
    
 

   „PRVNÍ SNÍH“  
Termín: 11.-16.12.2022 
      - ITÁLIE - 
  PLAN DE CORONES 

- KRONPLATZ – 
       

Piccolino – Residence Piculin 
 

Ubytování v apartmánech s vlastním vařením přímo u lyžařského svahu 
 
Cena v apartmánu Nickl: 
=8.800,-Kč/dospělá osoba/pobyt (2 osoby v apartmánu) 
=8.400,-Kč/dospělá osoba/pobyt (3 osoby v apartmánu) 
=8.200,-Kč/dospělá osoba/pobyt (4 osoby v apartmánu) 
  
Cena v apartmánu Mati: 
=8.900,-Kč/dospělá osoba/pobyt (3 osoby v apartmánu) 
=8.800,-Kč/dospělá osoba/pobyt (4 osoby v apartmánu) 
  
Cena v apartmánu Paola: 
=9.200,-Kč/dospělá osoba/pobyt (4 osoby v apartmánu) 
=8.900,-Kč/dospělá osoba/pobyt (5 osob v apartmánu) 
  
Cena zahrnuje: 
- ubytování na 5 nocí v apartmánu s vlastním vařením 
- skipass Plan de Corones/Kronplatz na 4 dny lyžování 
- spotřebu vody, plynu, el. energie 
- povlečení + ručníky 
  
Cena nezahrnuje a na místě se platí: 
- 1,50 eur/osoby od 14 let/den – pobytová taxa 
- závěrečný úklid: 50 €/apartmán Nickl, 60 €/apartmán Mati, 65 € apartmán Paola 
- vratná kauce 100 €/apartmán 
 

Slevy: 
- děti nar. po 26.11.2014: -4.200,-Kč, junioři nar. po 26.11.2006: -1.200,-Kč 
 
 

UBYTOVÁNÍ: 
Moderně vybavené apartmány, každý s vlastní koupelnou a kompletně zařízenou kuchyňkou, 
sklokeramickou varnou deskou, ledničkou, mikrovlnou troubou, telefonem, fénem, TV-sat a trezorem.  
K pohodlí Vám poslouží výtah. Apartmány Piculin se nachází na nejslunečnějším místě vesničky 
Piccolino. Největší výhodou tohoto ubytování je vzdálenost pouhých 200 m od lyžařského 
svahu. Všechny apartmány jsou nově vybaveny a zařízeny v alpském stylu s převahou masivního dřeva.   
200 m od ubytování je zastávka skibusu, který Vás během dvacetiminutové jízdy přiveze na nástupní 
stanici vyhlášeného lyžařského střediska Sella Ronda do La Villy. Parkování je přímo u apartmánů, 
součástí residence je prádelna (na žetony), lyžárna a výtah.  
 

Apartmán –typ „Nickl“ – pro 2-4 osoby, cca 29- 33 m2 . Obývací pokoj s kuchyňským koutem, 
manželská postel, sedačka (rozkládací - pro případnou 3. a 4. osobu), soc. zařízení.  
Apartmán –typ „Mati“ – pro 2-4 osoby, cca 37 m2 . Ložnice s manželskou postelí, kuchyňský kout, 
obývací pokoj s rozkládací sedačkou pro případnou 3. a 4. osobu, soc. zařízení.  
Apartmán –typ „Paola“ – pro 2-5 osob, cca 48 m2 . Ložnice s manželskou postelí + další lůžko, obývací 
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací sedačkou pro případnou 3. a 4. osobu, soc. zařízení. 

 
 
 

 

IDEA SERVICE – cestovní kancelář - Zlín 
Tel/fax: 577 214 773, mobil: 777 111 383, 603 46 45 45  

info@ideaservice.cz   -    www.ideaservice.cz 

http://ideaservice.cz/
http://www.ideaservice.cz/
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