FV VOS UK FTVS
vypisuje pro učitele, zaměstnance a jejich příbuzné či známé na sezónu 2018/2019

lyžařský pobyt

SANTA CATERINA
BORMIO, SAN COLOMBANO
OBLAST: ALTA VALTELLINA, ITÁLIE
Termín: 26.1. – 2.2. 2019
Ubytování: Santa Caterina, chalet PRIMULA, nad limit Primuly chalet
GINEPRO (pouze předem dohodnutá rezervace).
Poloha: Santa Caterina – centrum Primula 600/Ginepro 200m, skiareál Santa
Caterina – 150/150m (cca 50/450m na sjezdovku končící u hlavní lanovky),
skibus 1 (po St. Caterině) – 50/10m, skibus 2 (do Bormia) – 650/250m.
Vybavenost a služby: recepce, společenská místnost s TV sat., lyžárna,
výtah (Primula), vyhrazené parkování, garážová stání, wi-fi (za příplatek).
Popis apartmánů:
Primula:
* bilo 4 – 35/40m2 - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a dvěma gauči pro 1 osobu , sociální zařízení, balkon
či terasa.
* bilo 5 – 35/45m2 – 1 ložnice s manželskou postelí a jedním samostatným
lůžkem (jednou přistýlkou), obývací pokoj s kuchyňským koutem a
rozkládacím gaučem typu „šuplík“ pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon).
Vybavenost apartmánů: ložní prádlo, nádobím vybavený kuchyňský kout,
TV sat., telefon, prostorná společenská místnost s TV (Primula),
mikrovlnka (na Primule na vyžádání).

Výhody a nevýhody:
- Kvalitní apartmány, snadná dostupnost hlavní lanovky
- Primula: Větší vzdálenost do centra městečka.
Ceny (ubytování + rozšířený skipas 6 dní):
Typ ubytování

Při obsazení:

Chalet Primula
bilo 4/5

5 osob
4 os.
3 os.
2 os.

Kč

6.200,-/osoba
6.600,7.500,9.500,-

Chalet Ginepro
mono 2
mono 2+1*

2 os.
2 os.
3os.

8.200,-/osoba
8.200,6.700,-

bilo 4/5

5 os.
4 os.
3 os.
2 os.

6.200,-/osoba
6.600,7.500,9.500.-

*maximální obsazení apartmánu mono 2+1 jsou 2 dospělé osoby a dítě do nedovršených 10 let

V základní ceně na osobu je zahrnuto: Ubytování v apartmánu na 7 nocí,
kombinovaný skipas Santa Caterina, Bormio a 4 Vali pro dospělého na 6 dní,
spotřeba vody, plynu a energie, závěrečný úklid, ložní prádlo, delegátské služby
CK.
Povinné příplatky: Pobytová taxa: 1 €/den/osobu od 12 let;
vratná kauce: 100 €/apt.
Doprava bus: 2.350,- Kč/os.
Pozn. Od loňského roku již nezůstává bus dopravce v lokalitě, takže dřívější praxe jeho využití jako
skibusu pro dva výjezdy již neplatí. Pro výjezd do Bormia a 4 Vali je tak třeba použít místního skibusu,
jehož frekvence se dle informace CK zvýšila.

Slevy a příplatky v rámci skipasů:
Plošná platnost
Caterina, Bormio,
4 Vali

délka platnosti
6 dní

věková kategorie
dospělý
junior/senior

zahrnuto v ceně
sleva
900,-

7 dní

dospělý
junior/senior
nelyžaři a kategorie bimbo

příplatek 400,sleva 630,sleva 3.015,-

Kategorie:
junior: děti narozené v letech 2003 až 2010
senior: dospělé osoby narozené v roce 1954 a starší
bimbo: děti narozené v roce 2011 a mladší
Pozn.
Sleva pro kategorii bimbo platí při čerpání skipasu libovolné plošné platnosti
i délky platnosti; čerpání každé slevy kategorie bimbo je podmíněno
doprovodem právě jedné dospělé osoby se stejným skipasem co do jeho plošné
platnosti i délky a termínu platnosti. Na skipas pro bimbo je požadován doklad
o datu narození; vyzvednutí skipasu pouze spolu se skipasem doprovodné
osoby.
Přihlášky:
Závazné, řádně vyplněné přihlášky (viz. formulář) písemně na moji
e-mailovou adresu spolu se zaplacenou zálohou 3.000,- Kč/osobu
(závaznou přihláškou je zaplacení zálohy) do čtvrtka 27. 9. 2018 na
níže uvedený účet. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.
Všechny účastníky žádám, aby spolu s přihláškou bezpodmínečně
předkládali potvrzení o provedené platbě se jménem a
identifikovatelným číslem účtu plátce (mailem na níže uvedenou
kontaktní adresu); uveďte též, na které osoby se platba vztahuje.
Přihláška musí obsahovat: Jméno, příjmení, datum narození, bydliště,
volbu doby platnosti skipasu (6/7 dní), volbu ubytování (spolubydlící),
způsob dopravy a spojení (e-mail, telefon).
Záloha na skipasy: Nejpozději do 23. 1. 2019 prosím uhradit (osobně nebo
poštou) zálohu 5 €/osobu na skipas, abych mohl skipasy vyzvednout ještě
v sobotu odpoledne, dříve než dojedou účastníci cestující auty. Od účastníků
cestujících busem vyzvednu zálohu v autobuse (platí i zprostředkování pro ty
z Vás, kteří cestují auty).
Pojištění:
Není v ceně zájezdu. CK nabízí jako standard pojištění ERV Optimal za 490
Kč/7-10 dnů, které zahrnuje i pojištění storna (zejména kvůli možnému stornu
doporučujeme !).

Zájemci o pojištění vyznačte prosím svůj zájem v přihlášce !
Doc. PhDr. Milan Kohoutek, CSc.
vedoucí skupiny

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
Mostecká 26, Pha 1
Č.ú. 1933906319/0800
Variabilní symbol: 2601019
Kontakt: e-mail: milan.kohoutek@seznam.cz
mobil: 607/166467
Adresa: Litvínovská 590
190 00 Praha 9

Důležité upozornění !
Počínaje sezónou 2015/2016 nelze zakoupit vícedenní skipas samostatně pro
Caterinu. Pro středisko Caterina se prodává pouze jednodenní skipas v ceně
41€ dospělý, 39€ senior, 34€ junior (nezajišťuje CK).

