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PROGRAM: 

1. DEŇ 
SOBOTA 
23.01.16 

Odchod účastníkov: 04:30 hod. - Bánovce nad Bebravou, 06:30 hod. - Bratislava 
Detaily cesty: jazda autobusom cez Rakúsko a Švajčiarsko, krátke hygienické zastávky, príchod do 
Livigna večer 
Ubytovanie 
Nocľah 

2. DEŇ 
NEDEĽA 
24.01.16 

Program: ráno odovzdávanie lyžiarskych lístkov, celodenné lyžovanie (od 09:00 do 16:30 hod.), 
večer program podľa vlastného uváženia (pobyt v meste, prechádzky, nákupy, účasť na 
kultúrnych podujatiach) 
Nocľah 

3. DEŇ 
PONDELOK 
25.01.16 

Program: celodenné lyžovanie (od 09:00 do 16:30 hod.), večer program podľa vlastného uváženia 
(pobyt v meste, prechádzky, nákupy, účasť na kultúrnych podujatiach) 
Nocľah 

4. DEŇ 
UTOROK 
26.01.16 

Program: celodenné lyžovanie (od 09:00 do 16:30 hod.), večer program podľa vlastného uváženia 
(pobyt v meste, prechádzky, nákupy, účasť na kultúrnych podujatiach) 
Nocľah 

5. DEŇ 
STREDA 
27.01.16 

Program: celodenné lyžovanie (od 09:00 do 16:30 hod.), večer program podľa vlastného uváženia 
(pobyt v meste, prechádzky, nákupy, účasť na kultúrnych podujatiach) 
Nocľah 

6. DEŇ 
ŠTVRTOK 
28.01.16 

Program: celodenné lyžovanie (od 09:00 do 16:30 hod.), večer program podľa vlastného uváženia 
(pobyt v meste, prechádzky, nákupy, účasť na kultúrnych podujatiach) 
Nocľah 

7. DEŇ 
PIATOK 
29.01.16 

Program: celodenné lyžovanie (od 09:00 do 16:30 hod.), večer program podľa vlastného uváženia 
(pobyt v meste, prechádzky, nákupy, účasť na kultúrnych podujatiach) 
Nocľah 

8. DEŇ 
SOBOTA 
30.01.16 

Odovzdávanie apartmánov 
Odchod účastníkov: o 07:30 hod.  
Detaily cesty: jazda autobusom cez Švajčiarsko a Rakúsko , krátke hygienické zastávky, príchod 
na Slovensko večer 

 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V CENE: 

preprava luxusným autobusom, ubytovanie v 2- a viac-posteľových kompletne zariadených apartmánoch, 

lyžiarsky lístok na 6 dní, slovenský sprievodca počas celého pobytu 

Deti od 14 rokov a seniori od 65 rokov maju zlťavu na lyžiarsky lístok 52€/os. 

 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V CENE: 

TERMÍN:      23.01. – 30. 01. 2016 

CENA:  

520€/os. (6-posteľové apartmány) 

530€/os. (4-posteľové apartmány) 

540€/os. (2-posteľové apartmány) 
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strava, cestovné poistenie, kaucia, ďalšie služby, ktoré nie sú uvedené v programe 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: 

 cena cestovného poistenia, ktoré zahŕňa aj príplatok za rizikové aktivity je:1,40€/os./deň 

 kaucia v hodnote 150€ je pri odchode vrátená  

 každý apartmán je kompletne vybavený – súčasťou je kúpeľňa s WC, kuchynský kút (vrátane riadov, 

príborov, sporáku s rúrou, chladničky a mikrovlnky) 

 nie je potrebné brať so sebou posteľnú bielizeň 

 prevádzkovateľ ubytovania neposkytuje uteráky 

 ski bus premáva zadarmo 

 informácie o lyžiarskom stredisku si môžete pozrieť na webovej stránke: http://www.livigno.com/ 

 zmena programu vyhradená 

 sprievodca môže po dohode s účastníkmi alebo v závislosti od počasia a nepredvídaných udalostí 

program upraviť podľa potreby 

 cena za zájazd sa môže v závislosti od nepredvídaných okolnosti zmeniť, CK však musí na túto 

skutočnosť upozorniť s dostatočným časovým predstihom 

 CK má právo na zmenu ubytovania, ak má možnosť dohodnúť kvalitnejšie podmienky, prípadne sa 

vyskytli nepredvídané skutočnosti, ktoré bránia spolupráci s doterajšími obchodnými partnermi, 

o každej zmene je CK povinná účastníkov informovať 

PODMIENKY PRE PRIHLÁSENIE: 

 záujemca sa môže na zájazd prihlásiť prostredníctvom prihlášky doručenej osobne, poštou, alebo e-

mailom 

 prihláška musí byť kompletne a čitateľne vyplnená 

 na účely zabezpečenia cestovného poistenia prosíme do prihlášky uviesť adresu trvalého bydliska 

a rodné číslo účastníka 

 po potvrdení prihlášky budú účastníkovi oznámené platobné informácie s termínmi úhrad 

 CK postupuje potrebné údaje ďalej svojim obchodným partnerom za účelom zabezpečenia potrebných 

služieb podľa skutočností uvedených na prihláške, v prípade nesprávne uvedených alebo nečitateľných 

údajov CK nezodpovedá za prípadné náklady navyše súvisiace s opravou alebo zmenou a účastník je 

povinný tieto uhradiť 

 účastník je povinný CK okamžite informovať o každej zmene v súvislosti s jeho účasťou na zájazde, 

alebo o prípadnej  zmene v  údajoch, ktoré uviedol na prihláške 

Livigno je známe lyžiarske stredisko na severe Talianska pri hraniciach so Švajčiarskom. Nachádza sa 

v nadmorskej výške 1.800 metrov. V dnešnej dobe v ňom žije okolo 5000 obyvateľov.  Mesto má status bezcolnej 

zóny. V súčasnosti je v prevádzke 33 lyžiarskych zariadení na 115 km zjazdoviek.  

                                            


