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KATALOG LÉTO 2023 VYJDE 11. 11. 2022
Dny volna a svátky:
Velikonoce
Státní svátky
Prázdniny
23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 vánoční prázdniny, 3. 2. 2023 pololetní prázdniny, 6.–10. 4. 2023 velikonoční prázdniny
Jarní prázdniny

6. 2. – 12. 2. 2023 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
13. 2. – 19. 2. 2023 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih,
Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
20. 2. – 26. 2. 2023 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín,
Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
27. 2. – 5. 3. 2023 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou,
Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
6. 3. – 12. 3. 2023 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí,
Ostrava-město, Prostějov
13. 3. – 19. 3. 2023 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

Kontakty:

Zima 2023
CK TRIP s.r.o. / centrála
Jablonec nad Nisou
Pražská 17, PSČ 466 01
tel.: 483 314 298
mobil: 777 711 734
e-mail: ck-trip@ck-trip.cz

www.ck-trip.cz
Provozní doba na www.ck-trip.cz

najdete nás také na www.facebook.com

Sportovní cestovní kancelář CK TRIP
by Nekludov

Jak se přihlásit

Vážení zákazníci, milí příznivci alpského lyžování,
předkládáme vám náš 32. katalog s nabídkou lyžařských
zájezdů do nejkvalitnějších alpských lyžařských středisek
- autobusem s odborným průvodcem i pobytů s vlastní
dopravou. Věříme, že si vychutnáte dokonalost nabízených lyžařských středisek a že vám pobyt ve velehorách
dodá potřebnou energii, radost a nadhled.
Lyžařské zájezdy s CK TRIP se nesou ve jménu osobního
přístupu – náš autobus zájezd doprovází po celou dobu
a rovněž náš odborný průvodce je v průběhu celého zájezdu k dispozici všem účastníkům se svými znalostmi oblasti
i lyžování a navíc má pro vás vždy připraven i zábavný
program po lyžování nebo relaxaci v alpských termálech.
Jako bonus nabízíme slevy na skipasy! Vycházíme vstříc
stoupajícím nárokům na poskytované služby – naším
cílem je, abyste se na své lyžařské dovolené s námi cítili
v přátelské a odborné péči!
Těšíme se na setkání s Vámi
Tým CK TRIP

Vzájemný smluvní vztah mezi
a záručními podmínkami, které
svým podpisem stvrzuje svůj sou
a zákonného pojištění pro� úpadk
smluvního vztahu mezi CK a záka
Smlouvy o zájezdu a složení záloh
Složení zálohy bez sepsání Smlo
smluvního vztahu a zákazník se ne

5500 km sjezdovek v Alpách s CK TRIP!
Německo

Ski Welt

Rakousko

Saalbach-Hinterglemm

Ski Juwel
Dachstein-West
Fiss/Serfaus/Ladis Zillertal
Ski Amadé
Obertauern
Švýcarsko St. Anton/Ski Arlberg Skiaréna Silvre�a 3Zinnen Kaprun
Lungau
Grossglockner
Dolomiten
Ischgl/Samnaun
Mölltal
Nauders /Reschenpass
Kronplatz
Gerlitzen
Sillian
Livigno Sella Ronda
Nassfeld Bad
Jungfrau
Kleinkircheim
Cor�na d´Ampezzo
Val
di
Fiemme/Val
di
Fassa
Saas Fee
Monte Rosa

Francie
Méribel
Puy St. Vincent

• Autobusové zájezdy s průvodcem

Itálie

bezstarostnost a nejlepší ceny

• Individuálně autem

Valmeinier

zajis�me výhodné ubytování a slevy na skipasy
Risoul

www.ck-trip.cz

Pro více informací, nabídek, slevy, blogy, cestopisy sledujte:
www.dolomity.cz www.amade.cz www.apartmany-heidi.cz
Skimapy ke stažení a fotografie na: www.ck-trip.cz

CK TRIP s.r.o.
člen Asociace českých cestovních kanceláří a agentur a Hospodářské komory ČR
Katalog ZIMA 2023 - vydává cestovní kancelář CK TRIP s.r.o.,
IČO: 284 45 759, č. pojistné smlouvy UNIQA: 1357522185,
bankovní spojení: ČSOB Jablonec n. N., č. účtu:223123542/0300.

Foto na obálce:
Skifahren in Gastein Piste (c)
Gasteinertal Tourismus GmbH
(Ski Amadé)
Graﬁcká úprava:
RK TISK Jičín, www.rk�sk.cz

1. REZERVACE:
Místo v zájezdu si můžete rezervov
cz nebo e-mailem. Ze strany CK b
Smlouvu o zájezdu včetně Všeob
vám bude stanovena délka rezer
u ubytování s vlastní dopravou dle
rezervační formulář na webových
odpověď, která však neznamená p
chybně vyplněn, automa�ckou od
nebo telefonicky kontaktováni CK
další postup sepsání Smlouvy o zá

2. UZAVŘENÍ Smlouvy o zájezdu:
V době trvání rezervace je nutné
pokud vám nebude sděleno jinak)
na bankovní účet uvedený na Sm
a podepsanou Smlouvu o zájezdu
smlouvy o zájezdu. Pokud CK neob
konce trvání rezervace, propadá
o zájezdu a zálohy vám CK potvrd
Smlouvy o zájezdu. Svým podpise
jste se seznámili se Všeobecnými s
Smlouva o zájezdu nabývá platno
platby zákazníkem. Doplatek z
v časovém rozvrhu plateb na S
odjezdem). Výši doplatku a jeh
nebudete ze strany CK již vyz
vyznačeného na Smlouvě o zájezd
a záloha propadá ve prospěch
tzn. změnu účastníka, služby, ná
CK účtuje manipulační poplatek 3

3. PLATBY:
Platbu je možno provést hotov
vkladem na bankovní účet.
DŮLEŽITÉ!
Variabilní symbol = pě�místné Č
Je nutné jej uvádět přesně, jinak
riskujete propadnu� rezervace.
variabilní symbol přidělen ze str
DŮLEŽITÉ!
Speciﬁcký symbol = kód zájezdu,
Příklad: variabilní symbol 17171
symbol 10101 = kód zájezdu.
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KATALOG LÉTO 2023 VYJDE 11. 11. 2022
Dny volna a svátky:
Velikonoce
Státní svátky
Prázdniny
23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 vánoční prázdniny, 3. 2. 2023 pololetní prázdniny, 6.–10. 4. 2023 velikonoční prázdniny
Jarní prázdniny

6. 2. – 12. 2. 2023 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
13. 2. – 19. 2. 2023 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih,
Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
20. 2. – 26. 2. 2023 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín,
Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
27. 2. – 5. 3. 2023 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou,
Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
6. 3. – 12. 3. 2023 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí,
Ostrava-město, Prostějov
13. 3. – 19. 3. 2023 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

Kontakty:
CK TRIP s.r.o. / centrála
Jablonec nad Nisou
Pražská 17, PSČ 466 01
tel.: 483 314 298
mobil: 777 711 734
e-mail: ck-trip@ck-trip.cz
Provozní doba na www.ck-trip.cz

najdete nás také na www.facebook.com

Sportovní cestovní kancelář CK TRIP
by Nekludov

Společné předsmluvní informace k lyžařským zájezdům
V tabulkách autobusových zájezdů CK TRIP jsou použity následující zkratky:
nocí ubytování

Kód

typ ubytování
a stravy
dnů
lyžování

lyžařské
středisko pojištění kredit

Termín

Cena (Kč)

Noc/lyž.

Ubyt./strava

Odjezd/návrat

Střed.

Poj.

10101

8.–11. 12. 2022

7970/7370

3/3

PEN/PP

14.00/23.00

2A+1S

192

10106

15.–18. 2. 2023

8270/7370

3/3

PEN/PP

14.00/23.00

2A+1H

192

Typ ubytování:
APT = studia a apartmány (bytová jednotka s vlastní kuchyní
a sociálním zázemím), bez stravy
APT+PP = studia a apartmány s polopenzí
PEN = penzion(y) (zpravidla se snídaní)
HOF = penzion hotelového typu = Gasthof (se snídaní nebo polopenzí)
HOT = hotel (se snídaní nebo polopenzí)
Forma stravování:
PP = polopenze, t.j. snídaně + večeře (servírované nebo formou bufetu)
S = snídaně (servírované nebo formou bufetu)
- = vaření z vlastních zásob ve vybavených kuchyňkách
Ostatní:
Poj. = cestovní pojištění Packet Trip, informace v CK
a na www.ck-trip.cz v sekci Ke stažení
K = = účas� na tomto zájezdu vzniká nárok na kredit 50 Kč/den programu
Dětské ceny: D3, D5, D6, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15,
= cena pro dě� do nedovršených 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 let
Nástupní místa jsou uvedena u jednotlivých zájezdů.
Odjezd:
Uvedený čas znamená odjezd z Prahy. Pro odjezd z Jablonce n. Nisou
se odečtou cca 2 h, z Liberce 1.40 h, z Turnova 1.20 h, z Mladé Boleslavi
0.45 h. Přesné časy (časy uvedené v katalogu jsou pouze orientační)
a místa odjezdů se dozvíte v informacích na cestu. Posunu� času (max.
o 1 den) a místa odjezdu není důvod k odstoupení od smlouvy o zájezdu
z důvodu nedodržení smluvních podmínek. Cestou je zastávka v ČR
s možnos� občerstvení. Nástupní místa jsou uvedena jmenovitě
u každého zájezdu.
Návrat:
Čas návratu autobusového zájezdu do Prahy. Pro následující nástupní
místa se přičtou podobné časové intervaly jako u odjezdu.
Poznámka: časy odjezdu a návratu se mohou posunout v
souvislos� s dopravní situací, příp. jinými neodvra�telnými faktory.
V případě příjezdu po půlnoci možnost navíc výstupní místo
ŽST Hlavní nádraží.
V ceně:
V ceně autobusových zájezdů je vždy obsažena doprava autobusem,
uvedené ubytování, stravování (je-li uvedeno), odborný průvodce,
pobytová taxa, zajištění slevy na skipasy (je-li uvedeno), u některých
zájezdů je v ceně skipas (je-li uvedeno). Povlečení a ručníky jsou v ceně
zájezdu, pokud není uvedeno jinak.

2

odjezd z Prahy
návrat do Prahy

K

WiFi ZDARMA - ve většině ubytovacích kapacit je k dispozici WIFI, bližší
informace u zájezdu nebo v CK TRIP.
WELCOME TRIP-DRINK ZDARMA u všech zájezdů CK TRIP.
Poznámka: Ceny skipasů jsou bez záruky. Pro uplatnění skupinové
slevy je potřeba splnit limit minimálního počtu účastníků.
Doplňující informace:
Využíváme kvalitní zájezdové autobusy osvědčených přepravních ﬁrem.
Přeprava samozřejmě probíhá v souladu s evropskými bezpečnostními
předpisy. Časy odjezdu a návratu se mohou posunout v souvislos�
s dopravní situací, příp. jinými neovlivnitelnými faktory. Zájezdy
doprovází česky hovořící průvodce. Cena všech zájezdů obsahuje
zákonné pojištění pro� úpadku a DPH. Na autobusové zájezdy je
zakázáno brát s sebou psa a jiná domácí zvířata. Informace o cestovních
dokladech a vízových povinnostech najdete na www.ck-trip.cz.
Údaje v tomto katalogu slouží jako předsmluvní informace (hlavní
náležitos� služeb) ve smyslu zákona 159/99 Sb. a po uzavření smlouvy
o zájezdu se stávají její nedílnou součás�. Smlouva o zájezdu a
Všeobecné smluvní podmínky pro účast na zájezdech, které jsou v
sekci „ke stažení“, jsou nedílnou součás� tohoto katalogu.

Slevy
- SLEVA AŽ 10% Z KATALOGOVÉ CENY ZÁJEZDU CK TRIP
- sleva není vymezena ﬁxní částkou
= KREDIT za účast na zájezdech CK TRIP

1. VĚRNOSTNÍ

Vážíme si svých zákazníků a odměňujeme je za věrnost kredity.
U katalogových zájezdů pořádaných CK TRIP označených
získáte
kredit ve výši 50 Kč za každý den programu (nepla� pro zájezdy
partnerských CK). Tento kredit udělený za účast na zájezdech pořádaných CK TRIP z katalogu TRIP ZIMA 2009, LÉTO 2009 a následujících
katalogů lze uplatnit při sepisování smlouvy a získat tak slevu na další
zájezd ve výši až 10% z katalogové ceny zájezdu.
Kredit lze kombinovat i se slevou za včasné přihlášení, s dětskou slevou
a se skupinovou slevou (do max. výše 10% z katalogové ceny zájezdu
CK TRIP). Kredit nelze uplatnit při nákupu zájezdů sestavených na přání
a zájezdů, na které byla uplatněna extra skupinová sleva.

2. FIRST MINUTE

Vyberte si včas. Uzavřete-li smlouvu 5 nebo více měsíců před
odjezdem, získáte slevu 5%, 4 měsíce předem 4%, 3 měsíce 3%.
Rozhodující je datum dodání podepsané Smlouvy o zájezdu a uhrazená
záloha, příp. celá platba (počítá se den, kdy Vaše platba naběhne na
účet CK TRIP). Tuto slevu lze kombinovat i s kreditem do maximální
výše 10% z katalogové ceny zájezdu (pla� pouze pro zájezdy CK TRIP,
nikoliv pro zájezdy partnerských CK).

3. DĚTSKÁ

Účast dě� na zájezdech CK TRIP podporujeme zajímavou nabídkou
slev. Dětská cena je v katalogu označena D3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 18, 19 a pla� pro dě�, které v průběhu konání zájezdu nedovrší
3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18 nebo 19 let. U dětských cen lze také
uplatnit kredit, skupinovou slevu i slevu za včasné objednání (do
maximální výše 10% z dětské ceny zájezdu; pla� pouze pro zájezdy CK
TRIP, nikoli pro zájezdy partnerských CK).

4. SKUPINOVÁ

Pojeďte s námi s celou partou. Pro 10 a více osob nabízíme slevu 3%
z katalogové ceny, pro 20 a více osob 5%. Slevu lze sčítat s kreditem
(do maximální výše 10% z ceny zájezdu; pla� pouze pro zájezdy CK
TRIP, nikoli pro zájezdy partnerských CK).

5. EXTRA SKUPINOVÁ

Pro uzavřené skupiny nad 20 osob sestavíme zájezd na přání.
Nabízíme příznivou cenu pro skupinu a výhody pro organizátora
u katalogových i mimokatalogových zájezdů. Kontaktujte nás pro bližší
informace.

6. LAST MINUTE

Navš�vte www.ck-trip.cz a podívejte se na aktuální zlevněné ceny.
U těchto zájezdů nelze uplatnit žádné další slevy ani kredity.

ZÁSADY PRO UPLATNĚNÍ SLEV

1) Maximální výše slevy je 10% z katalogové ceny zájezdu. Vybrané slevy
a kredity lze sčítat.
2) Každý zákazník má svůj kreditní účet pro načítání kreditů za absolvovaný
zájezd. Výše kreditu za zájezd je uvedena v tabulce zájezdu. Platnost
kreditu není časově omezena, připisuje se den po absolvování zájezdu

a lze ji uplatnit až po absolvování zájezdu. Kredity nelze převést na kreditní účet
jiné osoby. Kredit 50 Kč/den programu získáváte za zájezdy označené , jejichž
pořadatelem je CK TRIP, nikoli za zájezdy partnerských CK. Kredity získáváte
i za zájezdy dodatečně zlevněné, zájezdy na přání a za zájezdy se skupinovou
slevou.
3) U zájezdů pořádaných partnerskými CK, které zakoupíte u CK TRIP, lze
uplatnit věrnostní slevu CK TRIP.
4) Všechny slevy i kredity lze uplatnit pouze při sepisování Smlouvy o zájezdu,
nikoli dodatečně.
5) U zájezdů partnerských CK lze využít pouze slevu za dodatečné zlevnění
(last minute).
6) Skupinová sleva bude přiznána skupinám, které se přihlásí společně,
podepíší smlouvu a uhradí zálohu do konce termínu rezervace, nikoli
jednotlivcům. Platby uskutečňuje celá skupina najednou.
Akceptujeme uplatnění Beneﬁt bodů k úhradě zájezdu prostřednictvím
on-line objednávky ze systému Beneﬁt plus na kompletní nabídku zájezdů
CK TRIP. Platbu je nutné hlásit předem, nejpozději při rezervaci zájezdu, nelze
uplatnit zpětně. Nelze uplatnit další slevy. Více na www.ck-trip.cz/cz/slevy/.
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Salcbursko & Štýrsko / Rakousko

Nejrozsáhlejší lyžařská oblast Rakouska
760 km sjezdovek
LUNGAU (L)

SCHLADMING (S)

ZAUCHENSEE

FLACHAUWINKL

RAURIS

SCHLADMING

WAGRAIN

PICHL/REITERALM

FLACHAU
MÜHLBACH
EBEN

ST. MARTIN

HÜTTAU

ubytování CK TRIP

Jedno z největších a nejmodernějších středisek Alp vzniklo propojením
25 původně samostatných oblastí. S jedinou permanentkou lyžujete na
760 km sjezdovek Ski Amadé. Strategická poloha našeho ubytování
umožňuje atraktivní lyžařské kombinace středisek Ski Amadé, ale také
Obertauern a Dachstein-West.

Amadé – Salzburger Sportwelt (A)

Salzburger Sportwelt je srdcem celého Ski Amadé. Převratnou novinkou
loňské sezóny je NOVÁ LANOVKA PANORAMALINK propojující Flachau a
Wagrain s Kleinarlem a Zauchensee! Otevírá se �m nová dimenze – gigan�cká
lyžařská houpačka Zauchensee - Flachauwinkl - Kleinarl - Wagrain Flachau - Alpendorf. Kromě 4–6 km dlouhých sjezdovek z vrcholů až
do údolí se můžete vydat na celodenní lyžařské „výlety“ touto 200 km
dlouhou lyžařskou houpačkou. Každé středisko má osobitou tvář: sportovní
a velehorské Zauchensee, roman�cký Kleinarl s jedním z největších
snowparků v Alpách (Absolutpark), moderní Flachau a tradiční Wagrain, ze
kterého se lanovky rozbíhají na všechny strany – nově i do Kleinarlu. Díky
poje� našeho autobusového zájezdu poznáte celou oblast!

Schladming – Reiteralm (S)

Lyžařská houpačka propojující čtyři vrcholy uspokojí i nejnáročnější lyžaře
nejmodernějšími lanovkami a luxusními sjezdovkami. Stabilní a dlouhou
sezónu garantuje nejvýkonnější systém umělého zasněžování v Rakousku.
Schladming je proslulý světovými poháry a mistrovstvími světa.
Na Reiteralmu trénuje světová elita. Oceníte novou kabinovou lanovku až na
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vrchol Planai! Při lyžování se můžete kochat výhledy na masív Dachsteinu, jehož
ledovcové lanovky jsou v ceně skipasu. Pestrá je i nabídka sáňkařských drah
(až 7 km) a snowparků. Letos nové 6sedačkové lanovky na Reiteralm a na Planai!

Hochkönig (H)

Nejmladší ze salcburských lyžařských houpaček spojuje pět údolí nad
poe�ckými obcemi Mühlbach, Dienten, Maria Alm pomocí moderních
lanovek. Značená trasa Königtour vede přes 35 km sjezdovek a lanovkami
(včetně nové kabinky Gabühel a Natrun) tak propojuje 6 vrcholů s 7500 m
převýšení. Lyžařš� fajnšmekři ocení délku a šířku všech sjezdovek,
panoramata Hochkönigu a Vysokých Taur a spoustu útulných hospůdek.

Gastein – Grossarl (G)

Gasteinské údolí nabízí sportovní lyžování v srdci Vysokých Taur. Autobus
nás zaveze k lyžařské houpačce Dorfgastein-Grossarl (1G) se sympa�ckou
atmosférou a dlouhými sjezdovkami. Skibusem z Dorfgasteinu nebo
autobusem CK TRIP (2G) lze pokračovat do věhlasných lázeňských středisek
Bad Hofgastein s radikálně modernizovanými lanovkami a Bad Gastein
s „francouzsky velehorským lyžováním.“ Gasteinské sjezdovky překvapí svým
převýšením až 1200 m!

Dachstein-West (DW)

Dachstein-West (DW) se rozpros�rá v pohádkové krajině na úpa�
Dachsteinu (2995 m) v sousedství Ski Amadé. Nabízí 77 km sympa�ckých
sjezdovek propojených lanovkami do lyžařské houpačky Annaberg-

Z našeho pobytového St. Mar�n am Tennengebirge navš�víme naším autobusem s průvodcem CK TRIP střediska uvedená pod zkratkami v tabulce:
A = Amadé ( = Flachau, Wagrain, Zauchensee...) + S = Schladming (Schladming-Reiteralm) + H = Hochkönig, G = Gastein + Grossarl, O = Obertauern
a nově DW = Dachstein-West
TIP: možnost lyžování v Dachstein-West (DW) v rámci zájezdů do Ski Amadé (zdarma skibusem z místa ubytování – nezávisle na našem busu)!
Nutno průvodci nahlásit před koupí skipasů (skipas Ski Amadé nepla� v DW ani v O).

Salcbursko & Štýrsko / Rakousko

Ski Amadé + Dachstein-West + Obertauern

Nejžádanější oblast CK TRIP

Výhodný rodinný region

Ski Amadé / Obertauern

Dachstein-West
3

9

77 km sjezdovek
Přepravní kapacita:
Lyžování:
Uměle zasněžováno:
Snowparky:
Běžecké stopy:

47/2

17
*7 km

*63 km

35 000 osob za hodinu
780 - 1620 m n.m.
70 km (91%) sjezdovek
4
76 km

101

98/19

125/6

760/100 km sjezdovek *275/61 km
*390/35 km *95/4 km
Přepravní kapacita:
375 000/49 848 osob za hodinu
Lyžování:
780 - 2700/1100 - 2411 m n.m.
Uměle zasněžováno:
684/100 km sjezdovek
Snowboard extra:
8 snowparků
Běžecké stopy:
421/21 km

*11 km

Skimapy a fotograﬁe na www.ck-trip.cz

• pouze 390 km z Prahy
• 1 skipas na 270 nejmodernějších lanovek a 760 km sjezdovek
• všechna střediska v dosahu našeho pobytového místa

Zwieselalm-Russbach. Příznivé ceny, mírné a středně náročné svahy osloví
zejména pohodáře a rodiny. Pohodu a výhledy slibuje 16 rus�kálních
horských chat.

Obertauern (O)

Moderní, velehorské Obertauern (O) je proslulé dostatkem sněhu
od listopadu do května. Celé středisko je možné obkroužit po značeném
okruhu Tauernrunde. Oblíbené jsou nenáročné „dálnice;“ zdatní mohou
vyzkoušet strmou „G2.“ Horské chaty jsou vyhlášené svými bujarými aprèsski párty. Narazíme na stopy kapely Beatles, která zde točila své „Help!“
a zpopularizovala středisko.
TIP PRO BĚŽKAŘE: upravované běžecké tratě vedou kolem našeho penzionu!

TIP: při lyžování ve Ski Amadé můžete z internetu získat analýzu svého
lyžařského dne (počet ujetých kilometrů, převýšení atd.).

NEPŘEHLÉDNĚTE
lyžovat v Dachstein-West je možné individuálně ve všech
termínech zájezdů do Ski Amadé, a to díky skibusu, který
jezdí zdarma z pobytového St. Mar�na do Annabergu
s nástupní lanovkou oblas� Dachstein-West.

TIP
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Ubytování: ve studiích a apartmánech pro 2–4 osoby s 2–3lůžk. ložnicemi
s příslušenstvím, TV, vybavenou kuchyňkou v pensionu Heidi. K dispozici
též apartmány pro 5-7 osob. Sleva 300 Kč/noc na přistýlce (rozkládací gauč
či křeslo). Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 500 Kč/os./noc.
Ve společenské místnos� (jídelně) možnost posezení, WiFi zdarma, stolní
hry, konzumace nápojů za Kč i z vlastních zdrojů. K dispozici stolní fotbal.
Více na www.apartmany-heidi.cz.
SAUNA ZDARMA: v pensionu Heidi je u autobusových zájezdů k dispozici
infrasauna pro 2-4 osoby. Využi� zdarma.
Pobytový St. Mar�n je idylickou horskou obcí se supermarketem,
restauracemi, bary, lyžařskými vleky a snowtubingem.
TIP PRO BĚŽKAŘE: upravované běžecké stopy vedou kolem našeho penzionu!
Stravování - NOVINKA: polopenze. Snídaně formou bufetu v Pensionu
Heidi. Večeře v restauraci Gasthof Post (200 m od Heidi, vyhlášená kuchyně,
důraz na regionální produkty): polévka, salát, výběr ze dvou hlavních jídel,
dezert. Stravování začíná večeří v den příjezdu a končí snídaní v den odjezdu.
Zájezdy s odjezdem ve všední dny (v tabulce s odjezdem z Prahy ve 14.00 h)
budou bez večeře prvního dne, stravování začíná snídaní po prvním noclehu.
SLEVY bez polopenze: vaření vlastní ve vybavených kuchyňkách apartmánů
– slevy na vyžádání v CK a na www.ck-trip.cz.
Ve společenské místnos� Pensionu Heidi možnost neformálního posezení,
konzumace nápojů (za Kč).
Nástupní místa: Jablonec n. Nisou, Liberec, Turnov, Mnichovo Hradiště,
Mladá Boleslav, Stará Boleslav, Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice.
NOVINKA: U zájezdů 10105, 10107, 10109, 10111 navíc nástupní místa
Hradec Králové, Nový Bydžov, Jičín.
V ceně: doprava, ubytování, pobytová taxa, polopenze, průvodce, zajištění
slevy na skipasy, povlečení, ručník. V ceně nejsou skipasy (viz tabulka str. 6).
Po lyžování: naším autobusem navš�víme jeden večer aquapark Therme
Amadé v Altenmarktu (v případě zájmu min. 10 účastníků). Vstupné cca
18,50 EUR/2 h, mládež do 16 let 11,20 EUR, se saunou cca 21,80 EUR/2 h,
mládež do 16 let 14,50 EUR, slevy pro skupiny. Jindy se vydáme s loučemi k
horské chatě (možnost občerstvení, svařené víno atd.) a do údolí sjedeme na
saních; jindy uspořádáme výuku a turnaj v tradiční lední metané (zdarma).
ZDARMA – V CENĚ Tennengauské karty: LEDNÍ METANÁ; využi�
BĚŽECKÝCH STOP a SÁŇKAŘSKÉ DRÁHY.

Salcbursko & Štýrsko / Rakousko

Salcbursko & Štýrsko / Rakousko

Ski Amadé + Dachstein-West + Obertauern
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Náš BUS a průvodce jsou po celý zájezd k dispozici. BUS v poledne slouží jako bufet (pivo, limo, káva, čaj za Kč).

Bezkonkurenční poměr ceny a kvality!

Autobusové zájezdy
Kód

Termín

Cena/D12 (Kč)

Noc/lyž.

Ubyt./strava

Odjezd/návrat

Střed.

Poj.

8.–11. 12. 2022

7970/7370

3/3

PEN/PP

14.00/23.00

2A+1S

192

10102

6.–10. 1. 2023

9470/8570

4/4

PEN/PP

14.00/23.00

3A+1S

240

10103

29. 1.–1. 2. 2023

8670/7770

3/3

PEN/PP

10.00/23.00

3A

192

10104

6.–11. 2. 2023

11370/9970

5/5

PEN/PP

14.00/23.00

1DW+2A+1H+1S

288

10105

11.–15. 2. 2023

9870/8970

4/4

PEN/PP

10.00/23.00

2A+2S

240

10106

15.–18. 2. 2023

8270/7370

3/3

PEN/PP

14.00/23.00

2A+1H

192

10107

18.–22. 2. 2023

9870/8970

4/4

PEN/PP

10.00/23.00

1DW+3A

240

10108

22.–26. 2. 2023

9470/8570

4/4

PEN/PP

14.00/23.00

3A+1S

240

10109

26. 2.–2. 3. 2023

9870/8970

4/4

PEN/PP

10.00/23.00

1DW+2A+1H

240

10110

18.–22. 3. 2023

9870/8970

4/4

PEN/PP

10.00/23.00

1O+2A+1S

240

10111

22.–26. 3. 2023

9470/8570

4/4

PEN/PP

14.00/23.00

1G+3A

240

10101

K

Dětské ceny (Kč) D12: v tabulce zájezdů za lomítkem. SLEVY na přistýlkách - viz. „Ubytování“.
Využijte SLEV až 10% za VČASNOST, VĚRNOST, SKUPINOVÉ, DĚTSKÉ…SLEVY str. 3
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Ceny skipasů se slevou (EUR):
dítě
mládež
2004-06 2007-16

Nabídka ubytování s vlastní dopravou

Ubytování v oblas� Ski Amadé a Dachstein West

10101

168

109,50

73,50

10102

224

151,50

101,50

• vzdálenost z Prahy 410 km, z Brna 450 km
• kvalita a nízké ceny díky le�tým osobním kontaktům
• ubytování v blízkos� lyžařských středisek Flachau, Wagrain,
Gastein, Schladming, Ramsau
ZDARMA SKIBUS Hü�au-Niedernfritz-Eben (Ski Amadé/Monte Popolo)

dosp. os.

10103

168

126

85,50

10104

271,50

195

132

10105

224

159

107,50

10106

168

118

79,50

10107

215,50

162

110

10108

224

150

101

10109

215,50

162

110

10110

215,50

166

112

10111

224

150

101

TIP PRO BĚŽKAŘE: světoznámé tratě v Ramsau, na ledovci Dachstein

Sleva na skipasy pro zákazníky CK TRIP!
Eben Flachau
Niedernfritz 4,5 km 12 km
Hü�au
6,5 km 14 km
St. Mar�n 10 km 18 km

vzdálenost Z – DO

Wagrain
18 km
20 km
24 km

Annaberg
13 km
15 km
7 km

Reiteralm
24 km
26 km
30 km

Obertauern
30 km
32 km
37 km

Cykloturis�ka
NOVINKA: Königsee & Jägersee & Chiemsee • NOVINKA: Lungau
a Korutany • Po rovině napříč Alpami • K Alpským termálům na
kolech • Za roman�kou alpských salaší • Amadé bike • Panorama
trip • Rakouské Kolorádo • Enžská cyklostezka • Pohodově mezi
vrcholy Alp • Za krásami alpských jezer a jezírek • Za alpskými
vodopády a prameny • Cyklostezkami podél alpských řek

Prázdniny s Tripískem
– na kola s dětmi a (pra)rodiči

Do Ski Amadé,
Dachstein-West,
Obertauern a Rauris
v létě:

EK!
TRIPÍS

• Rakouské Kolorádo pro dě�
• Ze středověku do pravěku na kole
• Za vodníky alpských jezer • Na kolech za alpskými skřítky
• Cyklostezkami podél alpských řek

Turis�ka, nordic-walking
Pohodově k vrcholům Alp • Alpské toulky a termály •
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Za roman�kou alpských salaší

Zájemcům s vlastní dopravou rádi zajis�me ubytování a �py na program.

Ski Welt Wilder Kaiser 102

Tyrolsko / Rakousko

Světové ocenění nejkvalitnější
lyžařské oblas�
Ski Welt
15

36

284 km sjezdovek
Přepravní kapacita:
Lyžování:
Umělé zasněžování:
Snowboard extra:
Běžecké stopy:

39
*145 km

*108 km

*31 km

190 000 osob za hodinu
800 - 2025 m n.m.
téměř 100%
4 snowparky
100 km

Skimapy a fotograﬁe na www.ck-trip.cz
Horský masív Wilder Kaiser (Divoký Císař) tvoří úžasnou kulisu moderního
„kolotoče“ s 90 lanovkami a 284 km sjezdovek vinoucích se kolem
vyhlídkového vrcholu Hohe Salve. Díky propojení s Westendorfem a díky
nevídané modernizaci lanovek zažijete ve Ski Welt lyžování té nejvyšší
dimenze. Užijte si vyhřívané kabinové lanovky, nejrychlejší sedačkovou
lanovku na světě (6m/s), značené lyžařské výlety, široké několikakilometrové
sjezdovky! K odpočinku svádí přes 70 horských restaurací a barů

Autobusové zájezdy
Kód

s prosluněnými terasami. Každoroční inves�ce ve SkiWelt jsou závratné
a lyžařům otevírají nové možnos�: nové lanovky ve Westendorfu, nové
kabinové lanovky z I�eru až na vrchol Hohe Salve. Našimi výchozími
středisky budou Söll a Scheﬀau.
Letos nové kabinové lanovky ze Söll a z I�eru na Kleine Salve nabídnou
maximální komfort a hlavně nové sjezdovky!

Náš BUS a průvodce jsou po celý pobyt k dispozici. BUS v poledne slouží jako bufet.

Termín

Cena (Kč)

Noc/lyž.

Ubyt./strava

Odjezd/návrat

Poj.

10201

8.–12. 2. 2023

9940

4/4

HOF/PP

09.00/23.30

240

10202

1.–5. 3. 2023

9940

4/4

HOF/PP

09.00/23.30

240

10203
8.–12. 3. 2023
9940
4/4
HOF/PP
09.00/23.30
Dětské ceny (Kč) D15: 8960 na přistýlce v pokoji se 2 plně pla�cími osobami.
Využijte SLEV až 10% za VČASNOST, VĚRNOST, SKUPINOVÉ, DĚTSKÉ…SLEVY str. 3

240

K

Ubytování: 2lůžkové pokoje s příslušenstvím a SAT-TV v gasthofu
v Niederndorfu. 1lůžkový pokoj (resp. pokoj obsazený 1 osobou) za příplatek
2000 Kč/os./pobyt. WiFi zdarma.
Stravování: polopenze (snídaně formou bufetu, večeře 3 chody). Stravování
začíná večeří v den příjezdu a končí snídaní v den odjezdu. WELCOME TRIPDRINK ZDARMA.
Nástupní místa: Jablonec n. Nisou, Liberec, Turnov, Mnichovo Hradiště,
Mladá Boleslav, Stará Boleslav, Praha, Beroun, Plzeň.
V ceně: doprava, ubytování, polopenze, povlečení a ručníky, pobytová taxa,
průvodce, zajištění slevy na skipasy.
Po lyžování - RELAXACE: jeden večer (v případě zájmu min. 10 účastníků)
navš�víme bazén a sauny aquaparku Innsola v Kiefersfeldenu (8,10 EUR
bazén; 15 EUR bazén + sauna) a saunový areál Hallo Du v Ebbsu (16 EUR).
Ceny skipasů se slevou (EUR):
dosp. os.
4 dny lyžování

207,50

mládež
2004-06
155,50

dítě
2007-16
104,50
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Pension Heidi
www.apartmany-heidi.cz

Pension Heidi leží v malebné horské vesnici St. Martin am Tennengebirge v Salcbursku
mezi světoznámými středisky Flachau/Ski Amadé (15 min.) a Annabergem/Dachstein-West (10 min.)

azy
pouánkí
é
v
o
Dárk ubytov idi!

oblíbené zázemí lyžařských, cyklistických, turistických a běžeckých zájezdů CK TRIP
Rakouské Kolorádo pro děti – zájezdy pro RODINY s cyklistickým a zážitkovým programem
ubytování na přání pro FIRMY, SKUPINY, ODDÍLY, ŠKOLY (SPECIÁLNÍ CENY + VÝHODY PRO ORGANIZÁTORY)
apartmány pro zájemce s vlastní dopravou

Strategická poloha:
LYŽOVÁNÍ ve Ski Amadé, Obertauern, Dachstein-West i přímo v St. Martinu
na onu He
Běžecké stopy vedou přímo kolem penzionu.
si
v Pen
CYKLOTURISTIKU na Tauernské a Enžské cyklostezce, na horských i údolních stezkách
PĚŠÍ TURISTIKU, FERRATY, RUNNING v Tennengebirge, na Dachsteinu a Gosauském hřebeni, Solné komoře a Taurách
POZNÁVACÍ VÝLETY po Salcbursku (Salcburk, Hallein, jezera Solné komory, Schladming, Altenmarkt, Bischofshofen, hrady a zámky,
solné doly, soutěsky, tematické stezky, muzea, skanzeny, zážitkové parky pro děti
RAFTING a CANYONING na řekách Salzach, Enns, Lammer
JÍZDU NA KONÍCH, LUKOSTŘELBU, ADRENALINOVÉ PARKY
RELAXACI v této malebné horské obci či v proslulých ALPSKÝCH TERMÁLECH v Altenmarktu, Gasteinu, Bad Ischlu či Gollingu.
Zajistíme EXKURZE do firem, škol, na statek…
Kapacita Pensionu Heidi je 50 osob v apartmánech pro 2-7 osob se sociálním zařízením a vybavenou kuchyňkou.
Pro skupiny je k dispozici společenská místnost (jídelna, vhodná pro posezení i semináře). WIFI zdarma. Uzamykatelná úschova kol,
lyžárna, sušárna. INFRASAUNA, zdarma stolní fotbal, stolní hry. PARKOVÁNÍ před domem ZDARMA.
Ceny: 860 Kč/os./noc
SLEVY A AKCE sledujte na www.apartmany-heidi.cz
660 Kč/os./noc na přistýlce (cena platí při obsazení všech pevných lůžek v apartmánu) + závěrečný úklid 500-750 Kč/apartmán
Při ubytování min. 20 osob na min. 3 noci závěrečný úklid zdarma.
SKUPINY při 20 platících = 1 os. ZDARMA, při 30 platících = 2 osoby ZDARMA, při 40 platících = 3 osoby ZDARMA
Stravování vlastní ve vybavených kuchyňkách penzionu. Pro skupiny možnost snídaní formou bufetu v Pensionu Heidi.
Večeře v restauraci Gasthof Post (200 m od Heidi, à la carte či zvýhodněné „Abo-Essen“).
Bližší popis a fotografie: www.apartmany-heidi.cz, rezervace a informace: info@apartmany-heidi.cz; info@ck-trip.cz
a CK TRIP, tel.: 483312276, 222521623, 777711734

V ceně ubytování TENNENGAUSKÁ KARTA: ZDARMA lední metaná • noční lyžování • běžecké stopy
a 10
běžkařský kurz pro začátečníky • přírodní sáňkařská dráha • Akce 1x týdně, rozpis termínů a bližší info na www.apartmany-heidi.cz

103
Lungau & Obertauern 104

Salcbursko / Rakousko

Lungau/Obertauern
6/2

30/19

144/100 km sjezdovek
Přepravní kapacita:
Lyžování:
Uměle zasněžováno:
Snowboard extra:
Běžecké stopy:

21/10
*47/61 km

*73/35 km *24/4 km

99 900/51 000 osob za hodinu
1100 - 2400/1100 - 2411 m n.m.
240/95 km sjezdovek
8 snowparků
200/21 km

Skimapy a fotograﬁe na www.ck-trip.cz
Lungau

nejvýše položenou kabinu vedoucí na vrchol. 6kilometrová „A1” se těší
přívlastku nejkrásnější sjezdovka Alp. Euforii přinese i kabinová lanovka
ze St. Margarethen, která vám otevře sportovně laděný i široký modrý
sjezd do údolí. Příznivce tajných �pů nezklame Fanningberg se sple�
různorodých sjezdovek okolo dvou šes�sedačkových lanovek.

Lungau, nejslunnější oblast Rakouska s výbornými svahy a sněhovou jistotou,
leží na jižních svazích Alp a získá si vás osobitou atmosférou a především
kvalitními sjezdovkami, z nichž velká část začíná nad hranicí 2 100 m. n. m.
Přímo nad naším pobytovým Mauterndorfem se vypínají dva lanovkami a
sjezdovkami propojené lyžařské vrcholy - Großeck-Speiereck. Dominantní
je dlouhý a pestře červeně proﬁlovaný sjezd do Mauterndorfu, vrcholnou
sjezdovkou je ale 3 km dlouhá červená sjezdovka vedoucí z vrcholu
Speierecku ležícího v téměř 2 500 m. n. m.
Lyžařská houpačka v okolí stejnojmenného sedla Katschberg si získala oblibu
mezi lyžaři díky intenzivní modernizaci lanovek a sjezdovek. Na Tschanecku
převažují sportovně až rekreačně červené, pro�lehlý Aineck získává respekt
širokou černou Dire�ssimou a třemi dlouhými červenými svahy lemujícími

Autobusové zájezdy
Kód
10301

Obertauern

Moderní Obertauern je proslulé dostatkem sněhu od listopadu do začátku
května. Sportovním lyžařům nabízí několik černých sjezdovek – výzvou je
strmá a dlouhá „G2“; méně zdatní upřednostní mírné „dálnice“ či obje�
střediska po okruhu „Tauernrunde“ v obou směrech. Zdejší rázovité horské
chaty jsou oblíbené svými bujarými après-ski párty. V rámci zájezdu
navš�víme každý den jedno z uvedených středisek.

Náš BUS a průvodce jsou po celý pobyt k dispozici. BUS v poledne slouží jako bufet.

Termín

Cena (Kč)

Noc/lyž.

Ubyt./strava

Odjezd/návrat

Poj.

11.–15. 3. 2023

11 440

4/4

HOF/PP

09.00/23.30

240

Dětské ceny (Kč) D6: 8440, D10: 9440, D14: 10940

K

Pla� při obsazení pokoje 2 plně pla�cími osobami (rodiči).

Využijte SLEV až 10% za VČASNOST, VĚRNOST, SKUPINOVÉ, DĚTSKÉ…SLEVY str. 3
Ubytování: 4x ve 2–3lůžkových pokojích ***hotelu s příslušenstvím v
Mauterndorfu. V hotelu možnost využi� sauny (zdarma), 1lůžkový pokoj za
příplatek 2000 Kč/os./pobyt. 3lůžkový pokoj - sleva 650 Kč/os./pobyt pro
osobu na 3. lůžku. WiFi zdarma.
Stravování: 4x polopenze (snídaně formou bufetu v našem hotelu, večeře
servírovaná o 3 chodech v restauraci sousedního ****hotelu). Stravování
začíná večeří v den příjezdu a končí snídaní v den odjezdu. WELCOME TRIPDRINK ZDARMA.
V ceně: doprava, ubytování, polopenze, povlečení a ručníky, pobytová taxa,
průvodce, zajištění slevy na skipasy (skipasy nejsou v ceně).
Nástupní místa: Jablonec n. N., Liberec, Turnov, Mnichovo Hradiště, Mladá
Boleslav, Stará Boleslav, Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice.

Po lyžování: procházky roman�ckým Mauterndorfem, návštěva středověkého hradu a posezení v ry�řském sále či v hradním šenku. Sauna
v hotelu v ceně zájezdu.
TIP: Z Mauterndorfu je možné využít skibusu do uvedených lyžařských
středisek a nevázat se na náš autobus.
Skipasy (EUR, skupinová cena)

4 dny Lungo (Lungau+Obertauern)

dosp.
os.

mládež
2004-2006

2007
a mladší

196,50

161,50

108,50
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Tyrolsko & Engadin & Jižní Tyrolsko
Rakousko / Švýcarsko / Itálie

105 Silvre�a Arena & Nauders: Samnaun-Ischgl / Nauders-Reschenpass

Lyžování bez hranic
Samnaun-Ischgl/Nauders-Reschenpass
5/3

25/11

238/120 km sjezdovek
Přepravní kapacita:
Lyžování:
Uměle zasněžováno:
Snowboard extra:
Běžecké stopy:

9/10

*39/44 km *150/50 km *49/26 km

102 000/35 000 osob za hodinu
1400 - 2872 m n.m.
180 km (86%)/90 km (81%)
největší fun park v Evropě/halfpipe (100m)
45/90 km v uvedených střediscích

Skimapy a fotograﬁe na www.ck-trip.cz

Silvre�a Arena

Objevte luxus lyžařské oblas� kombinující francouzské zkušenos�
s rakouskou a švýcarskou tradicí a preciznos�! Ještě před 60 lety zde
lyžovali jen pašeráci, dnes se zde lyžuje na nejmodernějších lanovkách,
rozmanitých sjezdovkách i v nekonečných volných terénech.
Unikátní je lyžování bez hranic mezi švýcarským Samnaunem a rakouským
Ischglem; v Samnaunu překvapí dvoupatrová kabinová lanovka a nákupní
ruch v bezcelní zóně. Nejdelší sjezdovka z Palinkopfu (2864m) měří 9km.
Vyzkoušejte Google Street View – 360° panorama i virtuální lyžování.
Po lyžování v Samnaunu se můžete věnovat bezcelním nákupům nebo
si dopřát relaxaci v Alpenquell - nejvýše položených lázních Švýcarska.

U zájezdu 10502 zajedeme naším autobusem s průvodcem CK TRIP
1. den do Samnaunu (možnost prodlouženého návratu – shopping v bezcelní
zóně, relaxace v lázních), 2. den do Nauders, 3. den do Reschenpassu,
4. den skibusem do Nauders. Tomuto programu odpovídá zvýhodněná
cena skipasů. Z pobytového Pfundsu jezdí zdarma skibus do Nauders i do
Samnaun.

Nauders-Reschenpass-Haideralm

Vychutnejte si extrémně široké sjezdovky jako stvořené pro nejdokonalejší
oblouky ve střediscích na pomezí Itálie, Rakouska a Švýcarska, mezi nimiž
kraluje 9 km dlouhá trať. PROPOJENÍ středisek Reschenpass-Haideralm/
San Valen�no umocňuje požitek z lyžování s výhledy na nejvyšší vrchol
někdejšího Rakouska-Uherska, Ortler (3905 m) i na kostelní věž čnící
z jezera Reschensee, nad kterým se střediska vypínají.
PŘEDVÁNOČNÍ NAUDERS + RESCHENPASS: Při zájezdu 10501 navš�víme
2x rakouský Nauders a 2x italský Schöneben/Reschenpass.

Nabídka ubytování s vlastní dopravou www.ck-trip.cz
Poptávky: info@ck-trip.cz

Autobusové zájezdy
Kód
10501
10502

Termín
14.–19. 12. 2022
8.–13. 3. 2023

Cena (Kč) APT2/APT3/PEN
8860/6860/9360
9060/7060/9560

Noc/lyž.
4/4
4/4

Ubyt./strava
APT,PEN/-,S
APT,PEN/-,S

Odjezd/návrat
08.00/02.00
08.00/02.00

Poj.
288
288

K

Dětské ceny (Kč) D15: sleva 500 (pouze se 2 plně pla�cími osobami na pokoji). Využijte SLEV až 10% za VČASNOST, VĚRNOST, SKUPINOVÉ, DĚTSKÉ…
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Cena APT2 = cena za 3. osobu v 3lůžkové ložnici apartmánu při obsazení 3 osobami;
APT3 = cena pro 3. osobu v 2-3 lůžkové ložnici apartmánu a cena pro 1-2 osoby na rozkládacím gauči v obývacím pokoji apartmánu.

Tyrolsko & Engadin & Jižní Tyrolsko
Rakousko / Švýcarsko / Itálie

Silvre�a Arena & Nauders 105
10501 – předvánoční „ski-free“ Nauders-Reschenpass 4 dny („4N“)
10502 1 den Samnaun-Ischgl (“1S”) + 3 dny „weekend-special“
Nauders-Reschenpass (“3N”)

Ubytování: PEN: ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím ve dvou
sousedících penzionech v tyrolském Pfundsu. V ceně použi� parní lázně
a sauny. 1lůžkový pokoj (resp. pokoj obsazený 1 osobou) za příplatek
2000 Kč/pobyt. WiFi zdarma.
APT: v apartmánech pro 4–7 osob. K dispozici 2 apartmány s 2-3lůžkovou
ložnicí a obývacím pokojem s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, kuchyní a
koupelnou/WC a 1 apartmán s 2lůžkovou ložnicí + 2-3lůžkovou ložnicí a
obývacím pokojem s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, kuchyní a koupelnou/
WC. V ceně použi� parní lázně a sauny v sousedním penzionu. Povlečení
a ručníky v ceně.
Stravování: PEN: snídaně formou bufetu, začíná 2. den, končí v den odjezdu.
APT: vaření z vlastních zásob ve vybavených kuchyňkách apartmánů;
možnost přiobjednání snídaní v penzionu za 1200 Kč/os./pobyt.

Nabídka ubytování s vlastní dopravou www.ck-trip.cz
Poptávky: info@ck-trip.cz

dosp. os.

mládež
2005-07

dítě 2008-16

senior 1962
a starší

10501 („4N“)

116,50

87,50

70

110,50

10502 („1S“)

63

10502 („3N“)

95

dě� a mládež do 17 let a senioři
od 80 let: 39
71

58

83

Večeře v restauracích Pfundsu. WELCOME TRIP-DRINK ZDARMA.
Nástupní místa: Jablonec n. Nisou, Liberec, Turnov, Mnichovo Hradiště,
Mladá Boleslav, Stará Boleslav, Praha, Beroun, Plzeň.
NOVINKA: navíc nástupní místa Hradec Králové, Nový Bydžov, Jičín.
V ceně: doprava, ubytování, snídaně (u PEN), povlečení a ručníky, pobytová
taxa, průvodce.
Po lyžování: naším autobusem s průvodcem do Samnaun (3. den), zde
po lyžování bezcelní nákupy v 60 obchodech či večeře nebo relaxace
v Alpenquell - nejvýše položených lázních Švýcarska (zážitkové bazény
11,40 EUR/2 h; 19,50 EUR vč. saunového světa/2,5 h). Návrat naším
busem nebo dříve individuálně skibusem. V pobytovém Pfundsu vám
večery zpříjemní procházky středověkou horskou vesnicí a restaurace.
V ceně ubytování je sauna a pára.
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108 3 Zinnen Dolomiten + Cor�na d´Ampezzo

Dolomi� Superski / Itálie

Velehory a slunce
Cor�na / Helm-Sextenské Dolomity-Tre Cime
5/5

28/7

120/91 km sjezdovek
Přepravní kapacita:
Lyžování:
Uměle zasněžováno:
Snowboard extra:
Běžecké stopy:

5/19

*55/19 km *46/58 km

*19/14 km

59 000/20 000 osob za hodinu
1100 - 2930 m n.m.
97%
„Yellow snowpark“, U-rampy (200 m)
180 km
(vyhlášené trasy Pustertalem a do Cor�ny)

Skimapy a fotograﬁe na www.ck-trip.cz
Dopřejte si lyžování na nádherných sjezdovkách s nejkrásnější horskou
kulisou na světě! Olympijská Cor�na d‘Ampezzo nabízí noblesní atmosféru
i prvotřídní svahy v sevření nejslavnějších tří�sícovek Dolomit. Ve výškách
do 2930 m okusíme sjezdovky všech možných i nemožných ob�žnos�.
Cor�nu obklopují tří�sícové Dolomity nejen jako impozantní kulisu
v pozadí, ale na dosah kolmých stěn a mezi skalními komíny můžete
přímo lyžovat – sjezdovky je to�ž jednoduše prostupují. Lyžování v Cor�ně
zpříjemní nová kabinková a sedačková lanovka.
Nově propojené a rozšířené lyžařské oblas� Helm/Monte Elmo+Rotwand/
Croda Rossa v překrásných Sextenských Dolomitech nesou název

Autobusové zájezdy
Kód

Termín

3 Zinnen Dolomiten a nadchnou i náročné znalce Dolomit! Lyžařský
vrchol Helm vystupuje z nejkrásnějšího údolí na světě a otevírá pohled na
25 dolomitských tří�sícovek včetně slavného Tre Cime. Pověst středně i málo
náročných tra� vám opepří 4,8 km dlouhá černá sjezdovka. Nenechte si ujít
lyžařský panorama�cký výlet do propojeného střediska Padola se skvělými
sjezdovkami.
Autobusem a s průvodcem CK TRIP navš�víme 2x Helm/Sextenské Dolomity
a 2x Cor�nu d´Ampezzo.

Náš BUS a průvodce jsou po celý pobyt k dispozici. BUS v poledne slouží jako bufet (pivo, limo, káva, čaj za Kč).

Cena (Kč)

Noc/lyž.

Odjezd/návrat

Poj.

10801

24.–29. 1. 2023

9770

4/4

Ubyt./strava
HOT/PP

08.00/02.00

288

10802

14.–19. 3. 2023

9970

4/4

HOT/PP

08.00/02.00

288

K

Využijte SLEV až 10% za VČASNOST, VĚRNOST, SKUPINOVÉ, DĚTSKÉ…SLEVY str. 3
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Ubytování: 2lůžkové pokoje s příslušenstvím v *** hotelu v Toblachu.
1lůžkový pokoj za příplatek 2000 Kč/os./pobyt. WiFi zdarma. V hotelu
zdarma k dispozici sauna.
Stravování: polopenze – snídaně formou bufetu, večeře servírované.
Stravování začíná večeří v den příjezdu a končí snídaní v den odjezdu.
WELCOME TRIP-DRINK ZDARMA.
TIP: gra�s SKIVLAK - každou půlhodinu směr Kronplatz i Helm – �p pro ty,
kteří se nechtějí vázat na náš autobus.
Nástupní místa: Jablonec n. Nisou, Liberec, Turnov, Mnichovo Hradiště,
Mladá Boleslav, Stará Boleslav, Praha, Beroun, Plzeň.
NOVINKA: navíc nástupní místa Hradec Králové, Nový Bydžov, Jičín.
V ceně: doprava, ubytování, polopenze, povlečení a ručníky, pobytová taxa,
průvodce, zajištění slevy na skipasy.
Po lyžování: relaxace v sauně hotelu. Procházka v Cor�ně d´Ampezzo
a v Toblachu.

Ceny skipasů se slevou (EUR): 4 dny lyžování (2Cor�na+2x 3 Zinnen)
dosp. os.

junior
nar. po 26.11.06

senior
nar. před 26.11.57

10801

232

162

210

10802

260

182

232

Jak se přihlásit na zájezd
Vzájemný smluvní vztah mezi CK a zákazníkem je upraven Všeobecnými
a záručními podmínkami, které jsou součás� Smlouvy o zájezdu a zákazník
svým podpisem stvrzuje svůj souhlas s nimi. Ceny zájezdů jsou v Kč včetně DPH
a zákonného pojištění pro� úpadku CK ve smyslu zákona 89/2012 Sb. K uzavření
smluvního vztahu mezi CK a zákazníkem dojde po řádném vyplnění a podepsání
Smlouvy o zájezdu a složení zálohy zákazníkem. UPOZORNĚNÍ:
Složení zálohy bez sepsání Smlouvy o zájezdu není považováno za uzavření
smluvního vztahu a zákazník se nestává účastníkem zájezdu.

Variabilní a speciﬁcký symbol je vždy nutno pečlivě uvést. Pokud budou
platby označeny chybným variabilním a speciﬁckým symbolem, vystavujete se
nebezpečí zrušení rezervace zájezdu z důvodu nemožnos� přiřazení platby.
4. ODBAVENÍ ZÁJEZDU:
Nejpozději 7 dnů před odjezdem obdržíte způsobem uvedeným na Smlouvě
o zájezdu podrobné pokyny k odjezdu na zájezd (poštou, e-mailem). Cestovní
pojištění Packet Trip obdržíte v autobuse (pokud bylo objednáno).

1. REZERVACE:
Místo v zájezdu si můžete rezervovat osobně, telefonicky, on-line na www. ck-trip.
cz nebo e-mailem. Ze strany CK budete informováni o dalším postupu, obdržíte
Smlouvu o zájezdu včetně Všeobecných podmínek, číslo rezervace a zároveň
vám bude stanovena délka rezervace (u autobusových zájezdů zpravidla 7 dnů,
u ubytování s vlastní dopravou dle sdělení z CK). Pokud si zájezd rezervujete přes
rezervační formulář na webových stránkách, přijde vám e-mailem automa�cká
odpověď, která však neznamená potvrzení objednávky (POZOR! pokud je formulář
chybně vyplněn, automa�ckou odpověď neobdržíte), následně budete e-mailem
nebo telefonicky kontaktováni CK, bude vám sděleno číslo rezervace a upřesněn
další postup sepsání Smlouvy o zájezdu a úhrady zájezdu.
2. UZAVŘENÍ Smlouvy o zájezdu:
V době trvání rezervace je nutné uhradit zálohu (min. ve výši 50% celkové ceny,
pokud vám nebude sděleno jinak), a to hotově, bankovním převodem či vkladem
na bankovní účet uvedený na Smlouvě o zájezdu a doručit CK řádně vyplněnou
a podepsanou Smlouvu o zájezdu. Slevy je možné uplatnit pouze při sepisování
smlouvy o zájezdu. Pokud CK neobdrží vyplněnou Smlouvu o zájezdu a platbu do
konce trvání rezervace, propadá místo do dalšího prodeje. Po obdržení Smlouvy
o zájezdu a zálohy vám CK potvrdí zařazení na zájezd vrácením kopie potvrzené
Smlouvy o zájezdu. Svým podpisem na Smlouvě o zájezdu zároveň stvrzujete, že
jste se seznámili se Všeobecnými smluvními podmínkami.
Smlouva o zájezdu nabývá platnos� podpisem obou smluvních stran a úhradou
platby zákazníkem. Doplatek zájezdu je nutné uhradit v době stanovené
v časovém rozvrhu plateb na Smlouvě o zájezdu (nejpozději 40 dnů před
odjezdem). Výši doplatku a jeho termín je nutné si pohlídat, k doplatku
nebudete ze strany CK již vyzváni. Pokud CK neobdrží doplatek do data
vyznačeného na Smlouvě o zájezdu, má právo nabídnout místo dalšímu zájemci
a záloha propadá ve prospěch CK jako stornopoplatek. Změnu ve smlouvě,
tzn. změnu účastníka, služby, nástup. místa apod. lze provést pouze písemně.
CK účtuje manipulační poplatek 300 Kč/změnu.
3. PLATBY:
Platbu je možno provést hotově v kancelářích CK, bankovním převodem či
vkladem na bankovní účet.
DŮLEŽITÉ!
Variabilní symbol = pě�místné ČÍSLO REZERVACE vygenerované programem.
Je nutné jej uvádět přesně, jinak nelze vaši platbu přiřadit ke smlouvě a tudíž
riskujete propadnu� rezervace. U ubytování s vlastní dopravou vám bude
variabilní symbol přidělen ze strany CK.
DŮLEŽITÉ!
Speciﬁcký symbol = kód zájezdu, u ubytování s vlastní dopravou se neuvádí.
Příklad: variabilní symbol 17171 = číslo vygenerované programem, speciﬁcký
symbol 10101 = kód zájezdu.

NABÍZÍME
KLIENTŮM
CK TRIP

Pojištění PACKET TRIP
za cenu 48 Kč na osobu a den
Kompletní cestovní pojištění
sdružující produkty Pojišťovny VZP, a.s. zahrnuje:
• pojištění léčebných výloh (včetně covidu-19)
• úrazové pojištění
• pojištění odpovědnosti za škody
• pojištění storna zájezdu (včetně covidu-19)
Bližší informace o pojištění včetně limitů získáte v cestovní
kanceláři a na www.ck-trip.cz. Klienti cestovní kanceláře
TRIP mohou sjednat pojištění za zvýhodněné pojistné
pouze při zakoupení zájezdu.
Pojišťovna VZP, a.s. – pracoviště Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 17, 466 01 Jablonec nad Nisou

(+420) 731 546 819

www.pvzp.cz

CK TRIP s.r.o.

centrála Jablonec nad Nisou
Pražská 17, PSČ 466 01
tel.: 483 314 298
mobil: 777 711 734
e-mail: ck-trip@ck-trip.cz

najdete nás také na www.facebook.com

Sportovní cestovní kancelář CK TRIP
by Nekludov

www.ck-trip.cz

