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ŠKOLNÍ
LYŽAŘSKÉ KURZY*

www.loudatour.cz
CK LOUDATOUR s.r.o. I Mikulášské nám. 10 I 326 00 Plzeň
e-mail: ck@loudatour.cz I 377 226 068
*) nabídky dalších středisek na vyžádání

4 MÍSTA

Rakousko

PRO UČITELE

ZDARMA

HOCHFICHT
› turistický hotel na české straně s polopenzí
› denní přejezdy

www.hochficht.at

MOŽNOST
NEZÁVAZNÉ
REZERVACE

CENA Kč/os.
OBDOBÍ
celá sezona 2017—2018

5 dnů lyžování (pondělí až pátek)
4 noci s polopenzí
do 18 let včetně
do 14 let včetně
5.450,5.250,-

Cena obsahuje:
Skipas, dopravu (z Plzně, Prahy a okolí), ubytování, stravu, pojištění, doprovod (delegát).
Uvedené ceny platí pro školní skupiny min. 40 žáků + 4 místa zdarma (na 10 žáků 1 místo zdarma).
Podmínkou cen je předložení seznamu s potvrzením a razítkem školy. Ceny a volná místa pro mimoškolní
skupiny na vyžádání.

Ubytování:

V turistickém hotelu v blízkosti hraničního přechodu. Vícelůžkové pokoje, příslušenství na patře, bohatá polopenze. Možnost přiobjednání vydatného balíčku na oběd (obložená bageta+oplatka+ovoce) + 50 Kč/balíček

Dostupnost středisek:

Ubytování zajištěno na české straně Šumavy. Do střediska Vás denně dopraví autobus CK. Doba dopravy
do střediska cca 60 min.

Popis střediska:

Nejsevernější rakouské lyžařské středisko Hochficht nabízí lyžování
na 13 sjezdových tratí všech obtížností. Více než 80 % sjezdovek je
uměle zasněžováno 28 sněhovými děly. Dále zde najdete snowpark,
Sunny Kids Park. Jedno z nejlepších šumavských středisek nabízí
„alpské“ lyžování na kvalitních sjezdovkách.

Výška střediska:
933–1338 m
Počet kabinek: 1
Počet sedaček: 3
Počet vleků: 3
Kapacita: 12 040 os./h
Sjezdovky: 20 km
modrých: 9 km
červených: 10 km
černých: 1 km

NOVÁ KABINKOVÁ LANOVKA NA SEZONU 2017/18

4 MÍSTA
PRO UČITELE

Rakousko

ZDARMA

ZELL AM SEE
– KAPRUN
› rodinný penzion s polopenzí
› denní přejezdy
CENA Kč/os.
OBDOBÍ
23.12.—16.03. 2018
01.12.—22.12. 2017
17.03.—07.04. 2018

www.europasportregion.info

MOŽNOST
NEZÁVAZNÉ
REZERVACE

4 dny lyžování (libovolné)
5 dnů lyžování (libovolné)
4 noci s polopenzí
5 nocí s polopenzí
do 18 let včetně
7.750,8.750,7.550,-

8.550,-

Cena obsahuje:
Skipas, dopravu (z Plzně, Prahy a okolí), ubytování, stravu, pojištění, doprovod (delegát).
Uvedené ceny platí pro školní skupiny min. 40 žáků + 4 místa zdarma (na 10 žáků 1 místo zdarma).
Podmínkou cen je předložení seznamu s potvrzením a razítkem školy. Ceny a volná místa pro mimoškolní
skupiny na vyžádání.

Ubytování:

Výška střediska:
757–3029 m

Strava:

Počet lanovek: 13
Počet sedaček: 15
Počet vleků: 30

Rodinný penzion v podhorském městečku Fusch s 2-4lůžkovými
pokoji se sprchou na pokoji, u většiny pokojů i WC.
Bohatá polopenze v místní restauraci.

Dostupnost středisek:

Dopravu zajišťuje bus CK, vzdálenost střediska je cca 20 minut.

Popis střediska:

Populární středisko Europasportregion (Kaprun+Zell am See+Maiskogel)
má 3 oddělené části: níže položenou rozsáhlou část nad letoviskem
Zell am See (Schmittenhöhe 2000 m) a ledovcovou část v oblasti
vrcholu Kitzsteinhorn (3203 m). Dle aktuálního počasí je pak možno
volit vhodnou část tohoto areálu. V brzké době je plánované propojení středisek Zell am See a Hinterglemm.

Sjezdovky: 138 km
modrých: 59 km
červených: 52 km
černých: 27 km
Běžky: 8 km

COPYRIGHT: Schmittenhöhebahn AG / Lienbacher

Eder Hütte

UBYTOVÁNÍ
U SJEZDOVKY

Rakousko

4 MÍSTA
PRO UČITELE

ZDARMA
také pro VŠ

KALS – MATREI
› VÝHODNÉ CENY PLATÍ I PRO VYSOKÉ ŠKOLY

› mládežnický hotel s polopenzí
› + 1 den v jednom ze středisek (St. Jakob, Lienz, Sillian,
Mölltaler Gletscher, Ankogel)

www.gg-resort.at

MOŽNOST
NEZÁVAZNÉ
REZERVACE

CENA Kč/os.

4 dny lyžování (libovolné)
4 noci s polopenzí

5 dnů lyžování (libovolné)
5 nocí s polopenzí

OBDOBÍ
25.11.—16.12. 2017
07.01.—31.03. 2018

do 19 let

do 25 let

do 19 let

do 25 let

7.200,7.750,-

8.200,8.850,-

8.300,9.000,-

9.300,10.000,-

Cena obsahuje:
Skipas, dopravu (z Plzně, Prahy a okolí), ubytování, stravu, pojištění, doprovod (delegát).
Uvedené ceny platí pro školní skupiny min. 40 žáků + 4 místa zdarma (na 10 žáků 1 místo zdarma).
Podmínkou cen je předložení seznamu s potvrzením a razítkem školy. Ceny a volná místa pro mimoškolní
skupiny na vyžádání.

Středisko Kals – Matrei

Ubytování:

V mládežnickém hotelu s polopenzí vzdáleném 5 min pěšky ke
spodní stanici lanovky v Matrei. K dispozici prostorné vícelůžkové
pokoje s balkóny a vlastním sociálním zařízením. Pro doprovod 2L
pokoje s příslušenstvím. Hotel vybaven prostornou lyžárnou, hernou
s fotbálkem a stolním tenisem.

Strava:

Snídaně i večeře formou bohatého samoobslužného bufetu. Možnost
přiobjednání balíčků na oběd (cca 90 Kč/balíček).

Dostupnost středisek:

UBYTOVÁNÍ U SJEZDOVKY
Popis střediska:

Oblíbené středisko v blízkosti nejvyšší hory
Rakouska Grossglockneru. Vlastní středisko
Kals+Matrei disponuje 15 lanovkami a 42 km
sjezdovek. Skipas je platný i pro další oblasti
(St. Jakob, Hochpustertal, Lienzer Bergbahnen, Ankogel i ledovcový Mölltaler Gletscher).
Celkem je pak k dispozici 168 km sjezdovek
a 65 lanovek a vleků. Jeden den vás pak
autobus CK odveze do jednoho z uvedených
středisek (středisko dle vlastní volby, není
možno poslední den).

Výška střediska:
920–2422 m
Počet lanovek a vleků: 15
Sjezdovky: 42 km

Střediska celkem (skipas)
Výška středisek:
670–3122 m
Počet lanovek a vleků: 65
Sjezdovky: 168 km

4 MÍSTA
PRO UČITELE

Itálie

ZDARMA
také pro VŠ

ADAMELLO SKI

› VÝHODNÉ CENY PLATÍ I PRO VYSOKÉ ŠKOLY
› mládežnická ubytovna s polopenzí
MOŽNOST
› odjezdy z ČR přes den

www.adamelloski.com

NEZÁVAZNÉ
REZERVACE

CENA Kč/os.
OBDOBÍ
08.01.-26.01. 2018
12.03.-16.04. 2018
27.01.-11.03. 2018

4 dny lyžování (libovolné)
5 dnů lyžování (libovolné)
4 noci s polopenzí
5 nocí s polopenzí
bez omezení věku (vhodné pro VŠ)
8.150,-

9.150,-

8.700,-

9.800,-

Cena obsahuje:
Skipas, dopravu (z Plzně, Prahy a okolí), ubytování, stravu, pojištění, doprovod (delegát).
Uvedené ceny platí pro školní skupiny min. 40 žáků + 4 místa zdarma (na 10 žáků 1 místo zdarma).
Podmínkou cen je předložení seznamu s potvrzením a razítkem školy. Ceny a volná místa pro mimoškolní
skupiny na vyžádání.

Ubytování:

Mládežnická ubytovna v rekonstruovaném objektu v blízkosti (cca 6 km) střediska Passo Tonale. Ubytování
je převážně ve vícelůžkových pokojích, částečně i na palandách. Vybavení pokojů je jednoduché a všechny
pokoje mají vlastní sociální zařízení. Cena nezahrnuje povlečení (na místě jsou deky a polštáře) a ručníky.

Strava:

Český kuchař – bohatá polopenze: snídaňový bufet, teplá večeře
3 chody kromě první večeře v den příjezdu. Večeře v den příjezdu jen
formou jednoduchého občerstvení (párek+chléb).

Dostupnost středisek:

Dopravu zajišťuje bus CK, doba dopravy do střediska cca 20 minut.

Popis střediska:

Lyžařská oblast Tonale/Ponte di Legno/Temu se rozkládá na severozápadním okraji Val di Sole. Okolí je proslaveno díky ledovci Presena,
který umožňuje lyžování z nadmořské výšky 3 016 m. Sjezdové tratě
nad Temu přinesly jednoznačně výrazné zvýšení lyžařské kvality
celého areálu. Osmimístné kabinky mezi Ponte di Legnem a sedlem
Tonale celý areál vzájemně propojily. Od ledna 2016 je k dispozici
nová moderní kabina (1 500 os./h) na ledovec Presena.

Výška střediska:
1121–3016 m
Lanovky a vleky: 30
Sjezdovky: 100 km
modrých: 30 km
červených: 50 km
černých: 20 km

Itálie

4 MÍSTA
PRO UČITELE

MONTE
BONDONE

ZDARMA

› HOTEL PŘÍMO NA SJEZDOVCE
› večerní lyžování v ceně
› odjezdy z ČR přes den

CENA Kč/os.
OBDOBÍ
07.01.-26.01. 2018
04.03.-30.03. 2018

www.skimontebondone.it

MOŽNOST
NEZÁVAZNÉ
REZERVACE

5 dnů lyžování (libovolné)
5 nocí s polopenzí
do 18 let včetně
7.950,8.500,-

Cena obsahuje:
Skipas, dopravu (z Plzně, Prahy a okolí), ubytování, stravu, pojištění, doprovod (delegát).
Uvedené ceny platí pro školní skupiny min. 40 žáků + 4 místa zdarma (na 10 žáků 1 místo zdarma).
Podmínkou cen je předložení seznamu s potvrzením a razítkem školy. Ceny a volná místa pro mimoškolní
skupiny na vyžádání.
Možnost rozšíření skipasu o další 2 střediska (3x Monte Bondone + 1x Paganella + 1x Folgaria):
za příplatek 500 Kč/os.

Ubytování:

Hotel*** přímo na sjezdovce. Pro studenty vícelůžkové pokoje s příslušenstvím, pro doprovod 2L pokoj
s příslušenstvím

Strava:

Naše nabídka zahrnuje i kvalitní ubytování v příjemném rodinném
hotelu přímo na sjezdovce s místní polopenzí v restauraci hotelu.

Popis střediska:

Výška střediska:
1184–2090 m
Sedačkové lanovky: 4
Sjezdovky: 20 km
Umělé zasněžování: 100 %

Centrem oblasti je městečko Vaneze (1 300 m) a Vason (1 650 m) –
odtud vedou vleky na nejvýše položený bod – vrchol Palon, tyčící
se do výšky 2 090 m nad mořem. Z Palonu pak vede dolů pěkná,
nejdelší sjezdovka Gran Pista (3,5 km délka) až k dolní stanici Malga
Mezavia ve výšce 1 184 m.
Monte Bondone je na italské poměry malým střediskem (20 km tratí), ale mezi jeho výhody patří snadná
dostupnost z brennerské dálnice, zajímavé převýšení tratí a i dobře vybavený snowpark. Středisko je 100%
pokryté výkonným systémem umělého zasněžování. S ohledem na jižní polohu je v nabídce střediska
i převážně krásné, slunečné počasí. Ke kladům střediska je možno doplnit i volnější sjezdovky a příznivé ceny.

www.loudatour.cz
CK LOUDATOUR s.r.o. I Mikulášské nám. 10 I 326 00 Plzeň
e-mail: ck@loudatour.cz I 377 226 068

