termín: 14.-18.prosinec 2018 (pá-út)

SANKT MORITZ / ŠVÝCARSKO

UBYTOVÁNÍ
ZDE

Popis střediska:
O lyžařských svazích nad městem a v jeho okolí by se dalo mluvit jako o
luxusních rozsahem a kvalitou, jinak jde vlastně o „normální“ moderní středisko.
Nejznámější areál Corviglia (Horská kavka) vyrůstá přímo ze Svatého Mořice a je
s ním spojen visutou lanovkou ze čtvrti Bad, zubačkou přímo z centra a kabinkou
z Celeriny. Jezdí se převážně nad hranicí lesa na velmi svižně klopených a
slunečně orientovaných svazích, členitější jsou tratě v nejvyšších partiích pod
šikmým vrcholem Piz Nair (3057 m). Mezi zdejší nejlepší tratě jistě patří závodní
trať Corviglia, využitá při olympiádě i mistrovství světa. Celý areál má poměrně
sportovního ducha, i když mírné sjezdovky také poskytne v okolí mezistanice
Corviglia (2468 m), kde sídlí restaurace a také jachetní klub. Dojezdy do údolí
jsou většinou jen svažité cesty, výjimkou je ostřejší červená podél zubačky až k
mezistanici Chantarella (2005 m). Ze sousedního městečka
Silvaplana stoupá ve dvou sekcích visutá kabina k vrcholu Corvatsch (3303 m), nejlepšímu rozhledovému bodu v oblasti. Tento areál je o něco menší,
zato však s větším převýšením a hlavně severně orientovanými, tedy sněhově kvalitnějšími svahy. Podél hlavní větve lanovek spadá několik dlouhých,
terénně pestrých červených tratí. Další proud vleků uhýbá stranou k vrcholku Furtschellas (2800 m), z něhož vede rychlý červený sjezd až do Sils-Maria
(1795 m) ke stanici další visuté kabiny. Je to zároveň jedna z mála sjezdovek skrytých v lese. Vlakem nebo skibusem (v ceně skipasu přirozeně) se
můžete nechat vývezt na průsmysk Bernina, kde jsou ještě dva macaté vrcholy, Diavolezza (2977 m) a Lagalb (2959 m). Hlavními tahy jsou visuté
kabiny, ze sjezdovek převládá střední a vyšší hladina obtížnosti, tedy červené a černé, vše s převýšením okolo 700 metrů. Lehce dobrodružným
podnikem je neupravovaný 10km sjezd po ledovcovém splazu Morteratsch, ústící níže v údolí u stanice skibusu, příp. zastávky vlaku.
Ubytování:
Město Celerina leží jen 2km od St. Moritz. Chesa Laura je starobylý Engadinský dům z XV. století. Byt je v klidné a slunné lokalitě. Z domu je nádherný
výhled na Engadinské Alpy. Jedná se o 6-ti pokojový byt ve druhém patře o rozloze 160 m2. Vstup s šatnou. Velký obývací pokoj, jídelna s balkónem
orientovaným na jih. Rádio, CD přehrávač, TV Sat. Malá kuchyň s troubou, mikrovlnnou troubou, lednicí, mrazničkou, myčkou, 2 kávovary a
topinkovačem. Jednolůžkový pokoj (manželská postel se dvěma matracemi 80x190), 2x ložnice s patrovou postelí, 1x pokoj s dvěma lůžky. 1x koupelna
s toaletou, bidet, vana a dvojité umyvadlo. 2x koupelna s WC, sprchou, umyvadlem a bidetem. Malý obývací pokoj s TV. Jedno parkovací místo v garáži
a jedno vnější parkoviště. Wifi zdarma. Kabinová lanovka Celerina-Marguns je vzdálena pouhých 300 metrů. Železniční stanice Celerina je vzdálená 500
metrů.
Další informace:
naložení všech zavazadel v sobotu 8.prosince navečer (18.00) po dohodě se všemi účastníky na smluveném místě. Odlet letadla Praha-Bergamo v pátek
14.ledna 15.45-17.10. Na letišti v Itálii již bude připraven mikrobus. Trasa z letiště na ubytování 160km, 2,5 hodiny, předpokládaný příjezd okolo
20.hodiny. Odjezd ze Sankt Moritz v úterý po skončení posledního dne lyžování, předpokládaný návrat druhé den v časných ranních hodinách. Letadlem
cestujete bez zavazadel. Přeprava lyží, hůlek, snowboardů a lyžařských bot pokud možno v obalu. Během cesty možnost promítání filmů nebo fotografií
ve standartních video formátech.

Cena:

418,5 CHF

komplexní doprava
4x ubytování
4x denní skipas dospělí
jednosměrná letenka

8

27,50 €

128,2 €

3 526 Kč

1 025,6 €

28 204 Kč

128,3 €

3 527 Kč

1 026,2 €

28 219 Kč

138,0 €

3 795 Kč

1 104,0 €

30 360 Kč

24,0 €

660 Kč

192,0 €

5 280 Kč

VW CRAFTER 2.5
-dvouzónová střešní klimatizace
-nezávislé topení, ABS
-3-bodové bezpečnostní pásy
-dotykové LCD, wifi spot
-video pro všechny pasažéry
-délka 6.8m, výška 2.8m

Cena v CHF je konečná, cena v Kč bude stanovena dle aktuálního kurzu v den odjezdu.
Bankovní spojení: mBank, č.ú.670100-2208093292/6210
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