
LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD 
         Itálie – Bormio  
               Hotel Villaggio Girasole*** 
 
(doprava, ubytování, polopenze + 5 denní SKIPAS, zahrnující kromě Bormia i 
areály Santa Caterina a San Colombano) 

Termín zájezdu 10. 3. - 15. 3. 2023 ( 4 noci / 5 dní ski)  

          Cena zájezdu -  13.900,- Kč/os. 
Bonus: možnost využívat pokoj až do odjezdu, večeře, 

balíček na cestu  

Pojištění (při zajištění přes CK): 790,-/os./pobyt  

SLEVY:  senior/junior -450,- Kč 
osoba na 3. a 4. lůžku -1.450,- Kč (tzn. osoba na 1. a 2. lůžku 
hradí plnou cenu) 

Bormio 

 bylo spolu se Santa Caterinou pořadatel 
Mistrovství světa v alpských disciplínách 
v letech 1985 a 2005, 

 bude dějištěm všech klání mužské 
kategorie sjezdových soutěží i na Zimní 

olympiádě v roce 2026, 
 sjezdové tratě všech obtížností, od svahů pro 

začátečníky, přes převažující pestrou paletu 
červených až po nejnáročnější černé „padáky“, 

 ojedinělý výškový rozdíl lyžařského areálu Bormio 
skoro 1.800 metrů, 

 úctyhodná, téměř 10 km dlouhá sjezdovka Stelvio, 
jeden z nejnáročnějších alpských sjezdů vůbec, 

 stále poloprázdné svahy často opomínaného, 
přesto však vynikajícího areálu San Colombano, 

 možnosti lyžování ve volném terénu včetně nově 
značené specializované freeride zóny, 

 skialpinistické lahůdky, nadmořská výška do 3.012 
metrů a stále navyšované procento umělého zasněžování, 

 poloha Bormia a San Colombana v samém středu oblasti Alta Valtellina, 
 lyžařské areály Livigno a Santa Caterina dosažitelné velice snadno i skibusem. 

Přihlášky posílejte do 31. 10. 2022 na email mirek.malec@seznam.cz ve tvaru: 

Příjmení, jméno, datum narození, telefon (u rodiny jen jednou), bydliště. 

ZÁLOHU VE VÝŠI 2.500,- Kč/os. JE NUTNÉ UHRADIT TAKÉ NEJPOZDĚJI  
DO 31. 10. 2022 NA ÚČET SKI KLUBU č. 2101215667/2010 

Účastníci zájezdu musí mít v den odjezdu potřebné pojištění a to zdravotní a 
odpovědnosti (nutné v Itálii). 

V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat na výše uvedeném e-mailu 
nebo na telefonu 604 568 003 (ve všední den po 14 hod). 

Mirek Malec 


