets PSV*** v Puy 1.700 (bývalý Chalet Odalys) – re-
zidence složená ze 7 chaletů, 100 m od sjezdovek, 650 m
od nástupních stanic lanovek a obchodního centra.
Parkování venku zdarma, garáže se platí na recepci, WiFi
na recepci, TV 39 €/týden. 
Typ ubytování:  
Ap. 4 (2–4 os.) cca 35 m2 – obýv. pok. s kuch. koutem a
rozkl. gaučem pro 2 os. (možno i „šuplík“), pokoj s manž.
postelí nebo 2 samost. lůžky, koupelna, WC, balkón.
Ap. 6 (4–6 os.) cca 45 m2 – obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno
i „šuplík“), ložnice s manželskou postelí či 2 samostatný-
mi lůžky, 2 lůžka v pokoji či předsíni (možno i palanda),
koupelna, WC, balkón či terasa. 
Kauce 300–400 €. Pobytová taxa: 1–1,5 €/os. od 18
let/noc, povlečení 10 €/os.; úklid 50–80 €/apt. 
Ve středisku je funkce delegáta plněna česky mluvícím
zástupcem francouzského partnera.
Upozornění: ubytovatel si vyhrazuje právo na změnu rezi-
dence při zachování stejné cenové kategorie a kvality
ubytovací jednotky bez nároku na kompenzaci (St. 4 vers.
Ap. 4) či výměnu rezidence.
SKIPAS
● 6-denní skipas Puy St. Vincent (78 km) v ceně. Za dob-
rých sněhových podmínek + Pelvoux (+34 km) – nutný
bus-navetta cca 3 €.

snowboarding:
1x snowpark, 1x freestyle zóna 

další možnosti střediska:
kluziště (zdarma), bazén v PSV
1600 cca 5 €, paragliding, jízda
na psím spřežení, lyžařská show,
sněžné skútry. Bary, obchody,
Skibiza Party Arena 1.800 m (par-
ty, diskotéky, grilování na sněhu,
koncerty), restaurace. Skibus po
středisku zdarma do 19 hod.

Na hranicích národního parku Des Ecrins, západně od Brianconu, leží menší lyžařské středisko, v po-
sledních letech výrazně zmodernizované s nově postavenými rezidencemi a chalety ve vyšších částech
PSV. Nabízí ideální prožití zimní dovolené nejen pro rodiny s dětmi, ale i pro milovníky lyžování ve vol-
ném terénu a snowboardisty za velmi příznivých cenových podmínek. Za poplatek je možné využít
i 40 km upravených běžeckých tratí.

Puy Saint Vincent
1.400–2.750 m n. m.

50/100 m 5 €

150/250 m
na skipas
zdarma

5 x 7 x

30 %

15.630

150/250 m

Rezidence Hameau des Ecrins***

Chalets PSV***

● slevy pro děti do 12 let
● animace a večerní lyžování
● populární après-ski v party stanech Skibiza

Interiér rezidence

7.990 KčLES SYBELLES

Sybelles, jehož název se odvozuje od výrazu „Six Belles“ čili šest krásek, vzniklo koncem roku 2003 vzá-
jemným propojením šesti obcí – Toussuire, Corbier, St. Sorlin d’Arves, St. Jean d’Arves, Bottieres a Saint
Colomban des Villards. Vznikla tak 5. největší lyžařská oblast ve Francii s úctyhodnými 310 km kvalit-
ních sjezdovek. Jsou vesměs vzájemně propojeny a platí zde celoplošný skipas Les Sybelles.
Rozprostírají se na všechny světové strany a lyžaři si mohou bez problému užívat všech nejžádanějších
červených a modrých tratí po celou sezónu diky systému umělého zasněžování. Středisko ocení i snow-
boardisté jimž jsou k dispozici 2 snowparky a boardercrossová trať. Při dobrých sněhových podmín-
kách si přijdou na své i vyznavači freeridu. Nejvyšším vrcholem oblasti je nepříliš vzdálený Les Aigulles
d’Arves (3.514 m n. m.). Les Sybelles je známé též díky cyklistické Tour de France – jedna z vrchařských
etap končí v sedle Col de la Croix de Fer poblíž St. Sorlin d’Arves.

310 km 18 km 83 km 145 km 64 km

36 x 28x584x

zdarma
u recepce 200 m zdarma

sauna 
zdarma200 m 400–500 m

snowboarding:
3x snowpark

další možnosti střediska:
paragliding, sněžnice, psí spřežení, informační kancelář,
bary, restaurace, obchody

● neuvěřitelně výhodná cena
● 5. největší ski region ve Francii
● 310 km vzájemně propojených sjezdovek
● bazén se saunou a společenská místnost 

s krbem v rezidenci ZDARMA

Interiér rezidence

Bazén rezidence – zdarma

St. Jean d’Arves

Les Sybelles 1.100–2.620 m n. m.

32 km

Rezidence La Fontaine du Roi*** 

od 7.190 Kč

Rezidence Gentianes***

UBYTOVÁNÍ
● Rezidence La Fontaine du Roi*** se nachází ve
vesničce Saint Jean d’Arves, v klidné části La Chal, do
200 m od lanovek a sjezdových tratí. Skládá se
z hlavní rezidenční budovy a 11 chaletů. Najdete zde
recepci, bar, krb, vnitřní vyhřívaný bazén (12x6 m)
a saunu (zdarma). Wi-Fi zdarma v okolí recepce, ven-
kovní parkování u rezidence zdarma, zastřešené za
poplatek. 
Typ ubytování:
St. 4 (26–28 m2), obývací pokoj s kuchyňským kou-
tem a zasouvacím 2-lůžkem či rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, palanda v předsíni, balkón nebo terasa.
Ap. 5 (cca 30 m2), obývací pokoj s kuchyňským kou-
tem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby a rozkláda-
cím sofa pro 1 osobu, ložnice s 2-lůžkem nebo dvě-
ma samostatnými lůžky popř. palandou, balkón ne-
bo terasa.
Ap. 6 (cca 36 m2), obývací pokoj s kuchyňským kou-
tem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, ložnice se
zasouvacím lůžkem pro 2 osoby, někdy i kabina ne-
bo spací kout s palandou, balkón nebo terasa.
Ve všech apartmánech koupelna, většinou samo-
statné WC, vybavená kuchyňka se sporákem, mikro-
vlnkou myčkou, lednicí, kávovarem (TV za poplatek),
povlečení, kuchyňské a čisticí prostředky vlastní.
Kauce 260 €; povinná kauce za úklid 56 €/St. 4,
70 €/Ap. 5, 84 €/Ap. 6; pobyt. taxa cca 1,3 €/os.
od 3 let/noc. Příplatky: povlečení 8 €/os.; ručníky
7 €/os.; domácí zvíře 25 €/týden; závěrečný úklid
od 56 € dle velikosti apt.; kryté parkování 49 €/tý-
den (nutno rezervovat předem); TV 7 €/den nebo
35 €/týden; WiFi na apt. 6 €/den, 20 €/týden; .
SKIPAS
● 6-denní skipas Les Sybelles (310 km) v ceně. Platí
pro skiareály St. Sorlin d’Arves, La Toussuire, Les
Bottieres, St. Colomban des Villards. Skibus na skipas
v ceně, jezdí mezi St. Sorlin d’Arves a St. Jean d’Arves
(5 km od sebe).
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ALPE D’HUEZ (Oz en Oisans)

snowboarding:
2x snowpark 

další možnosti střediska:
malý bazén a sauna v sousedním
hotelu (za poplatek), na skipas
zdarma 1x kluziště a 1x bazén ve
Vaujany do 16 hod. (nejezdí skibus)

Alpe d’Huez, přezdívané „Sluneční ostrov“, leží asi 60 km od Grenoblu a svými lyžařskými možnostmi
se řadí do „top“ kategorie. Specifický je vysoký podíl náročných černých sjezdovek ve vysokých na-
dmořských výškách pod vrcholem Pic Blanc (3.330 m n. m.). Skvělé lyžařské zážitky přinášejí vrchní
část  16 km dlouhé černé sjezdovky La Sarenne s převýšením 1.600 m i proslulá sjezdovka Le Tunnel.
K dispozici je i dostatek rychlých červených sjezdovek, vedoucích do jednotlivých satelitů střediska
(Oz en Oisans, Vaujany, Villard, Auris) a 2 snowparky.

UBYTOVÁNÍ
● rezidence Meijotel** a Plein Sud** (nebo jiné), nacházející se v centrální části nazvané Mi-Alpes,
poblíž nástupní stanice Jandri a dojezdu sjezdovek (cca 100 m). Jedná se o standardní rezidence,
velmi účelně zařízené, většinou s balkónem. Typ ubytování: St. 2 (13 m2), St 4 (30 m2), Ap. 6 (40
m2). Povlečení vlastní. Kauce 300 €. Pobytová taxa: 0,83 €/os. od 18 let/noc. Po středisku jezdí
skibus.
SKIPAS
● 6-denní skipas Grande Galaxie: Les 2 Alpes (225 km) v ceně. 
● V rámci skipasu možnost dvoudenního lyžování ve středisku Alpe d’Huez (skibus 2x týdně cca
14 €).
● V rámci skipasu 1x Serre Chevallier, 1x Puy St. Vincent, 1x Mongenevre, 1x Sestriere (IT). Pouze pro

vlastní dopravu – není skibus!

LES 2 ALPES

Věhlasné lyžařské středisko s ledovcovým lyžováním v pohoří Isère, vzniklé spojením ob-
lastí Vénéon a Romanche s ledovcem Mont-de-Lans. Lanovkami a podzemním metrem se
lze dostat do výše 3.421 m n. m. Les 2 Alpes nabízí krásné, dlouhé a široké sjezdové tra-
tě, které zvláště ocení přiznivci carvingového lyžování. Středisko je hojně navštěvováno
hlavně mladými lidmi, nejen pro různorodost sjezdových tratí, ale i pro bujarý polyžařský
společenský život.

225 km 22 km 45 km 103 km 55 km

20 x23 x

224 x

70.0006 x

250 km 30 km 71 km 69 km 80 km

30 x 23 x998 x 70.70717 x
1 x

200 m
za konzumaci 50–200 m

vířivka
5 €/hod

na skipas
zdarma

na skipas
zdarma

sauna
5,5 €/30 min 50–100 m

zdarma 
na recepci

150 m
Vaujany
zdarma

Alpe d’Huez
za poplatek

Vaujany
za poplatek 70 m

50–100 m

70 m

Alpe d’Huez/Oz en Oisans 1.125–3.330 m n. m.
Les 2 Alpes 1.300–3.568 m n. m.

● na lyžařskou oblast Alpe d’Huez velmi výhodné ubytování
● 250 km úchvatných sjezdových tratí
● vysoká nadmořská výška a ledovec La Sarenne = celou

sezónu vynikající sněhové podmínky
● La Sarenne + Le Tunnel, jedna z nejproslulejších 

a nejdelších černých sjezdovek Evropy

Vaujany
zdarma

● vynikající celoroční top-středisko
● 225 km sjezdových tratí
● největší sjízdný ledovec až do výšky

3.568 m n. m.
● 2 dny lyžování v Alpe d’ Huez – skibus
● top-freestyle slide zóna Evropy
● ubytování v centru Les 2 Alpes
● bohatý noční život

od 8.390 Kč od 9.590 Kč

Oz – rezidence Les Couleurs Soleil***

Interiér rezidence – typové foto

Les 2 Alpes

Rezidence Meijotel** Rezidence Plein Sud**Interiér rezidence Meijotel

snowboarding:
2 snowpark (boardercross, U-rampa)

další možnosti střediska:
venkovní vyhřívaný bazén a kluziště ve středisku (za poplatek), horolezecká stě-
na, sportcentrum (vířivka cca 5 €/hod., bowling cca 6 €/hod., squash cca
15 €/hod., sauna cca 7 €/hod.), obchody, restaurace, diskotéky

UBYTOVÁNÍ
● Rezidence Les Couleurs Soleil*** v Oz en Oisans cca 150 m od sjezdovek, 70 m od obchodní zóny. Typ

ubytování: St. 4 (25 m2), Ap. 5 (28 m2), Ap. 6 (30 m2). Povlečení vlastní. Kauce 200 €. Pobytová taxa:
0,8 €/os. od 18 let/noc.

SKIPAS
● 6-denní skipas Alpe d’Huez Grand Domaine (250 km) v ceně, platí v celé oblasti Alpe d’Huez včetně
satelitů – termíny 7. 1. a 14. 1.
● 6-denní skipas Grande Galaxie platí navíc 2x v oblasti Les 2 Alpes, 1x Serre Chevallier, 1x Puy St.
Vincent, 1x Mongenevre, 1x Sestriere (I). Pouze pro vlastní dopravu – není skibus!

43 km

Alpe d’Huez
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zdarma
v apartmánech

Interiér studia St. 2

Vnitřní bazén rezidence

UBYTOVÁNÍ
● Rezidence Hameau des Eaux d’Orelle*** – ubytovací
komplex složený z 8 chaletů, restaurace a spa zony o ve-
likosti 200 m2. Nachází se v malé horské vesničce Orelle
v údolí Maurienne, cca 900 m od kabinové lanovky pro-
pojující skiareál Orelle s Val Thorens. Od rezidence jezdí
skibus přímo k telekabině. V Orelle je malý obchůdek se
základními potravinami, bar a restaurace, rychlé občer-
stvení a pošta. V rezidenci je možné zajistit si snídaně
(sladká 5 € – slaná + sladká 9 €) či polopenzi (snídaně
sladké, večeře předkrm, hlavní jídlo + dezert – 26 €).
Ostatní v St. Michelle de Maurienne (6 km). 
Typ ubytování: 
St. 2 (25 m2), St. 4 (25 m2), Ap. 3 (24–26 m2), Ap. 4
(27–28 m2), Ap. 6 (31 m2). Vstup do bazénu (děti do 16

let jen v doprovodu dospělé osoby) a wellness zdarma.
Vířivky, sauna, hamman, jacuzzi, turecká lázeň pouze od
16 let. Povlečení, TV a závěrečný úklid v ceně – klient
uklízí kuchyňský kout a vynáší odpadky. Wi-Fi zdarma.
Kauce 500 €/apt. (pouze kartou). Pobytová taxa:
1 €/os. od 18 let/noc. Příplatky: domácí zvíře 59 €/tý-
den; čisticí prostředky 8,5 €; ručníky 10 €/os.; venkovní
parkování zdarma dle místa, kryté parkování 50 €/tý-
den.

SKIPAS
● 6-denní skipas Orelle/Val Thorens (150 km) v ceně. Na
místě je za příplatek 40 € možnost rozšířit skipas o 1-
denní lyžování v celé oblasti 3 údolí.
Kauce na keycard 3 €.
Skipas 3 údolí vzhledem k poloze ubytování nenabízíme. 

900 m zdarma zdarma 300 m 100 m

150 km 9 x 29 x 33 x 11 x

2 x 15 x99 km 79.4159 x

Val Thorens/Orelle 900–3.230 m n. m.

VAL THORENS – ORELLE/LES 3 VALLÉES od 9.190 Kč

snowboarding:
2x snowpark

další možnosti střediska:
jednodenní výlety do Turina v Itálii, ná-
vštěvy muzea a kostela, lekce jógy a fit-
ness. Možnost snídaně se „ski patrol“ na
vrcholu 3000 za 12 €, závěsná dráha
Tyrolienne mezi Orelle a Val Thorens

● nová gondola na vrchol Cime de Caron
● až neuvěřitelná cena, vzhledem 

k prestiži a kvalitě střediska
● moderní prostorné chalety s bazénem

a wellness v Orelle
● povlečení a závěrečný úklid v ceně!

Jedním ze skiareálů v rámci Tří údolí je i Val Thorens, nejvýše položené lyžařské středisko Evropy. Jsou tu skvělé sněhové podmínky od listopadu do poloviny
května. Z vrcholu Cime de Caron (3.195 m), se naskýtá pohled na okolní velikány, včetně Mont Blancu. Val Thorens je ideálním místem pro sportovně laděné ly-
žaře i snowboardisty. TI si přijdou na své v moderním snowparku s halfpipe, boardercrossem a raily.  Pro odvážné je připravena mezi Orelle a Val Thorens zá-
věsná dráha Tyrolienne. A pro ty, co se rádi i baví, se stal v poslední době atrakcí bar La Folie Douce s živými vystoupeními. Díky poloze ubytování v Orelle si mů-
žete za velice příznivou cenu vychutnat celé toto středisko a navíc i manchester téměř po celý den na poloprázdných a krásně profilovaných sjezdovkách v Orelle.
Propojení mezi Orelle a Val Thorens zajištuje kabina, která vás za cca 12 minut vyveze do skiareálu Orelle na Plan Bouchet a odtud bude od sezóny 2022 otev-
řena nová gondola, která vás vyveze až na samotný vrchol Cime Caron, odkud jsou dvě možnosti, jak se přehoupnout přes 3-tisícovku do Val Thorens, popř. zku-
sit si adrenalinovou závěsnou dráhu „Tyrolienne“.

nová gondola

MÉRIBEL – MOTTARET/LES 3 VALLÉES

Méribel se nachází v samém srdci 3 údolí, tudíž má úžasnou polohu pro lyžování i v sousedních dvou
lyžařských údolí (La Tania/Courchevel a údolí Belleville, Menuires a Val Thorens s Orelle), které čítají do-
hromady neuvěřitelných 610 km sjezdových tratí. Základní skipas Vallée Méribel zahrnuje skiareál
Méribel, Méribel-Mottaret, Méribel Village a lázeňské městečko Bride les Bains, propojené dlouhou ka-
binovou lanovkou. Okolní více než dvoutisícovky, specifické klimatické podmínky a kvalitní systém
umělého zasněžování zaručuje dobré sněhové podmínky po celou zimu. Navíc moderní přepravní zaří-
zení a upravené různorodé sjezdovky umožnují sjezdovat celý den na slunci, což nadchne opravdu kaž-
dého lyžaře jakékoliv pokročilosti. V Méribelu najdete kromě obvyklé vybavenosti i bazén, kluziště,
squash, bowling, horolezeckou stěnu, posilovnu či taneční studio. Po středisku jezdí několik skibuso-
vých linek v rámci Méribel-Mottaret, na skipas zdarma.

11.990 Kč

UBYTOVÁNÍ
● Komplex rezidencí Le Hameau du Mottaret** ležící pří-
mo u dojezdu sjezdovek v Méribelu 1.800, s přímým vstu-
pem k vlekům a obchodům, které jsou navzájem propo-
jené. Apartmány a studia nabízíme bez konkretizace bu-
dovy. Centrum je vždy vzdáleno max. 500 m. 
Typ ubytování: 
St. 3 (18 m2), St. 4 (27 m2), Ap. 6 (40 m2) – vše jednodu-
še, ale účelně zařízeno. Povlečení a závěrečný úklid (kro-
mě kuch. koutu) v ceně. Kauce 300 €. Pobytová taxa:
max. 2,53 €/os. od 18 let/noc + eco taxa 0,2 €/os. od
18 let. Příplatky (ceny z r. 2021): Wi-Fi v biliárovém sa-
lónku 8 €/den/2 přístroje; ručníky 9 €/os.; čisticí set
6 €; dětský set (vanička, postýlka, židlička) 30 €/týden;
malé domácí zvíře 60 €/týden. V jedné z budov je kryté
parkoviště (80 €/týden/auto, nutno objednat předem),
jinak parkování venku zdarma u rezidence. 

Méribel – Mottaret 1.800

Rezidence Le Hameau du Mottaret**

SKIPAS
● 6-denní skipas Údolí Méribel (Méribel, Méribel-Mot-
taret, Méribel Village, Brides les Bains – 150 km) v ceně.
● 6-denní skipas Les 3 Vallées (Vallée de Courchevel,
Vallée de Méribel, Les Menuires a Val Thorens) – 610 km:
za příplatek – DOPORUČUJEME!
Na místě je možné 1-denní rozšíření na 3 údolí za
40 € (nevyplatí se, raději koupit hned 3 údolí).

● Les 3 Vallées – největší skiareál světa
● 610 km vzájemně propojených sjezdovek 
● ubytování v centru Tří údolí, 

v jeho nejvyhlášenějším středisku
● rezidence u dojezdu sjezdovky
● skipas 3 údolí 5=6: zaplať 5, lyžuješ 6 dní

další možnosti středisek:
2 olympijské sjezdovky, osvětlená sáňkařská dráha,
dětské zóny, sněžné skútry, psí spřežení, večerní sjez-
dy s pochodněmi, výlety na sněžnicích, paragliding,
sportovní komplex (bazén, animace na ledě, lezecká
stěna), kino, bowling, sáňkařská dráha Himalaya

snowboarding:
2x snowpark

Rezidence Hameau des Eaux d’Orelle***

12

Val Thorens

Interiér rezidence

Méribel

26 x150 km 8 x 24 x 11 x

9 x 15 x408 x 14 x

8 €/den
20 €/týden 50 m za poplatek za poplatek 500 m500 m

Méribel/Mottaret 1.400–2.952 m n. m.

610 km 51 km 209 km 247 km 103 km

44 x 63 x2126 x 270.19642 x

Les 3 Vallées 1.300–3.230 m n. m.

25 km
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UBYTOVÁNÍ
● Rezidence Varet** v Arc 2000, vzdálená cca 200 m od sjezdovek a obchodní zóny. 
Typ ubytování: St. 5 (28 m2). Povlečení vlastní. Kauce 400 € (pouze kreditní kartou).
Pobytová taxa: 0,88 €/os. od 18 let/noc. Platby pouze kreditní kartou. V Arc 2000 place-
ná venkovní i krytá místa na parkovišti P3 poblíž rezidence cca 89 €/týden. Příplatky: zá-
věrečný úklid cca 50 €, Wi-Fi 39 €/týden, ručník a osuška 12 €/os., povlečení 11 €/os.,
malé domácí zvíře 50 €/týden.
SKIPAS
● 6-denní skipas „Classique Pass“ (200 km) v ceně, lyžování v Les Arcs/Peisey – Vallandry.
● 6-denní skipas „Essentiel Pass“ – Les Arcs + La Plagne neomezeně (425 km) – za přípla-
tek, navíc 1/2 dne lyžování v den příjezdu v sobotu odpoledne od 12.30 h. v Les Arcs, +
prioritní odbavení u některých lanovek a vleků či různé slevy ve sportovních střediscích
nebo na zábavních atrakcích ve středisku (aqua-
park Mille8, bowling, lyžařská škola, spa, sněžné
skútry, kino).

200 m 6 €/os. 200 m 200 m

13

TIGNES/VAL D’ISÈRE

Tignes je považováno za nejlepší lyžařské středisko světa. Leží na úpatí ledovce Grande Motte
v nadmořské výšce 2.100 m a zaručuje kvalitní lyžování téměř 365 dní v roce. Se sousedním
Val d’Isere vytváří jednu z nejkvalitnějších lyžařských oblastí světa. Na 300 km sjezdových tra-
tí můžete lyžovat celý týden, aniž byste jedinou trať sjeli dvakrát. Na závodní trati O.K. ve Val
d’Isere se každoročně v prosinci organizuje „Kritérium prvního sněhu“, zahajující seriál SP ve
sjezdovém lyžování. Celá oblast je vybavena nejmodernějšími přepravními zařízeními, (raritou
je tunelová lanovka, která za 6 minut vyveze na úpatí ledovce do výšky 3.030 m až 300 lyža-
řů). Samozřejmostí je systém umělého zasněžování. Tignes se skládá ze tří částí: Le Lavachet,
Le Lac a nejvýše položený Val Claret. Všechny části jsou spojeny pravidelně jezdcími skibusy.
Všude najdete řadu restaurací, barů, půjčoven a sportovních prodejen. Po lyžování lze nav-
štívit bowling, fitness, tělocvičnu nebo si zahrát stolní tenis či squash. Zpestřením v nabíd-
ce střediska je aquacentrum Le Lagon v části Le Lac. Kvality tohoto střediska jsou nepopsa-
telné, musí se zažít, kdo jednou okusil tento lyžařský ráj, rád se sem vrací.

150 m zdarma 300 m 100 m

od 12.390 Kč

Rez. Home Club** – Le Lavachet

UBYTOVÁNÍ
● (termíny 21. 1., 11. 3. a 18. 3.) Rezidence Home
Club** (popřípadě i jiné) v části Le Lavachet. Vzdále-
nost rezidence 150 m od sedačkových lanovek
Chaudannes a Paquis, poblíž je zastávka skibusu
a obchody. Typ ubytování: 
St. 4 (23 m2), Ap. 6 (45 m2) – max. 1 neobsazené lůž-
ko na St./Ap. 
● (termín 11. 3.) Rezidence Borsat IV** leží v části
Val Claret, přímo u sjezdovek, ve vzdálenosti cca
300 m od obchodní zóny. Je tu recepce, menší lob-
by, společen. místnost, WiFi zdarma, TV. Ubytování
v této rezidenci je za příplatek. Typ ubytování: 
St. 4 (pro 2–4 osoby, cca 23 m2), obytná místnost s
kuchyňským. koutem a 2 rozkládacími gauči (typ
šuplík) či 4 samostatnými lůžky, koupelna/WC. 

St. 5 (pro 3–5 os., cca 25 m2), stejné jako St. 4, na-
víc 1 lůžko. Nutná max. obsazenost lůžek.
Všude je jednoduché a účelné zařízení, kuch. kouty
mají elektrický vařič, mikrovlnku, většinou myčku,
lednici, nádobí a příbory. Povlečení, utěrky, ručníky
a čisticí prostředky vlastní. Úklid provádějí klienti
sami. Kauce 400 €/St., 600 €/Ap. Pobytová taxa:
cca 1 €/os. od 18 let/noc. Příplatky: závěr. úklid
50–450 € dle znečištění; povlečení 12 €; ručníky
9–10 €; WiFi 39 €/týden; venkovní parkování cca
85 €/týden – povinné.
SKIPAS
● 6-denní Skipas Tignes + Val d’Isère (300 km)
v ceně.
S tímto skipasem je volný vstup do bazénu v aqua-
centru Le Lagon a na přírodní kluziště.

snowboarding:
3x snowpark v Tignes, 
1x snowpark ve Val
d’Isére

další možnosti střediska:
aquapark Le Lagon v Le Lac s 25-m
bazénem a saunami, na skipas
vstup do bazénu a na přírodní klu-
ziště zdarma

300 km 16 x 35 x 64 x 22 x

35 x 45 x225 km 146.6008 x

Tignes + Val d’Isére 1.550–3.456 m n. m.

2 x

● nejlepší lyžařské středisko světa
● skipas Tignes + Val d’Isére

v ceně zájezdu
● lyžování až do 3.456 m n. m.
● převaha severních svahů
● aquapark Le Lagon ZDARMA

zdarmaza poplatek

Rez. Borsat IV** – Val Claret

Tignes

Les Arcs 2000

snowboarding:
2x snowpark (boarder-cross, U-rampa)

200 km 35 km 60 km 103 km 2 km
další možnosti střediska:
lyžařský letmý kilometr, nový aquapark
v Arc 1800 – Mille 8, zážitková sáňkařská
dráha, paragliding (od 50 €/os.), ledová
jeskyně cca 5 €, obchody, bary, restau-
race

LES ARCS – PARADISKI

425 km 65 km 117 km 223 km 20 km

65 x 62 x958 x 214.68610 x11 x 27 x321 x 87.98210 x

Les Arcs 1.200–3.226 m n. m. Paradiski 1.200–3.250 m n. m.

● Les Arcs, prestižní, sportovně laděné top-středisko
s vysokou nadmořskou výškou a 200 km sjezdovek

● Paradiski = Les Arcs + La Plagne – gigantická 
lyžařská oblast s více jak 400 km sjezdovek, 
spojená visutou lanovkou Vanoise Express

od 10.390 Kč

Arc 2.000

Les Arcs je jedním z nejlepších středisek ve Francii a poskytuje lyžařům vý-
běr sjezdovek všech stupňů náročnosti. Skládá se z několika částí (Arc 1600,
1800, 1950, 2000, Peisey-Vallandry), které jsou lyžařsky propojené. 70 % úze-
mí lyžařské oblasti je v nadmořské výšce více než 2 000 m. Na skipas
Essentiel lze lyžovat i ve vedlejším středisku La Plagne, s nímž je Les Arcs
spojeno dvoupatrovou kabinovou lanovkou Vanoise Express. Je tím zpří-
stupněno 425 km sjezdových tratí pod souhrnným názvem Paradiski.
Dostatek sněhu je zaručen nadmořskou výškou a severně orientovanými
svahy. Od sezóny 2018/19 je v Arc 1800 otevřen populární Folie Douce, no-
vá lávka na Aiguille Rouge, panoramatická zóna s Wi-Fi a nabíječkou telefo-
nů v Arc 1600 a nová lanovka s odjezdovou halou z Bourg St. Maurice do Les
Arcs. Z očekávaných dalších novinek je dokončeno a pro sezónu 2022 již při-
praveno k užívání nahrazení staré kabiny Transarc novou, nyní pro 10 osob.

43 km
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1.500 m

CERVINIA/ZERMATT + COURMAYEUR
+ MONTE ROSA

UBYTOVÁNÍ
● Rezidence Bellevue** v Antey Saint André (cca 8 km od lanov-
ky Valtournenche a 17 km od Cervinie). 
Typ ubytování: St. 2, St. 3, St. 4, Ap. 3. Kauce cca 100 €.
Pobytová taxa 0,4 €/os. od 11 let/noc. Dopravu do Valtournen-
che zajišťuje 1x denně autobus CK.
SKIPAS
● 6--denní skipas Cervinia (Valle d’Aosta, 157 km) pro oblast Cer-
vinia – plati pro skiareál Cervinia a Valtournenche (z toho 2 dny
možnost lyžování v ostatních střediscích ve Valle d’Aosta).
Možnost rozšíření na lyžování v oblasti Zermatt (CH) dospělý/ju-
nior/dítě 35/30/18 €/den. 
● V ceně 1x lyžování na Monte Rosa a 1x v Courmayeru (autobu-
sem CK). Kauce na keycard 5 €.

Oblast nadchne lyžaře a snowboardisty všech výkon-
nostních stupňů, je však absolutním rájem pro lyžaře
experty. Nejdelší sjezdovka (22 km dlouhá z Piccolo
Cervino do Valtournenche) nadchne i nejnáročnější ly-
žaře. 360 km vzájemně propojených sjezdovek spoju-
je tři skiareály: Breuil-Cervinia s Valtournenche na
italské straně a švýcarský Zermatt. Vysoká nadmořská
výška zaručuje kvalitní sněhové podmínky do pozdní-
ho jara. Řada nejmodernějších přepravních zařízení
dokresluje kvalitu tohoto střediska, nesrovnatelně ce-
nově výhodnějšího, než sousední švýcarský Zermatt.
Bonusem CK Victoria je výlet na nejvyšší italskou ho-
ru Monte Rosa a pod Mont Blanc (Courmayeur).

157 km 13 km 102 km 42 km

Cervinia/Zermatt 1.524–3.883 m n. m.

snowboarding:
3x funpark, 2x boardercross, 5x U-rampa

další možnosti střediska:
bazén ve Valtournenche

zdarma 8 km 1.500 m

78 km 37.5793 x 12 x 5 x

360 km 64 km 222 km 74 km 190 km 93.46411 x 22 x 20 x

Bar rezidenceInteriér rezidence

Rezidence Bellevue**

Skipas Cervinia

● lyžařská fantazie pod Matterhornem 
na úbočích čtyřtisícovek

● přes kopec do švýcarského Zermattu
● safari Valle d’Aosta

4 špičková střediska busem CK v ceně
4x Cervinia/Zermatt 
1x Courmayeur + 1x Monte Rosa

Cervinia 1.524–3.480 m n. m.

13.190 Kč

Matterhorn

4 Vallées – Nendaz 821–3.330 m n. m.

412 km 103 km 202 km 107 km

80 m za poplatek 100 m

32 x 17 x

100 m
zdarma

u recepce18 x

UBYTOVÁNÍ
● Rezidence Le Pracondu*** leží v živé části prestižního
střediska Nendaz. Dvě sousedící 7-patrové budovy s výta-
hem, postavené v r. 2007–08 jsou vzdálené 80 m od tele-
kabiny a 100 m od obchodů a restaurací. Nedaleko od re-
zidence je nejkrásnější Spa ve Švýcarsku. Před rezidencí
venkovní parkoviště zdarma (místa omezená), garážové
stání za poplatek. V rezidenci je recepce, lyžárna a sauna
(poplatek), Wi-Fi připojení zdarma u recepce.
Typ ubytování: 
Ap. 4 (31–34 m2) – obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, ložnice se 2 samost.
lůžky, koupelna, WC, balkón; 
Ap. 6 (39–41 m2) – obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, ložnice se 2 samo-
statnými lůžky, vstupní místnost s palandou, TV, koupel-
na, WC, balkón.
Kuchyňské kouty mají 4-plotýnkový sporák, lednici, mik-

rovlnku, myčku, kávovar, nádobí a příbory. Utěrky, ručníky
a čisticí prostředky je třeba mít vlastní. Povlečení není
v ceně. Úklid provádějí klienti sami. Pobytová taxa: 3,5
CHF/noc/os. od 16 let, 1,5 CHF/noc/os. 6–15 let, děti do
5 let neplatí. Kauce na místě v hotovosti 450 € (nebo
CHF) + 1.500 Kč (upřesnění v pokynech na cestu). Příplatky
(ceny 2021): malé domácí zvíře 56 CHF/týden; garáž 10
CHF/noc; sauna 40 CHF/hod.;  povlečení + ručníky 25
CHF/os.; povlečení 20 CHF/os.; ručníky 7 CHF/os., úklid
95 CHF (nutno objednat předem). K zapůjčení rakletovač
nebo fondue – 5 CHF/den, v rezidenci donáška pečiva. Ve
středisku se platí švýcarskými franky, eury výjimečně! Ve
Švýcarsku platí striktní zákon o zacházení s odpady – ve
výbavě apartmánů je 1 speciální sáček (35 l), další je tře-
ba dokoupit kdekoliv ve středisku či na recepci (19 CHF/10
ks), jinak hrozí pokuta.

SKIPAS
● 6-denní skipas Printse (223 km) zahrnuje střediska

Veysonnaz, Nendaz, Siviez, Thyon a Mayeens de l’Ours, v
ceně. Na místě je možné dokupovat rozšíření na 4 Vallées
po jednotlivých dnech (dospělý 20 €/CHF, junior/senior
17 €/CHF, dítě 15 €/CHF – doporučujeme.
● 6-denní skipas 4 Vallées (412 km) skiareál areál Printse
+ Verbier s vrcholem Mont Fort + Bruson + La Tzoumaz, za
příplatek. Kauce na keycard 5 €.

4 Vallées – 4 údolí je rozsáhlá lyžařská oblast mezi švýcarsko-francouzskou hranící a hlav-
ním městem kantonu Wallis – Sionem. Rozkládá se napříč třemi vrchy a čtyřmi údolími a
spojuje 8 známých lyžařských středisek jako Verbier, Nendaz nebo Veysonnaz. Tato nejroz-
sáhlejší švýcarská lyžařská oblast se 412 km propojených sjezdovek na jeden skipas se řa-
dí mezi světovou špičku. Její dominantou je hora Mont-Fort, jež ční do výšky 3 330 m n.
m. a poskytuje ohromující výhledy na další alpské velikány – Mont Blanc, Matterhorn,
Monte Rosa nebo Jungfrau. 4 Vallées nabízí vše, na co si lyžař vzpomene – sjezdy všech
stupňů obtížnosti, svahy s hlubokým sněhem bez konce, boardercross, funparky. Na své si
přijdou i rodiny s dětmi a jsou tu samozřejmě i sjezdovky pro úplné začátečníky. Ve
Veysonnaz se jezdí světový pohár mužů i žen, Nendaz se může pochlubit moderním snow-
parkem. Udržovaných běžeckých tratí je tu 64 km. 

4 VALLÉES – NENDAZ
● nejrozsáhlejší švýcarská lyžařská oblast 

se 412 km sjezdovek
● dějiště závodů světového poháru mužů i žen
● ubytování v blízkosti lanovky a sjezdových 

tratí téměř v centru živého střediska Nendaz
● skipas do 7 let ZDARMA
● na Švýcarsko cenově velmi atraktivní nabídka

12.990 Kč

snowboarding:
snowpark Verbier

další možnosti střediska:
sněžnice, psí spřežení, sáňkařská
dráha (Tzoumaz, Siviez)

64 km

Verbier – pohled na okolní čtyřtisícové vrcholy

14

Rezidence Le Pracondu***
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âlánek I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

11.. V‰eobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláfie Ing. Ladislav Jar˘ – VIC-
TORIA se sídlem Cihláfiská 26, 602 00 Brno, IâO 163 12 520 (dále jen CK VIC-
TORIA) upravují vzájemné smluvní vztahy mezi CK VICTORIA a zákazníkem, kte-
r˘m mÛÏe b˘t jak fyzická tak právnická osoba (dále jen zákazník), v souladu
s pfiíslu‰n˘mi ustanoveními obecnû závazn˘ch právních pfiedpisÛ âeské republi-
ky, jako je Obãansk˘ zákoník (ã. 89/2012 Sb.), Obchodní zákoník (ã.
159/1999 Sb.) a nafiízením Evropského parlamentu a Rady EU ã. 2016/679.

22.. V‰eobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláfie Ing. Ladislav Jar˘ – VIC-
TORIA jsou platné pro v‰echny zájezdy a jiné sluÏby cestovního ruchu poskyto-
vané cestovní kanceláfií a tvofií nedílnou souãást smlouvy uzavfienou mezi zá-
kazníkem a CK VICTORIA. CK VICTORIA si vyhrazuje právo uvést v prodejních ma-
teriálech (katalog, nabídkov˘ list apod.) odli‰né podmínky, které mají pfiednost
pfied tûmito smluvními podmínkami.

33.. CK VICTORIA poskytuje své sluÏby bez omezení, pouze osoby mlad‰í 18
let mohou uÏívat sluÏeb jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Osoby
mlad‰í 15 let mohou vyuÏívat sluÏby CK VICTORIA jen v doprovodu osoby star‰í
18 let.

âlánek II
SMLUVNÍ VZTAH

11.. Úãastníkem smluvního vztahu je na jedné stranû CK VICTORIA, a to buì
pfiímo prostfiednictvím sítû vlastních prodejních míst nebo nepfiímo, prostfiednic-
tvím autorizovan˘ch prodejcÛ, se kter˘mi má CK VICTORIA uzavfienou smlouvu
o provizním prodeji. Na stranû druhé je zákazník.

22.. Pfiedmûtem smluvního vztahu, ve kterém jsou práva a povinnosti smluv-
ních stran upravovány tûmito Podmínkami, je prodej

aa)) tuzemsk˘ch nebo zahraniãních zájezdÛ, tj. pfiedem sestavené nabízené
a prodávané kombinace sluÏeb cestovního ruchu za souhrnnou cenu (dále jen zá-
jezd)

bb)) kombinace sluÏeb cestovního ruchu v tuzemsku ãi zahraniãí na základû in-
dividuálního poÏadavku zákazníka tj. na objednávku (dále jen sluÏby na objed-
návku)

cc)) ubytovacích, stravovacích, dopravních a jin˘ch sluÏeb cestovního ruchu, kte-
ré CK VICTORIA zaji‰Èuje zákazníkÛm dodáním vlastních sluÏeb nebo jejich zpro-
stfiedkováním u jin˘ch dodavatelÛ v tuzemsku i zahraniãí (dále jen jednotlivé
sluÏby cestovního ruchu)

33.. aa)) Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK VICTORIA, s pfiedmûtem dle ãlán-
ku II odst. 2 písm. a) tûchto Podmínek, vzniká uzavfiením Smlouvy o zájezdu tj.
podpisem zákazníka, pfiípadnû podpisem jeho zákonného zástupce na Smlouvû
o zájezdu a jejím potvrzením cestovní kanceláfii.

bb)) Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK VICTORIA, s pfiedmûtem dle ãlánku
II odst. 2, písm. b)c) tûchto Podmínek, vzniká podáním podepsané Objednávky
sluÏeb zákazníkem nebo jeho zákonn˘m zástupcem a jejím potvrzením cestov-
ní kanceláfií.

44.. Pfiedáním podepsané Smlouvy o zájezdu nebo pfiedáním podepsané Ob-
jednávky sluÏeb zákazník stvrzuje, Ïe je mu znám pln˘ obsah smlouvy a sou-
hlasí s ním, Ïe obdrÏel v‰echny pfiílohy tvofiící nedílnou souãást smlouvy a Ïe
v‰echny smluvní podmínky uznává a souhlasí s nimi.

55.. Potvrzením Smlouvy o zájezdu nebo potvrzením Objednávky sluÏeb se CK
VICTORIA zavazuje zákazníkovi zabezpeãit sluÏby v dohodnutém rozsahu a kva-
litû v souladu se sjednan˘mi podmínkami.

66.. Smluvní vztah, kter˘ vznikl na základû uzavfiené Smlouvy o zájezdu ne-
bo potvrzené Objednávky sluÏeb, mezi zákazníkem a cestovní kanceláfií, je plat-
n˘ pro v‰echny dal‰í zúãastnûné osoby uvedené ve Smlouvû o zájezdu nebo
Objednávce sluÏeb, tzn. pro objednavatele sluÏeb i spolucestující. Za smluvní zá-
vazky spolucestujících ruãí objednavatel jako za své vlastní.

âlánek III
CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY  

11.. CK VICTORIA má právo na zaplacení zájezdu nebo jednotliv˘ch sluÏeb
pfied jejich poskytnutím a zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu nebo cenu
jednotliv˘ch sluÏeb pfied jejich ãerpáním.

22.. Ceny zájezdÛ a jednotliv˘ch sluÏeb jsou cenami sjednan˘mi dohodou me-
zi CK VICTORIA a zákazníkem.

33.. Cena za dohodnuté sluÏby je vÏdy uvedena ve Smlouvû o zájezdu, jedná-
li se o sluÏby dle ãlánku II odst. 2 písm. a) tûchto Podmínek, nebo je uvedena
na Objednávce sluÏeb, jedná-li se o sluÏby dle ãlánku II. odst. 2 písm. c) tûchto
Podmínek.

44.. V˘‰e záloh a ãasov˘ rozvrh plateb je sjednán takto:
Záloha ve v˘‰i 40 % ze stanovené celkové ceny zájezdu nebo celkové ceny ob-
jednan˘ch sluÏeb je splatná ihned pfii vzniku smluvního vztahu (pfii platbû v ho-
tovosti ãi platební kartou) nebo do doby splatnosti vystaveného zálohového do-
kladu (zálohová faktura, zálohová sloÏenka apod.) 
Nedojde-li ve stanovené lhÛtû k úhradû zálohy, stává se smlouva nebo objed-
návka neplatnou a objednan˘ zájezd nebo objednané sluÏby jsou bez upozor-
nûní zákazníka stornovány.
Doplatek do celkové ceny zájezdu nebo objednan˘ch sluÏeb je zákazník povinen
uhradit bez vyzvání CK VICTORIA, nejpozdûji 63 dnÛ pfied zaãátkem plnûní sjed-
nan˘ch sluÏeb. Neuãiní-li tak, má CK VICTORIA právo odstoupit od smlouvy a zru-
‰it zákazníkovi úãast na objednan˘ch sluÏbách. Úhrada, která jiÏ byla zákazní-
kem prokazatelnû CK VICTORIA poukázána, se po odeãtení odstupného, viz ãlá-
nek VII a ãlánek VIII tûchto Podmínek, zákazníkovi neprodlenû vrátí. 

55.. Vznikne-li smluvní vztah mezi CK VICTORIA a zákazníkem ve lhÛtû krat‰í
neÏ 63 dnÛ pfied dnem zaãátku plnûní první objednané sluÏby, je zákazník po-
vinen uhradit 100 % stanovené ceny sluÏeb ihned pfii vzniku smluvního vztahu
nebo do doby splatnosti vystaveného dokladu. Neuãiní-li tak, stává se smlouva
neplatnou a objednané sluÏby jsou bez upozornûní stornovány.

66.. ZZppÛÛssoobbyy  úúhhrraaddyy
– hotovû v síti prodejen CK VICTORIA nebo u autorizovan˘ch prodejcÛ
– platební kartou v síti prodejen CK VICTORIA
– poukázkami spoleãností Sodexo, Edenred a Cheque Déjeuner
– sloÏenkou CK VICTORIA, nebo sloÏenkou autorizovan˘ch prodejcÛ
– bankovním pfievodem, ale pouze na základû vystavené faktury CK VICTORIA
nebo faktury vystavené autorizovan˘m prodejcem. Jako variabilní symbol je nut-

né vÏdy uvádût ãíslo vystavené faktury.
77.. U sluÏeb na objednávku dle ãlánku II odst. 2 písm. b) je CK VICTORIA

oprávnûna pfii podání objednávky úãtovat zákazníkovi poplatek ve v˘‰i 1000 Kã
a zákazník je povinen tento poplatek uhradit. V pfiípadû, Ïe po zpracování ob-
jednávky dojde k uzavfiení smlouvy je CK VICTORIA povinna zapoãíst plnou v˘‰i
úãtovaného poplatku do zálohy, resp. do celkové ceny objednan˘ch sluÏeb.
Nedojde-li ke vzniku smluvního vztahu z titulu nemoÏnosti potvrzení objednáv-
ky zákazníka, je CK VICTORIA povinna úãtovan˘ poplatek v plné v˘‰i neprodle-
nû vrátit.

88.. Zmûny ceny sluÏeb:
CK VICTORIA má právo jednostrann˘m úkonem zv˘‰it cenu sluÏeb uvedenou ve
Smlouvû o zájezdu nebo v Objednávce sluÏeb v pfiípadû, Ïe dojde ke zv˘‰ení

aa)) ceny pohonn˘ch hmot a s tím související zv˘‰ení ceny za dopravu
bb)) plateb spojen˘ch s dopravou
cc)) smûnného kurzu ãeské koruny pouÏitého pro stanovení ceny sluÏeb v prÛ-

mûru o více neÏ 10 %
Zv˘‰ení ceny u zájezdÛ a sluÏeb je moÏné, pokud k nûmu dojde do 21. dne pfied
dnem zahájení plnûní. Cenu zájezdu nebo sluÏeb, uvedenou ve Smlouvû o zá-
jezdu (Objednávce sluÏeb), je CK VICTORIA oprávnûna zv˘‰it o ãástku, o kterou
se zv˘‰í cena nebo platba dle odst. 8 písm. a)b) tohoto ãlánku Podmínek. V pfií-
padû zv˘‰ení smûnného kurzu ãeské koruny pouÏitého pro stanovení ceny zájez-
du nebo sluÏeb v prÛmûru o 10 % a více je CK VICTORIA oprávnûna zv˘‰it cenu
zájezdÛ nebo sluÏeb maximálnû o ãástku odpovídající procentní v˘‰i zmûny kur-
zu. Rozhodn˘ den, kdy byla stanovena cena zájezdu nebo sluÏby cestovního ru-
chu je uveden v nabídkovém katalogu nebo v nabídkov˘ch listech. U sluÏeb na
objednávku, není-li cena sluÏby uvedena v nabídkovém katalogu, se za rozhodn˘
den povaÏuje den potvrzení objednávky.
Písemné oznámení o zv˘‰ení ceny je CK VICTORIA povinna zákazníkovi odeslat
doporuãen˘m dopisem do místa bydli‰tû/sídla uvedeného ve Smlouvû o zájez-
du/Objednávce sluÏeb nejpozdûji 21. den pfied zahájením plnûní první objedna-
né sluÏby.
Zákazník je povinen do 5 dnÛ od oznámení o zv˘‰ení ceny uhradit rozdíl v cenû
zájezdu nebo sluÏby. Pfii poru‰ení tohoto závazku ze strany zákazníka má CK
VICTORIA právo od smlouvy odstoupit, ãímÏ není dotãeno její právo na úhradu
‰kody.

99.. CK VICTORIA má právo pfied zahájením zájezdu nebo pfied zahájením ãer-
pání sluÏeb, které jsou pfiedmûtem smluvního vztahu dle ãlánku II tûchto
Podmínek, upravit cenu sluÏeb a vyhlásit nové ceníky, je-li k tomu nucena i z ji-
n˘ch objektivních dÛvodÛ, neÏ které jsou uvedeny v odst. 1 tohoto ãlánku, ze-
jména v pfiípadû zv˘‰ení cen sluÏeb dodavatelÛ. Takto upravené ceny sluÏeb jsou
platné ode dne vyhlá‰ení a vztahují se na v‰echny zájezdy, sluÏby na objednáv-
ku i na jednotlivé sluÏby cestovního ruchu u nichÏ nebyla do tohoto dne zaháje-
na jejich realizace. CK VICTORIA i zákazník postupují v tomto pfiípadû dle ãlánku
VI odst. 2 tûchto Podmínek.

âlánek IV
PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

11.. K právÛm zákazníka patfií zejména
aa)) právo na fiádné poskytnutí smluvnû sjednan˘ch a zaplacen˘ch sluÏeb,
bb)) právo vyÏadovat od CK VICTORIA informace o v‰ech skuteãnostech, které

se dot˘kají smluvnû sjednan˘ch a zaplacen˘ch sluÏeb,
cc)) právo b˘t seznámen s pfiípadn˘mi zmûnami ve smluvnû sjednan˘ch sluÏ-

bách,
dd)) právo kdykoliv pfied zahájením ãerpání sluÏeb odstoupit od smlouvy dle ãl.

VII tûchto Podmínek,
ee)) právo na reklamaci vad a jejich vyfie‰ení v souladu s ustanovením 

ãlánku X,
ff)) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou obsa-

hem smlouvy pfied nepovolan˘mi osobami,
gg)) právo, nejpozdûji 7 dnÛ pfied zahájením zájezdu na poskytnutí dal‰ích

písemn˘ch podrobn˘ch informací, o skuteãnostech, které jsou pro zákazníka dÛ-
leÏité, a které jsou CK VICTORIA známy, pokud nejsou jiÏ obsaÏeny ve Smlouvû
o zájezdu/Objednávce sluÏeb nebo v katalogu, kter˘ byl zákazníkovi pfiedán.
Mezi tyto informace patfií zejména:
– informace o platbách za sluÏby, jejichÏ cena není zahrnuta v cenû zájezdu ne-
bo cenû objednan˘ch sluÏeb, ale tvofií souãást zájezdu nebo objednan˘ch sluÏeb,
– informace o poloze ubytování, jeho kategorii a stupnû vybavenosti, je-li uby-
tování souãástí objednan˘ch sluÏeb,
– informace o stravování, jeho zpÛsobu a rozsahu, je-li strava souãástí objed-
nan˘ch sluÏeb,
– informace o moÏnosti kontaktu s nezletilou osobou nebo zástupcem CK VIC-
TORIA v místû pobytu nezletilé osoby, jde-li o zájezd, jehoÏ úãastníkem je ne-
zletilá osoba,
– informace o jménu, adrese a telefonním ãísle osoby, na kterou se mÛÏe zá-
kazník v pfiípadû nesnází v prÛbûhu pobytu obrátit a informace o adrese a tele-
fonním ãísle zastupitelského úfiadu.

hh)) právo poÏadovat zmûnu ve Smlouvû o zájezdu nebo Objednávce sluÏeb.
Zmûny smluvních podmínek na pfiání zákazníka se fiídí ustanovením ãlánku VI
odst. 4 tûchto Podmínek.

22.. K základním povinnostem zákazníka patfií:
aa)) poskytnout CK VICTORIA souãinnost, která je nutná k zabezpeãení a po-

skytnutí sluÏeb, pfiedev‰ím pravdivû a úplnû uvádût cestovní kanceláfii poÏado-
vané údaje ve Smlouvû o zájezdu nebo Objednávce sluÏeb vãetnû jak˘chkoliv
zmûn,

bb)) zajistit u osob mlad‰ích 15 let doprovod a dohled dospûlého úãastníka, ob-
dobnû zajistit doprovod a dohled osob, jejichÏ zdravotní stav to vyÏaduje,

cc)) pfiedloÏit souhlas zákonného zástupce v pfiípadû, Ïe zákazník star‰í 15 let
a mlad‰í 18 let ãerpá sluÏby bez jeho doprovodu,

dd)) nahlásit úãast cizích státních pfiíslu‰níkÛ,
ee)) zaplatit sjednanou cenu zájezdu nebo sluÏeb v souladu s ãlánkem III tûch-

to Podmínek,
ff)) pokud je souãástí sluÏeb pobyt nebo zájezd do zahraniãí, mít u sebe plat-

n˘ cestovní doklad, pfiípadnû vízum, pokud je vyÏadováno, 
gg)) dodrÏovat platné pfiedpisy zafiízení a subjektÛ, jejichÏ sluÏby vyuÏívá, stej-

nû jako zákonné pfiedpisy âeské republiky ãi nav‰tíveného státu,
hh)) uposlechnout pokynÛ vedoucího zájezdu nebo delegáta v místû pobytu,

nenaru‰ovat prÛbûh zájezdu, neobtûÏovat ostatní úãastníky zájezdu a poãínat si

tak, aby nedocházelo ke ‰kodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zá-
kazníkÛ, dodavatelÛ sluÏeb nebo CK. Cestovní kanceláfi Victoria má právo od-
stoupit s okamÏitou platností od smlouvy pfied nástupem cesty ãi po zapoãetí ces-
ty, pokud cestující sv˘m nevhodn˘m a hrub˘m chováním váÏnû naru‰uje prÛbûh
cesty nebo pobytu, popfi. hrozí nebezpeãí, Ïe by tato situace mohla nastat, a má
právo zákazníka ze zájezdu vylouãit. Zákazníkovi v takovém pfiípadû zaniká ná-
rok na úhradu neãerpan˘ch sluÏeb. Náklady na pfiípadnou zpáteãní cestu nese
zákazník sám. Vylouãena je pfieprava osob v podnapilém stavu ãi pod vlivem
omamn˘ch látek.

ii)) v pfiípadû odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové odstoupení
oznámit v prodejním místû, kde uzavfiel smluvní vztah s CK VICTORIA a to buì
zasláním písemného oznámení nebo sepsáním a podepsáním záznamu o od-
stoupení v pfiíslu‰ném prodejním místû.

âlánek V
PRÁVA A POVINNOSTI CK VICTORIA

11.. K právÛm a povinnostem zákazníkÛ se vztahují odpovídající práva a po-
vinnosti CK VICTORIA.

22.. CK je povinna pravdivû a fiádnû informovat zákazníka o v‰ech skuteãnos-
tech, t˘kajících se sjednan˘ch sluÏeb, které jsou pro zákazníka dÛleÏité a které
jsou CK VICTORIA známé.

33.. CK VICTORIA není povinna poskytnout zákazníkovi plnûní nad rámec pfie-
dem potvrzen˘ch a zaplacen˘ch sluÏeb.

44.. CK VICTORIA je povinna v pfiípadû Ïe nabízí a prodává zájezdy dle ãlánku
II odst. 2 písm. a) tûchto Podmínek mít uzavfienou pojistnou smlouvu, na zákla-
dû níÏ vzniká zákazníkovi, s nímÏ CK uzavfiela Smlouvu o zájezdu dle ãlánku II
odst. 3 písm. a) právo na plnûní v pfiípadech, kdy CK v dÛsledku svého úpadku:

aa)) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraniãí do âR, pokud
je tato doprava souãástí zájezdu,

bb)) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v pfiípadû, Ïe se
zájezd neuskuteãnil nebo

cc)) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou ãásteã-
nû poskytnutého zájezdu v pfiípadû, Ïe se zájezd uskuteãnil pouze zãásti. 
CK VICTORIA je povinna v tûchto pfiípadech pfiedat zákazníkÛm souãasnû
se Smlouvou o zájezdu doklad poji‰Èovny, kter˘ obsahuje informace o uzavfie-
ném poji‰tûní, zejména oznaãení poji‰Èovny, podmínky poji‰tûní a zpÛsob ozná-
mení pojistné události. Pfievzetí tohoto dokladu stvrzuje zákazník podpisem
Smlouvy o zájezdu.

55.. Je-li souãástí objednan˘ch sluÏeb ubytování a splnil-li zákazník povinnosti
dle ãlánku IV odst. 2 písm. e) tûchto Podmínek, je CK VICTORIA povinna nejpo-
zdûji 5 pracovních dnÛ pfied zahájením plnûní vystavit zákazníkovi ubytovací
poukaz (tzv. voucher), kter˘ pfiedá, popfi. za‰le na adresu/sídlo zákazníka.
Zákazník se uveden˘m voucherem prokazuje pfii uplatÀování nárokÛ na ãerpání
objednan˘ch sluÏeb. 
Pfii ubytování v mobilhomech, chatkách, karavanech nebo stanech se samostat-
n˘ ubytovací poukaz nevystavuje a zákazník se prokazuje Smlouvou o zájezdu
(Objednávkou sluÏeb) a doklady o zaplacení.

âlánek VI
ZRU·ENÍ A ZMùNY DOHODNUT¯CH SLUÎEB

11.. Zru‰ení zájezdu z titulu nedosaÏení min. poãtu zákazníkÛ:
aa)) CK VICTORIA má právo zru‰it zájezd, jestliÏe do 21 dnÛ pfied jeho zaháje-

ním nebude dosaÏeno minimálního poãtu zákazníkÛ. Minimální poãet zákazní-
kÛ je pro v‰echny zájezdy, není-li v katalogu uvedeno jinak, stanoven poãtem
30. V pfiípadû, Ïe CK VICTORIA zru‰í zájezd z dÛvodu nedosaÏení minimálního
poãtu zákazníkÛ, je povinna tuto skuteãnost zákazníkovi oznámit doporuãen˘m
dopisem, nejpozdûji v‰ak ve lhÛtû do 7 dní pfied jeho zahájením.

bb)) JestliÏe CK VICTORIA zájezd podle písm. a) tohoto odstavce Podmínek zru-
‰í, má zákazník právo poÏadovat, aby mu byl na základû nové cestovní smlou-
vy/objednávky sluÏeb poskytnut jin˘ zájezd, nejménû v kvalitû odpovídající pÛ-
vodní Smlouvû o zájezdu/Objednávce sluÏeb, mÛÏe-li CK VICTORIA takov˘ zá-
jezd nabídnout. Nedojde-li ale k uzavfiení nové Smlouvy o zájezdu/Objednávky
sluÏeb, je CK VICTORIA povinna bez zbyteãného odkladu vrátit zákazníkovi v‰e,
co od nûho obdrÏela na úhradu ceny zájezdu podle zru‰ení Smlouvy o zájez-
du/Objednávky sluÏeb, aniÏ by byl zákazník povinen platit CK odstupné. JestliÏe
dojde k uzavfiení nové Smlouvy o zájezdu/Objednávky sluÏeb, platby, uskuteã-
nûné na základû pÛvodní Smlouvy o zájezdu/Objednávky sluÏeb, se povaÏují
za platby uskuteãnûné podle nové Smlouvy o zájezdu/Objednávky sluÏeb.

cc)) CK VICTORIA má právo zru‰it zájezd nebo sluÏby cestovního ruchu, které
jsou pfiedmûtem smluvního vztahu dle ãlánku II tûchto Podmínek i v dÛsledku
neodvratitelné události, které nemohla zabránit, ani pfii vynaloÏení ve‰kerého
úsilí, které lze od ní rozumnû poÏadovat.

dd)) JestliÏe CK VICTORIA zru‰í zájezd z jin˘ch dÛvodÛ, neÏ které jsou uvedeny
pod písmenny a) a c) tohoto odstavce ve lhÛtû krat‰í neÏ 20 dnÛ pfied termínem
jeho zahájení je povinna zákazníkovi uhradit pokutu ve v˘‰i 10 % ceny zájezdu.

22.. Zmûny dohodnut˘ch sluÏeb pfied zahájením zájezdu ze strany CK 
VICTORIA:
Nastanou-li okolnosti, které CK brání poskytnout sluÏby dle smluvnû dohodnu-
t˘ch podmínek a je-li tak CK VICTORIA nucena z objektivních dÛvodÛ pfied zahá-
jením ãerpání sluÏeb zmûnit podmínky smlouvy, je CK VICTORIA povinna takové
zmûny oznámit zákazníkovi doporuãen˘m dopisem a navrhnout mu zmûnu
smlouvy. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se zmûnou smlouvy bude sou-
hlasit, ãi zda od smlouvy odstoupí. 

aa)) Pokud zákazník ve lhÛtû do 5 dnÛ od doruãení návrhu na zmûnu smlouvy
od smlouvy neodstoupí, má se za to, Ïe s její zmûnou souhlasí. JestliÏe zmûna
smlouvy vede ke zv˘‰ení ceny sluÏeb, je zákazník povinen uhradit CK rozdíl v ce-
nû sluÏeb do 5 dnÛ od doruãení návrhu na zmûnu smlouvy. Pfii poru‰ení tohoto
závazku má CK VICTORIA právo od smlouvy odstoupit, ãímÏ není dotãeno právo
CK VICTORIA na úhradu ‰kody. JestliÏe zmûna smlouvy vede ke sníÏení ceny slu-
Ïeb, je CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v cenû sluÏeb v pfiípadû, Ïe zákaz-
ník uhradil jiÏ celkovou cenu sluÏeb nebo sníÏit doplatek celkové ceny, pokud ne-
byl zákazníkem dosud uhrazen.

bb)) JestliÏe zákazník nesouhlasí se zmûnou smlouvy a ve lhÛtû do 5 dnÛ od do-
ruãení návrhu na zmûnu smlouvy od smlouvy odstoupí, má právo poÏadovat, aby
mu CK VICTORIA na základû nové smlouvy poskytla jiné sluÏby cestovního ruchu
nejménû v kvalitû odpovídající pÛvodní smlouvû, mÛÏe-li CK VICTORIA takové sluÏ-
by nabídnout. Nedojde-li ale v takovém pfiípadû k uzavfiení nové smlouvy je CK
VICTORIA povinna bez zbyteãného odkladu vrátit zákazníkovi v‰e, co od nûho ob-
drÏela na úhradu sluÏeb podle zru‰ené smlouvy, aniÏ by byl zákazník povinen pla-
tit odstupné. JestliÏe dojde k uzavfiení nové smlouvy, platby uskuteãnûné na zá-

kladû pÛvodní smlouvy se povaÏují za platby podle nové smlouvy.
33.. Zmûny dohodnut˘ch sluÏeb v prÛbûhu zájezdu:
aa)) JestliÏe po zahájení zájezdu CK VICTORIA neposkytne zákazníkovi sluÏby

nebo jejich podstatnou ãást fiádnû a vãas nebo zjistí, Ïe mu v‰echny sluÏby ne-
bo jejich podstatnou ãást nebude moci fiádnû a vãas poskytnout, tfiebaÏe se k to-
mu smluvnû zavázala, je povinna bez zbyteãného odkladu a bezplatnû provést
takové opatfiení, aby mohl zájezd pokraãovat, zejména je povinna zabezpeãit
náhradní program a sluÏby v rozsahu a kvalitû shodné nebo se pfiibliÏující pÛ-
vodnû dohodnut˘m podmínkám

bb)) Pokud nelze pokraãování zájezdu ãi ãerpání sluÏeb zajistit jinak neÏ pro-
stfiednictvím sluÏeb niÏ‰í kvality, neÏ jako jsou uvedené ve smlouvû, je CK VIC-
TORIA povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v cenû.

cc)) Pokud nelze pokraãování zájezdu, ãi ãerpání sluÏeb zajistit ani prostfied-
nictvím sluÏeb niÏ‰í kvality, neÏ je uvedené ve smlouvû, nebo zákazník toto ná-
hradní fie‰ení nepfiijme, je CK VICTORIA povinna bez zbyteãného odkladu vrátit
zákazníkovi rozdíl v cenû. V pfiípadû, Ïe souãástí zájezdu je i doprava, je CK po-
vinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpût na místo odjezdu, nebo jiné místo
návratu s nímÏ zákazník souhlasí, vãetnû nezbytného náhradního ubytování
a stravování. Pokud je doprava uskuteãnûna jin˘m dopravním prostfiedkem, neÏ
kter˘m mûla b˘t uskuteãnûna podle smlouvy, je CK VICTORIA povinna:
– v pfiípadû, Ïe je doprava uskuteãnûna za niÏ‰í náklady, vrátit zákazníkovi roz-
díl v cenû
– v pfiípadû, Ïe je doprava uskuteãnûna za vy‰‰í náklady, rozdíl v cenû uhradit
z vlastních zdrojÛ

44.. Zmûny smluvních podmínek na základû pfiání zákazníka:
aa)) zákazník má právo nejpozdûji 3 dny pfied zahájením zájezdu oznámit, Ïe

se místo nûho zúãastní zájezdu jiná osoba. Oznámení o zmûnû úãastníka musí
provést vÏdy písemnû a zaslat nebo doruãit na prodejní místo, kde uzavfiel
smluvní vztah. K oznámení je nutné pfiiloÏit prohlá‰ení nového zákazníka, Ïe
souhlasí s uzavfienou Smlouvou o zájezdu/Objednávkou sluÏeb a splÀuje pod-
mínky stanovené pro úãast na zájezdu.
PÛvodní a nov˘ zákazník spoleãnû a nerozdílnû odpovídají za zaplacení ceny zá-
jezdu a úhradu nákladÛ, pokud v souvislosti se zmûnou CK VICTORIA vzniknou.
Za zmûnu provedenou ve Smlouvû o zájezdu/Objednávce sluÏeb dle odst. 4
písm. a) tohoto ãlánku Podmínek je oprávnûna úãtovat manipulaãní poplatek ve
v˘‰i 100 Kã nebo 300 Kã, je-li oznámení o zmûnû pfiijato CK ve lhÛtû krat‰í neÏ
8 dnÛ pfied zahájením plnûní.

bb)) CK VICTORIA na pfiání zákazníka provádí, pokud je to nutné, zmûny pod-
mínek sjednan˘ch ve Smlouvû o zájezdu/Objednávce sluÏeb. Provedení tako-
v˘ch zmûn podléhá zaplacení manipulaãního poplatku ve v˘‰i a za podmínek ní-
Ïe uveden˘ch. Poplatky se úãtují vÏdy za kaÏdou osobu

ba) zmûna a doplnûní osobních údajÛ zákazníka pfied zahájením ãerpání slu-
Ïeb:
8 a více dní – 50 Kã; 7 a ménû dní – 100 Kã

bb) zmûna termínu zájezdu, místa pobytu nebo typu ubytování 
63 a více dní – 300 Kã.
V pfiípadû zmûny ve lhÛtû krat‰í neÏ 63 dní do zahájení ãerpání sluÏeb je tato
zmûna povaÏována za odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka a zákazník
je povinen uhradit CK VICTORIA odstupné dle ãlánku VIII tûchto Podmínek. 

bc) zmûna místa odjezdu nebo typu dopravy
8 a více dní – 100 Kã; 7 a ménû dní – 300 Kã

bd) sníÏení poãtu osob v ubytovací jednotce
Zmûna je posuzována jako odstoupení od smlouvy jedné ãi více osob, které jsou
povinny uhradit odstupné dle ãlánku VIII tûchto Podmínek. Dojde-li v dÛsledku
sníÏení poãtu osob v ubytovací jednotce ke zmûnû ceny za ubytování, jsou ne-
odstupující zákazníci povinni tento rozdíl uhradit.

be) zv˘‰ení poãtu osob v ubytovací jednotce
8 a více dní – 100 Kã; 7 a ménû dní – 300 Kã
Dojde-li v dÛsledku zv˘‰ení poãtu osob v ubytovací jednotce ke zmûnû ceny za
ubytování, je CK VICTORIA povinna tento rozdíl zákazníkÛm vrátit. 

bf) jiné zmûny ve Smlouvû o zájezdu nebo Objednávce sluÏeb
8 a více dní – 100 Kã; 7 a ménû dní – 300 Kã

âlánek VII
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.. CK VICTORIA je oprávnûna pfied zahájením ãerpání sluÏeb, které jsou pfied-
mûtem smluvního vztahu od smlouvy odstoupit z dÛvodu:

aa)) poru‰ení povinnosti zákazníkem
bb)) z dÛvodu zru‰ení zájezdu

Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy s uvedením dÛvodu zasílá CK VIC-
TORIA doporuãen˘m dopisem do místa bydli‰tû/sídla zákazníka uvedeného ve
smlouvû.

22.. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv pfied zahájením ãerpá-
ní sluÏeb:

aa)) bez udání dÛvodÛ
bb)) jestliÏe nedojde k uzavfiení nové smlouvy dle ustanovení ãlánku VI odst 1

písm. b) nebo dle ãlánku VI odst. 2 písm. b) tûchto Podmínek.
Oznámení o odstoupení od smlouvy a v pfiípadû odstoupení dle písm. b) tohoto
odstavce s uvedením dÛvodu, je moÏno provést pouze písemnû. 
Úãinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doruãení písemného oznámení.

33.. Není-li dÛvodem odstoupení zákazníka od smlouvy poru‰ení povinnosti CK
VICTORIA stanovené smlouvou nebo odstoupí-li CK VICTORIA od smlouvy pfied za-
hájením ãerpání sluÏeb z dÛvodu poru‰ení povinností zákazníkem, je zákazník
povinen zaplatit CK VICTORIA odstupné ve v˘‰i stanovené v ãlánku VIII tûchto
Podmínek. CK VICTORIA je po odeãtení odstupného (stornopoplatku) a pfiípad-
ného poji‰tûní povinna vrátit zákazníkovi v‰e, co od nûho obdrÏela na úhradu ce-
ny sluÏeb dle zru‰ení smlouvy.

44.. Je-li dÛvodem odstoupení zákazníka od smlouvy poru‰ení povinností CK
VICTORIA stanovené smlouvou nebo nedojde-li k uzavfiení nové smlouvy dle odst.
2 písm. b) tohoto ãlánku Podmínek, je CK VICTORIA povinna bez zbyteãného od-
kladu vrátit zákazníkovi v‰e, co od nûho obdrÏela na úhradu ceny sluÏeb podle
zru‰ení smlouvy, aniÏ by byl zákazník povinen platit CK VICTORIA odstupné. 

âlánek VIII
ODSTUPNÉ

11.. Odstoupí-li CK VICTORIA od smlouvy uzavfiené se zákazníkem dle ãlánku
II odst. 2 písm. a), b), c) tûchto Podmínek pfied zahájením ãerpání sluÏeb z dÛ-
vodu poru‰ení povinností zákazníkem, je CK VICTORIA oprávnûna poÏadovat od-
stupné a zákazník je povinen toto odstupné uhradit.

22.. Odstoupí-li zákazník od smlouvy s pfiedmûtem smluvního vztahu dle ãlán-

ku II odst. 2 písm. a) b) nebo c) tûchto Podmínek je zákazník povinen zaplatit
odstupné. Odstupné se stanoví dle zásad pfiimûfienosti ke dni doruãení písemné-
ho odstoupení od smlouvy cestovní kanceláfii. CK Victoria má nárok na odstupné
ve v˘‰i skuteãnû na stranû cestovní kanceláfii vznikl˘ch nákladÛ, nejménû v‰ak:
300 Kã/os./termín pfii odstoupení 63 a více dnÛ pfied zahájením ãerpání sluÏeb
cestovního ruchu v pfiípadû celkové ceny zájezdu do 3.000 Kã/os. vãetnû;
1.000 Kã/os./termín pfii odstoupení 63 a více dnÛ pfied zahájením ãerpání slu-
Ïeb cestovního ruchu v pfiípadû celkové ceny zájezdu nad 3.000 Kã/os.;
25 % pfii odstoupení ve lhÛtû 62–41 dnÛ pfied dnem zahájení ãerpání sluÏeb ce-
stovního ruchu. Minimálnû v‰ak 1.000 Kã/os./termín
50 % pfii odstoupení ve lhÛtû 40–21 dnÛ pfied dnem zahájení ãerpání sluÏeb ce-
stovního ruchu;
70 % pfii odstoupení ve lhÛtû 20–15 dnÛ pfied dnem zahájení ãerpání sluÏeb ce-
stovního ruchu;
90 % pfii odstoupení ve lhÛtû 14–7 dnÛ pfied dnem zahájení ãerpání sluÏeb ce-
stovního ruchu;
95 % pfii odstoupení ve lhÛtû 6–3 dny pfied dnem zahájení ãerpání sluÏeb ce-
stovního ruchu;
100 % pfii odstoupení ve lhÛtû 2 a ménû dnÛ pfied dnem zahájením ãerpání slu-
Ïeb cestovního ruchu.

33.. Odstupné se úãtuje z celkové ceny v‰ech objednan˘ch sluÏeb po odeãtení
pfiípadného poji‰tûní. V˘‰e odstupného je závislá na dni doruãení písemného
oznámení o odstoupení do cestovní kaceláfie.

44.. Nenastoupí-li zákazník na zájezd, ãi neãerpá-li sluÏby cestovního ruchu
bez pfiedchozího odstoupení od smlouvy nebo z dÛvodu, Ïe nesplnil povinnost
dle ãlánku IV odst. 2 písm. f), hradí 100 % pfiedem stanovené ceny.

55.. CK VICTORIA má právo odeãíst odstupné od sloÏené zálohy nebo zaplace-
né ceny.

66.. Pfii urãení poãtu dnÛ pro v˘poãet odstupného se do stanoveného poãtu dnÛ
zapoãítává i den, kdy nastaly úãinky odstoupení od smlouvy. Do poãtu dnÛ se
nezapoãítává den odjezdu nebo nástupu na pfiíslu‰n˘ zájezd nebo sluÏbu.

77.. Odstoupí-li zákazník od smlouvy z dÛvodÛ kvalifikovan˘ch v pojistné
smlouvû a má-li takovou smlouvu uzavfienou, má nárok na ãásteãnou úhradu od-
stupného.

âlánek IX
REKLAMAâNÍ ¤ÁD

11.. Tento reklamaãní fiád upravuje zpÛsob uplatÀování nárokÛ zákazníkÛ vy-
pl˘vajících z odpovûdnosti CK VICTORIA za vady poskytnut˘ch sluÏeb a jejich vy-
fiízení.

22.. Tento reklamaãní fiád se vztahuje na sluÏby poskytované CK VICTORIA pfií-
mo nebo prostfiednictvím jin˘ch dodavatelÛ sluÏeb v rámci uzavfieného smluvní-
ho vztahu.

33.. Zákazník je povinen pfiípadnou vadu reklamovat bez zbyteãného odkladu
u zástupce CK VICTORIA v místû pobytu nebo u zástupce zafiízení poskytujícího
sluÏby tak, aby mohla b˘t vãas uskuteãnûna náprava v místû samém. Jedinû tak
mÛÏe b˘t závadn˘ stav odstranûn, sluÏba doplnûna nebo poskytnuta znovu.

44.. Rozhodne-li se zákazník uplatÀovat reklamaci po skonãení pobytu u CK
VICTORIA, je vhodné jiÏ v místû pobytu sepsat zápis o zji‰tûn˘ch vadách, udat
jméno pracovníka, kterému byly tyto závady na místû hlá‰eny a uvést zpÛsob,
jak˘m byly/nebyly vady odstranûny. Tento zápis nechá podepsat pracovníkem,
u kterého vady v místû pobytu reklamoval a pfiipojí svÛj podpis.

55.. Reklamaci lze podat písemnû i ústnû v prodejním místû, kde do‰lo k uza-
vfiení smluvního vztahu bez zbyteãného odkladu, nejpozdûji v‰ak do 1 mûsíce od
skonãení zájezdu nebo poskytnutí poslední sluÏby. Doporuãujeme, obzvlá‰tû u slo-
Ïitûj‰ích reklamací, sepsat zápis o zji‰tûn˘ch vadách dle odst. 4 tohoto ãlánku
Podmínek.

66.. V˘sledek reklamaãního fiízení bude zákazníkovi oznámen nejpozdûji do
30 dnÛ od data podání reklamace.

77.. NepovaÏuje-li zákazník vyfiízení reklamace za uspokojivé, je oprávnûn po-
Ïádat o pfiezkoumání správnosti postupu, popfi. pfiehodnocení vûcného vyfiízení
reklamace. Pfiezkoumání je provedeno v termínu do 30 dnÛ.

âlánek X
POJI·TùNÍ

11.. V cenách zájezdÛ a sluÏeb cestovního ruchu CK VICTORIA není zahrnuto
poji‰tûní léãebn˘ch v˘loh v zahraniãí, poji‰tûní úrazové, poji‰tûní zavazadel a po-
ji‰tûní odpovûdnosti, stejnû jako v cenách zájezdÛ a sluÏeb cestovního ruchu ne-
ní zahrnuto poji‰tûní nákladÛ souvisejících s odstoupením od smlouvy.

22.. V‰ichni zákazníci CK Victoria mají moÏnost uzavfiít Komplexní poji‰tûní (lé-
ãebné v˘lohy, aktivní asistence, trvalé následky úrazu, ‰koda na osobních vû-
cech, ‰koda na zdraví, stornopoplatky) u ERV a.s. ve v‰ech prodejních místech
CK Victoria a u autorizovan˘ch prodejcÛ, se kter˘mi má CK Victoria uzavfienou
smlouvu o provizním prodeji zájezdÛ pofiádan˘ch CK Victoria. Ve‰keré nároky vy-
pl˘vající z eventuální pojistné události uplatÀuje zákazník u pojistitele (ERV a.s.,
KfiiÏíkova 237/36a, 186 00, Praha 8).

33.. V‰ichni úãastníci zájezdÛ pofiádan˘ch CK VICTORIA jsou po celou dobu ãer-
pání objednan˘ch sluÏeb poji‰tûni pro pfiípad úpadku cestovní kanceláfie v soula-
du s ustanovením zákona ã. 159/1999 Sb.

âlánek XI
ZVLÁ·TNÍ USTANOVENÍ

Pfiedáním podepsané Smlouvy o zájezdu nebo Objednávky sluÏeb zákazník vy-
slovuje souhlas s tím, aby CK VICTORIA v souladu s ustanovením § 5, odst. 2
zákona ã. 101/2000 Sb. zpracovávala chránûná osobní data zákazníka, vãet-
nû rodného ãísla.
Poskytnuté osobní údaje zákazníka je CK VICTORIA oprávnûna zpracovávat za
úãelem nabízení poskytovan˘ch sluÏeb a pro akviziãní ãinnost.
Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat kdykoliv písemnû
odvolat.
V˘‰e uvedená ustanovení platí pfiimûfienû i ve vztahu k osobám, v jejichÏ pro-
spûch zákazník smlouvu o zájezdu/objednávku sluÏeb uzavfiel (spolucestující).
Uzavfiením smlouvy zákazník prohla‰uje, Ïe je oprávnûn souhlasy za spoluces-
tující osoby udûlit, a to aÈ uÏ na základû smluvního ãi jiného zastoupení.
Zákazník bere na vûdomí, Ïe jako subjekt údajÛ má zejména následující práva:

aa)) Souhlas s pofiizováním fotografií mÛÏe kdykoliv odvolat, a to podáním za-
slan˘m CK, a to buì na adresu CK nebo e-mailem. 

bb)) PoÏadovat od CK pfiístup k osobním údajÛm t˘kajících se jeho osoby, jejich
opravu nebo v˘maz, mÛÏe poÏadovat omezení zpracování sv˘ch osobních úda-

jÛ, vzná‰et námitky proti zpracování osobních údajÛ, jakoÏ i práva na pfienosi-
telnost údajÛ.

cc)) PoÏadovat, aby CK omezila zpracování jeho osobních údajÛ, pokud 
ca) zákazník popírá pfiesnost sv˘ch osobních údajÛ, a to na dobu potfiebnou

k tomu, aby správce ovûfiil pfiesnost jeho osobních údajÛ; 
cb) zpracování jeho osobních údajÛ bylo protiprávní, ale nepoÏádá o v˘maz

osobních údajÛ, ale o omezení jejich pouÏití; 
cc) CK jiÏ nepotfiebuje jeho osobní údaje pro úãely zpracování, ale zákazník

je poÏaduje pro urãení, v˘kon nebo obhajobu sv˘ch nárokÛ; nebo 
cd) zákazník vznesl námitku proti zpracování sv˘ch osobních údajÛ, a to do

doby neÏ bude ovûfieno, zda oprávnûné dÛvody CK pfievaÏují nad oprávnûn˘mi
dÛvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajÛ zákazníka,
mohou b˘t jeho údaje zpracovány, s v˘jimkou uloÏení, pouze s jeho souhlasem.

dd)) Právo podat stíÏnost u dozorového orgánu, kter˘m je Úfiad pro ochranu
osobních údajÛ.

ee)) Získat od CK kdykoliv potvrzení, Ïe jeho osobní údaje jsou zpracovávány,
a pokud tomu tak je, je CK povinna mu na Ïádost poskytnout následující infor-
mace a vydat mu kopii zpracovávan˘ch osobních údajÛ: 

ea) úãel zpracování; 
eb) kategorie osobních údajÛ, které zpracovává; 
ec) pfiíjemci nebo kategorie pfiíjemcÛ, kter˘m jeho osobní údaje byly nebo bu-

dou zpfiístupnûny; 
ed) plánovanou dobu, po kterou budou jeho osobní údaje uloÏeny, nebo ne-

ní-li ji moÏné urãit, kritéria pouÏitá ke stanovení této doby; 
ee) existence práva poÏadovat od správce opravu nebo v˘maz osobních úda-

jÛ t˘kajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku pro-
ti tomuto zpracování.
CK VICTORIA nenese odpovûdnost za ‰kodu zpÛsobenou poru‰ením právních po-
vinností, pokud prokáÏe, Ïe ‰kodu nezpÛsobila ona, ani jiní dodavatelé sluÏeb
v rámci uzavfieného smluvního vztahu, ale ‰kodu zpÛsobil 
– zákazník
– tfietí osoba, která není spojena s poskytováním zájezdu 
– neodstranitelná událost, které nemohlo b˘t zabránûno ani vynaloÏením ve‰-
kerého úsilí, které lze poÏadovat.
CK VICTORIA si vyhrazuje právo na eventuální odli‰nosti v katalogu oproti sku-
teãnostem v prÛbûhu zájezdu, které není schopna ovlivnit a které nastaly po uzá-
vûrce katalogu.
CK VICTORIA si vyhrazuje právo na úpravu programu nebo ãasového harmono-
gramu zájezdu z dÛvodu tzv. vy‰‰í moci (nepfiíznivé poãasí, silniãní kalamity, hra-
niãní blokády, politické nepokoje, Ïivelné pohromy apod.)
CK VICTORIA neodpovídá za moÏné zpoÏdûní dopravních prostfiedkÛ, jakoÏ i ná-
sledky z toho plynoucí. CK VICTORIA nehradí ‰kody, které pfiípadn˘m zpoÏdûním
dopravních prostfiedkÛ mohou zákazníkovi nastat.
Pozdní nástup na ubytování zdÛvodu zpoÏdûní dopravních prostfiedkÛ, nezadává
právo na pozdní vyklizení ubytovacího zafiízení v den odjezdu.
Katalog CK VICTORIA nabízí základní popisy jednotliv˘ch ubytovacích zafiízení
zpÛsobem odpovídajícím skuteãnosti. Na vyÏádání je moÏno poskytnout i dal‰í
informace.
Ubytování zákazníka v místû pobytu probíhá v plné kompetenci ubytovatele –
poskytovatele sluÏeb. CK nemá ve vût‰inû pfiípadÛ pfiím˘ vliv na urãení konkrét-
ního pokoje nebo apartmánu. PoÏadavky zákazníkÛ na ubytování v konkrétním
pokoji, apartmánu, mobilihomu, chatce, karavanu nebo stanu mÛÏe CK VICTO-
RIA zajistit pouze v rámci sv˘ch moÏností po pfiedchozí dohodû. Nesplnûní po-
Ïadavku na konkrétní ubytovací jednotku, stejnû tak jako poÏadavku klienta uve-
deného na smlouvû v sekci poznámky, nezadává v Ïádném pfiípadû na moÏnost
odstoupení od uzavfiené smlouvy ze strany zákazníka bez povinnosti hradit od-
stupné.
Fakultativní sluÏby uvádûné v nabídkovém katalogu CK VICTORIA nejsou pfied-
mûtem smluvního vztahu. Jedná se o sluÏby doplÀkové, hrazené v místû poby-
tu, na kter˘ch je úãast dobrovolná a CK VICTORIA nenese odpovûdnost za jejich
prÛbûh. NemoÏnost ãerpat nûkterou z nabízen˘ch fakultativních sluÏeb z dÛvo-
du sezónnosti, malé obsazenosti apod., nezadává v Ïádném pfiípadû právo na
zmûnu podmínek Smlouvy o zájezdu/Objednávky sluÏeb, ani na moÏnost od-
stoupení od uzavfiené smlouvy ze strany zákazníka bez povinnosti hradit od-
stupné. Reklamace fakultativních sluÏeb je moÏná pouze v místû pobytu u jejich
poskytovatele.
V pfiípadû ztráty nebo odcizení cestovních dokladÛ v prÛbûhu zájezdu je zákaz-
ník povinen si na vlastní náklady obstarat potfiebné náhradní doklady. CK VIC-
TORIA je povinna mu b˘t pfiitom nápomocna.
Zákazník v˘slovnû bere na vûdomí a souhlasí s tím, Ïe cestovní kanceláfi je opráv-
nûna v souladu s ust. § 84 a násl. zákona ã. 89/2012 Sb., obãansk˘ zákoník,
v platném znûní (dále jen „obãansk˘ zákoník“) kdydoliv v prÛbûhu zájezdu po-
fiizovat obrazové (zejména fotografické), zvukové a zvukovû obrazové záznamy
zákazníka (tj. vãetnû v‰ech prvkÛ a projevÛ jeho osobnosti); cestovní kanceláfi je
oprávnûna v‰echny takto pofiízené záznamy v prÛbûhu zájezdu i kdykoliv po je-
ho skonãení v nezbytné mífie retu‰ovat i jinak upravovat a v pÛvodní i pfiípadnû
takto zmûnûné podobû je zvefiejÀovat ve v‰ech druzích sv˘ch propagaãních ma-
teriálÛ (ti‰tûné katalogy, letáky, webové stránky, sociální sítû, newslettery apod.)
a takto je ‰ífiit v‰emi v úvahu pfiipadajícími zpÛsoby, a to samostatnû i ve spojení
s jin˘mi záznamy, díly a prvky. V‰echny souhlasy uvedené v tomto ustanovení
jsou udûleny v územnû a mnoÏstevnû neomezeném rozsahu, jakoÏ i na neome-
zenou dobu, resp. aÏ do jejich pfiípadného odvolání ze strany zákazníka v soula-
du s ust. § 87 obãanského zákoníku. V‰echny souhlasy jsou zákazníkem udûlo-
vány bezplatnû.
Pfii zakoupení zájezdu, jehoÏ organizátorem je jiná cestovní kanceláfi v síti pro-
dejen CK VICTORIA, pfiijímá zákazník V‰eobecné smluvní podmínky organizující
CK.

âlánek XII
P¤ECHODNÁ A ZÁVùREâNÁ USTANOVENÍ

Tyto V‰eobecné smluvní podmínky vstupují v platnost a úãinnost dne 1. 7. 2020
a nahrazují V‰eobecné smluvní podmínky ze dne 1. 10. 2019. 
Ve‰keré údaje a informace o sluÏbách, cenách a cestovních podmínkách odpoví-
dají skuteãnostem znám˘m ke dni 1. 7. 2020 a jsou ve shodû s platn˘m práv-
ním fiádem âR. Zákazník sv˘m podpisem na Smlouvû o zájezdu/Objednávce slu-
Ïeb stvrzuje, Ïe tûmto Podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

V Brnû, 1. 7. 2020
Ing. Ladislav Jar˘, CK Victoria

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
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BRNO
● Cejl 87

602 00 Brno
tel.: 545 213 101

● Náměstí Svobody 10
Dům u čtyř mamlasů
602 00 Brno
tel.: 542 215 367

● Odjezdový terminál CK
Heršpická 13, 619 00 Brno
tel.: 727 935 394
GPS: 49°10’17.48” N

16°36’8.2” E

PRAHA
● Karlovo nám. 10

Nákupní galerie Atrium
120 00 Praha 2
tel.: 296 220 022

LIBEREC
● Soukenné nám. 613

Dům kultury
460 01 Liberec
tel.: 485 107 766

OSTRAVA
● Purkyňova 6

702 00 Ostrava
tel.: 596 115 597

OLOMOUC
● Polská 1

Galerie Šantovka
779 00 Olomouc
tel.: 585 224 275

PŘEROV
● Wilsonova 11

750 02 Přerov
tel.: 581 217 221

Autobusy a minibus CK Victoria

www.victoria-ck.cz
dovolena@victoria-ck.cz

Aktivně lyžujeme, 
lyžařům rozumíme, 
střediska dobře známe, 
s jejich výběrem 
Vám rádi poradíme...

Člen asociace českých
cestovních kanceláří

Člen Klubu
dvacátníků

☎ 545 213 101   
606 098 700 

@CK.Victoria @ck.victoria.cz
Ve všech pobočkách CK Victoria 

možná úhrada až 100 % ceny zájezdu
Ve všech pobočkách

CK Victoria

POSTUP PŘI OBJEDNÁNÍ ZÁJEZDU:
1) Telefonická nebo e-mailová rezervace (max. 14 dnů). Do

ukončení doby rezervace objednavatel zašle na adresu CK pí-

semnou objednávku (e-mailem, poštou).

2) CK zašle návrh smlouvy o zájezdu. Pobyt je závazně 

objednán po podepsání smlouvy a zaplacení první zálohy dle

individuální platebního kalendáře. V případě odstoupení od

smlouvy si CK účtuje 10.000 Kč manipulační poplatek a dále

podle stornopodmínek CK.

3) Objednavatel hradí zálohy dle splátkového kalendáře 

uvedeného ve smlouvě. Pobyt musí být plně uhrazen 
nejpozději do 63 dnů před odjezdem. V tomto termínu je ob-

jednavatel povinen dodat CK seznam účastníků s údaji po-

třebnými k vycestování. Změny v počtu účastníků ve 
lhůtě kratší než 63 dnů před odjezdem podléhají 
stornopoplatkům dle Všeobecných smluvních podmínek.

4) Platbu lze provést hotově v CK, bankovním převodem na zá-

kladě vystaveného variabilního symbolu nebo 

prostřednictvím faktury.
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