DIACEL PÍSEK, sdružení rodičů dětí s
diabetem a celiakií,

Termín: 11.2. - 16.2.2022

Místo: Val di Fiemme - nejoblíbenější italská
lyžařská
střediska
s širokou
nabídkou
náročných tratí vhodných pro méně, středně i
hodně zdatné lyžaře. Délka sjezdových tratí je
150 km, 52 lanovek a vleků. Díky severní
orientaci a umělému zasněžování máte garanci
kvalitní sněhové pokrývky.
Střediska: Ski Center Latemar, Ski Area Alpe
Lusia, Alpe Cermis, Passo Rolle, Passo Lavazé,
Oclini, Nova Ponente a Monte S. Pietro
Ubytování: : Hotel Eurotel – se nachází ve
skiareálu Alpe Cermis, přístup je lanovkou z Cavalese, Masi di Cavalese nebo z Doss dei
Larev, centrum Cavalese 600 m od lanovky, skibus 30 m od lanovky. Vybavenost: recepce s
trezorem, restaurace s krbem, bar, společenská místnost, televizní místnost, lyžárna. Hotel má
také sál pro aerobic, posilovnu, welness centrum s vířivkou až pro 8 osob, sauna, ledovou
sprchu, relaxační koutek s lehátky a také nabídku masáží. Všechny prostory hotelu jsou
nekuřácké. , ,
Stravování: snídaně – bufet, večeře – servírované –
výběr z 3 jídel, studené předkrmy formou bufetu, nápoje za
poplatek Pokoje 2, 3, 4: TV, telefon, fé

Termín: 11.2. - 17.2.2022 (odjezd 11.2. cca ve 23,00, návrat 17.2. v brzkých ranních
hodinách)
Cena se skipasem pro celou oblast Fiemme Obereggen - pro DIACEL PÍSEK
2 840,- Kč děti 0 -7 let (na pokoji s 2-ma platícími rodiči)
6 830,- Kč dítě 0 -7 let s 1 rodičem
8 990,- Kč děti 8 -12 let (na pokoji s 2-ma platícími rodiči)
10 910,- Kč dítě s 1 rodičem
10 725 ,- Kč děti od 13-ti let (na pokoji s 2-ma platícími rodiči)
11 610,- Kč dítě s 1 rodičem
12 970,- Kč dospělí
12 320,-Kč senior/narozený před 27.11.1956/
1 600,- Kč sleva na vlastní dopravu
Cena zahrnuje: dopravu busem po celou dobu akce, ubytování na 4 noci s polopenzí,
skipas na 5 dní, pojištění CK proti úpadku
Minimální počet účastníků je 35

DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Přihlášku vyplňte obratem a zašlete elektronicky, ať víme, kolik
míst budeme potřebovat. Pokud by nás bylo málo, bude doplňovat CK dalšími
zájemci. Přihláška je i na:www:diacel.cz
Do přihlášky, prosím, nově vyplňte i číslo Vašeho účtu

Záloha 5000,- Kč/osobu splatná do 15.12. 2021.
Doplatek do 31.1.2022
Je možné využít příspěvek od zaměstnavatele
Prosíme, dodržte uvedené pokyny
Číslo účtu Diacelu Písek: 212720288/0300
Variabilní symbol – vaše datum narození bez teček
Do zprávy /poznámky/ napište vaše jméno, ať je platba
přehledná
Dotazy: telefon: 605888980 - Zdenka Staňková
nebo e-mail: diacel@seznam.cz

Kontakt : Diacel Písek – tel.605888980

E-mail: diacel@seznam.cz

