POKYNY NA CESTU - Itálie

Itálie – Falcade – hotel Sussy
Vážení rekreanti,
vybrali jste si dovolenou v hotelu Sussy – Dolomiti, který se nachází přímo na svazích italského Tre Valli, za
městečkem Falcade pod průsmykem Passo Valles. Dle doporučené trasy dojedete na parkoviště přímo k
hotelu. Dopravu organizujte tak, aby příjezd na hotel byl mezi 9,00 – 20,00 hod. v den uvedený na poukaze.
Pozor: pro děti do 15 -let je povinná lyžařská přilba
Apartmány jsou nachystány k nastěhování od 15:00 h. Apartmány jsou vybaveny vším potřebným pro vlastní
vaření. Ve vybavení nejsou utěrky, houby na nádobí a jar. Postele jsou povlečené, součástí koupelny jsou i
ručníky. Na místě Vás přivítají zaměstnanci hotelu (český delegát je přítomen pouze v zimním období), kterým
odevzdáte poukaz na rekreaci. Na recepci hotelu najdete i další informace o turistických stezkách a jiných
aktivitách v této části Dolomit. Poslední den rekreace Vás prosíme o opuštění pokoje v dopoledních hodinách.
V den odjezdu je potřeba umýt použité nádobí a vynést odpadkový koš.

Doporučená trasa:
Hodonín – Poštorná – Wien . Graz – Vilach – Udine – Pordenone – Belluno – Falcade – směr Passso Valles –
hotel SUSSY.
Dálnice poplatky:
Rakousko: 10 denní známka 8,70,- €
Itálie: poplatky na dálnici 18,oo,- €
vzdálenost z Hodonína 786km

Odjezd autobusu:
Pokud není domluveno jinak, odjezd autokaru je večer před nástupem na rekreaci ve 21:00 hod. z parkoviště
před vchodem do tělocvičny ZŠ Očovská, ulice Milíčova.
Po příjezdu budou vybírány peníze na nákup skipasu (EUR) - týká se i klientů, kteří cestují vlastním
vozem. Děti narozené po 28.11.2007 mají skipass ZDARMA, potřebují kopii cestovního pasu.
Na hotelu se platí pobytová taxa 0,5€ denně, děti do 12 let zdarma.
Pobytové dny máte možnost lyžovat v oblastech FALCADE, Passo San Pellegrino a Col Margherita. Výlet do
nedalekého střediska Alpe di Lusia Bellamonte - Moena, kde rovněž platí zakoupené skipasy je nutné
absolvovat skibusem. Poslední den je nutno vyklidit pokoj do 9:00 h. a rekreanti, kterým zajišťujeme dopravu
autokarem mohou lyžovat do 15:00 h. Sprchování před odjezdem je zajištěno, odjezd je plánován na cca
16:30.
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Přejeme Vám hezké počasí a příjemný pobyt v Dolomitech. V případě nejasností v uvedených pokynech nebo
potřeby jejich upřesnění se obraťte přímo na pracovníky CK v Hodoníně. Tel.fax. 518351178,
propago@propago.cz
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