Ski, Snb zájezd
Livigno – Itálie
Přinášíme další projekt z volnočasové dílny Paradise, zprostředkováváme a zajišťujeme první
zimní sklouznutí ještě v zimních podmínkách roku 2019. Neřeš Vánoční stres, pojeď s námi
na hory.

Termín: 14-21.12.2019
Ubytování: apartmány po 4 osobách přímo v Livignu
Program: sjezdové lyžování, skvělé běžecké tratě, Livigno je oblast s bezcelní zónou. Levné
nákupy, skvělá Vánoční atmosféra, večerní doprovodný/ dobrovolný program, možnost využit
českých instruktorských služeb jak na lyže, tak snb.
Cena: 9000,- Kč
Cena: 7500,- Kč při vlastní dopravě
Cena zahrnuje: 7 nocí v apartmánech po 4 osobách, skipas na celou dobu zájezdu, garance
ceny při rezervaci do konce května
Cena nezahrnuje: pojištění, stravu
Přihláška + platba: v případě zájmu prosím vyplňte přihlášku (najdete v tabulce akcewww.paradiseschool.cz), záloha pro tuto akci je dítě 2 500 Kč, dospělý 3 000 Kč splatná do
30.6.2019 a to na účet 1062681029/3030, do zprávy k platbě připište jméno a příjmení
účastníka projektu (záloha je nevratná, možnost účasti jiné osoby v případě nemoci atd.
Zbytek částky tzn. dítě 5 000/ 5 500 Kč, rodič 4 500/ 6000 Kč je nutno uhradit do 1.11.2019
či po předchozí domluvě, při příjezdu na místo.
Ski Areál: Největší plocha sjezdovek Livigna náleží východnímu hřebeni Carosello 3000 s
vrcholem Vetta Blesaccia (2 796 m), kam míří z obou konců Livigna kabinkové a výše pak
expresní sedačkové lanovky. Nejprudší sjezdovky spadají podél kabinkové lanovky
Carosello. Jsou štědré šířkou i sklonem, čímž si říkají o delší carvingové oblouky. Z vrcholu
Blesaccia jsou z opačné strany přejezdovou cestou připojeny mírnější, ale rovněž královsky
široké dálnice s krytými 4sedačkami. Na strmosti tratě přidají až v nižších, zalesněných
partiích při sjezdu do Livigna.
Menší, ale kompaktnější a celkově sportovnější areál Mottolino spojuje s Livignem 12místná
gondola. Především tratě spadající z vrcholů Monte Sponda a Monte della Neve holým
svahem směrem k Livignu jsou špičkové. Hustý spletenec sjezdovek obsluhují krytá 4- a
6sedačka, přičemž se vesměs jedná o dálniční červené až černé tratě, jedna členitá černá pak
pokračuje od spodní stanice 6sedačky až do města. Ideální „rozlyžovací“, široká a mírnější
červená sjezdovka míří z Mottolina do průsmyku Trepalle. Podél kabinkové lanovky do

Livigna stéká širokánská a oblíbená červená sjezdovka. Cvičné terény vystélají dno údolí
podél pěší zóny Livigna a dále pak na celém úpatí Carosella.
Livigno je díky nadmořské výšce (městečko v 1 800 m, vrcholy nad 2 700 m n. m.)
obvykle sněhově bezproblémové od začátku prosince až do konce dubna, přesto závislé na
přívalech sněhu z nevyzpytatelných jižních směrů. Zhruba dvě třetiny tratí pojišťují sněžná
děla. Rizikovým faktorem bývá i vítr, který může uzavřít vrcholové partie Carosella i
Mottolina.
V samotném městečku, dlouze roztaženém podél silnice, je velké množství hotelů a
apartmánů v pěší vzdálenosti od přibližovacích lanovek. Nově je zde i akvapark
Aquagranda s wellness areálem. Celé město pak v častých intervalech pročesávají tři linky
skibusů. Hlavní příjezdová trasa z Česka vede přes rakouský Landeck a švýcarský Zernez, do
Livigna se pak vjíždí jednosměrným tunelem s vysokým mýtným a kyvadlově řízeným
provozem – zvláště o sobotách je vhodné počítat i s výrazným zdržením.

Pro více informací
Tel. 731 898 597
Email. Info@paradiseschool.cz

