
 

 

 

  

Lokalita:  Itálie, lyžařský středisko Aprica    
Aprica je italské městečko ležící v Lombardii západně od známého střediska Passo Tonale. Středisko se nachází v 
průsmyku mezi Valtelinou a městečkem Vallecamonici v nadmořské výšce 1180 m V minulých sezónách došlo k 
další modernizaci a rozšíření střediska o dvě moderní čtyřsedačkové lanovky a 15 km sjezdových tratí. Středisko je 
zajímavé především relativně velkým počtem černých sjezdovek, které potěší zejména lyžařské experty. Naleznete 
zde také řadu sjezdovek nejen pro st ředně pokro čilé lyža ře a snowboardisty, ale i pro úplné za čátečníky.  
Těm kurz v této lokalit ě doporu čujeme, a to p ředevším pro bezpe čnost místních tratí a vhodnost pro výuku.  
Lyžuje se na severních svazích v nadmořské výšce přes 2000m přímo nad většinou ubytovacích kapacit, takže 
zbytečně neztrácíte čas dlouhými přesuny. Sněhová děla zaručují sezónu až do dubna. Aprica nabízí nejen kvalitní a 
dobře upravované sjezdovky s umělým zasněžováním, ale zároveň i bohaté možnosti vyžití po lyžování. Sauny, 
bazén, diskotéky, atd. 
                                         http://www.apricaonline.com 
 
Ubytování vysoké kvality:  Residence Biancanave ***, Polatti**, BIATONE***, Ernesto *** 
Účastníci budou ubytováni ve 4 - 6 lůžkových apartmánech s kuchyňkou, lednicí, vlastním sociálním zařízením, 
sprchou, TV-sat, telefonem a tresorem. Většina apartmánů rozdělena na 2 pokoje.Vzdálenost od nejbližší sjezdovky 
50- 150m. Vzdálenost od zastávky skibusu 50 m. (rezidence Ernesto)   
K dispozici je restaurace, bar, dětský koutek, místnost na úschovu lyží, fines – za poplatek 6 EUR/vstup.                           
 
 
 
 
 
 
 
 
Strava:  Polopenze, včetně nealkoholického nápoje k večeři.  
K dispozici plně vybavené kuchyňky, pro možnost vaření obědů. 
Doprava :  Moderními klimatizovanými autobusy.  
Cena:  7690Kč  
Zahrnuje 6 denní skipas (sedmí den možno dokoupit z a cca 350K č), dopravu, 7x ubytování, 7x výborná 
polopenze v četně nápoj ů, spot řebu energie a plynu, služby delegáta, pobytovou tax u. 
CK nabízí zahraniční pojištění vztahující se na lyžování za 29Kč/den a pojištění storno poplatků za 75Kč. 
 
Proč jsme vybrali toto st ředisko pro kurz: 
Ve středisku se nachází  sjezdovky vhodné pro výuku všech úrovní lyžařů. (od úplných začátečníků až po 
nejnáročnější).  
Začátečníci se tu zpravidla naučí lyžovat během 2 dnů tak, že bezpečně sjedou i červenou sjezdovku. 
Stálost dobrého počasí a výborných sněhových podmínek. 
Malý počet ostatních lyžařů ve středisku v tomto termínu, což velmi usnadňuje výuky jak z hlediska bezpečnosti 
studentů, tak z hlediska skutečně využitého času pro lyžování (žádné fronty). 
Ubytování v blízkosti sjezdovek a v neposlední řadě stravování na velmi dobré úrovni 
 
Články a fotogalerie z minulých pobyt ů naleznete na t ěchto adresách: 
http://www.gymkh.cz/view.php?nazevclanku=bady-kaaar ving-v-aprice-aneb-kdo-rozflakal-tu-
zidli&cisloclanku=2009010024            - je to fakt hustý ☺☺☺☺ 
http://www.gymkh.cz/gallery.php?akce=galerie_ukaz&g alerie_id=280 )    - fotogalerie 2008 
http://www.gymkh.cz/gallery.php?akce=galerie_ukaz&g alerie_id=156       - fotogalerie 2007 


