
Wallis – zima.
www.wallis.ch
Opravdová dovolená v srdci Alp.
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Wallis.

Pokušení na sjezdovce s šarmem.
Ke skutečným „Hot Spots“ patří tzv. pokušení na sjezdovce (Pistenbeizli); 

zastavení v nejmenších prastarých alpských boudách, ale také ve větších 

chalupách – vedle sjezdovky, běžecké nebo turistické trasy – to je povinnost! 

Většinou jde o rodinné podniky, kde se o příjemnou atmosféru stará místní 

kolorit a vynikající kuchyně. Kdo má raději něco luxusnějšího, zastaví se na 

skleničku walliského sektu a ochutnání exkluzivních delikates ve větších restau-

rantech a stylových barech. 
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Wallis.

Wallis Tourismus
Rue Pré-Fleuri 6
Postfach 1469
CH – 1951 Sion
Tel.: +41 (0)27 327 35 70
Fax: +41 (0)27 327 35 71
info@valais.ch
www.wallis.ch

Jistota sněhu díky nadmořské výšce a ledovcům!
Navzdory oteplování a mírnějším zimám: Zimy ve Wallisu garantují sněhovou jis-

totu. Většina zimních středisek leží ve výšce nad 1 500 m n. m. a 9 skiareálů se 

nachází ve výšce přes 3 000 m n. m, z toho se jedna oblast rozkládá až do výšky 

3 900 m n. m. Výše už to nejde. Několik lyžařských středisek disponuje sjezdov-

kami na ledovci, z nichž 2 jsou v provozu také v létě a na podzim. Díky těmto 

jedinečným přírodním podmínkám najdete ve Wallisu sníh i v budoucnu a budete 

si moci zimní sporty užívat bez obav.
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Sněhové království pro milovníky zimy.
Ve Wallisu se nejkrásnější čtyřtisícovky seskupují v jeden ohromný zimní sportovní areál, který zaručuje dostatek sněhu. 
Navzdory globálnímu oteplování zůstává totiž sníh Wallisu věrný. Většina zimních středisek leží ve výšce přes 1 500 metrů, 
devět z nich se nachází dokonce ve výšce nad 3 000 m. S kartou Wallis SkiCard leží rekreantům u nohou dokonce i ten 
největší lyžařský areál. Předplacená karta sdružuje přes 50 renomovaných zimních areálů s více než 2 800 km sjezdovek. 
Pro milovníky sněhu je připraveno přes 1 000 km běžeckých stop, 1 000 km cest pro zimní turistiku, 900 km tras pro sněž-
nice a 60 sáňkařských drah. Zrovna tak možnosti trendových sportů, jako je snowkiting nebo lezení v ledu. Po rozmanitém 
zimním dni se o uvolnění postarají naše termální oázy. Romanticky založeným duším ukazuje Wallis svůj smysl pro atmo-
sféru u raclettu a skleničky fendantu. A mnoho sportovních a tradičních akcí se koná přímo na sjezdovce nebo vedle ní. 

Lyžařský víkend Rosswald.
Od 165 CHF za osobu
•  Welcome-Drink
•  2 noci v 3* hotelu v Brigu
•  2 celodenní autobusové jízdenky (PostAuto) – dolní 

stanice lanovky Rosswald & hotel 
•  2 skipasy nebo wellness, sport & zábava*

165 CHF za osobu / 4 osoby v rodinném apartmánu
185 CHF za osobu / 3 osoby v rodinném apartmánu
195 CHF za osobu / 2 osoby ve dvoulůžkovém pokoji
Nabídku lze rezervovat od 18. prosince 2010  
do 27. března 2011.

Brig Belalp Tourismus
Bahnhofsplatz 1
3900 Brig
Tel.: +41 27 921 60 30
Fax: +41 27 921 60 31
info@brig-belalp.ch
www.brig-belalp.ch

„Lyžování na 
jedinečné slunečné 
terase vysoko nad 
údolím Rhôny“

www.brig-belalp.ch

*  při nevyužití skipasu je k dispozici nabídka wellness a sportu  
v hotelu Olympica max. 3 hodiny denně.
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Zimní balíčky.
24. 10. 2010–2. 5. 2011
Jedno je jisté... díky naší nadmořské výšce je pro vás 
v údolí Saastal lyžování vždy zajištěno! A k vaší rado-
sti vás ještě překvapíme atraktivní přidanou hodnotou 
v podobě bezplatné jízdenky, jako například jedním 
dnem lyžování v Zermattu. Ryzí zábava na sněhu... 
v Saas zaručeně!

Cena za osobu/pobyt:
2 noci se snídaní již od 243 CHF / 162 €
4 noci se snídaní již od 448.10 CHF / 299 €
7 nocí se snídaní již od 711 CHF / 474 €

Cena závisí na kategorii hotelu, délce pobytu, sezoně 
a variantě stravování a skipasu.

Zimní sen pro rodiny.
7 přenocování v prázdninovém bytě vhodném pro rodinu a 6denní skipas zahrnující i vstup do lázní

„Zábava na sněhu 
v Saas… ale jistě!“

„Cenově výhodná 
zimní nabídka se 
sportem a termálními 
lázněmi pro rodiny“

www.leukerbad.ch, sekce „Familien“

Saas-Fee/Saastal 
Tourismus
Obere Dorfstrasse 2
3906 Saas-Fee
Tel.: +41 27 958 18 58
Fax: +41 27 958 18 60
to@saas-fee.com
www.saas-fee.ch

Leukerbad Tourismus
3954 Leukerbad 
Tel.: +41 (0)27 472 71 71
Fax: +41 (0)27 472 71 51
info@leukerbad.ch
www.leukerbad.ch

www.saas-fee.ch 

Skipas platí na: lanovku Torrent (lyžování), lanovku 
Gemmi (sáňkování, zimní pěší turistika, běžky) a dětský 
lyžařský ráj Erli, vstup do termálních lázní Burgerbad 
a Lindner Alpentherme, místní autobus a vstup do 
sportovního centra (Sportarena s kluzištěm a sálovou 
kopanou).

Cena a platnost: 
od 1 500 CHF /1 111 EURO pro celou rodinu (2 dospělí 
a děti do 8 let), 2. 1. 2011–23. 4. 2011
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• 7 nocí v útulném 3* hotelu s vynikající snídaní
• 6 dní lyžování mezi nebem a zemí 

od 751 CHF / 564 € za osobu 

Platnost: 
od 20. 11. do 18. 12. 2010 
od 8. 1. do 12. 2. 2011 
od 12. 3. do 1. 5. 2011 (dle sněhových podmínek)

Nendaz. V srdci „4 údolí“ (4 Vallées).
Nendaz leží v srdci jedné z největších lyžařských oblastí Evropy „4 údolí“ (4 Vallées). Ta zahrnuje 
412 km sjezdovek a 92 lanovek a vleků. Lyžařské středisko Nendaz se rozprostírá ve výšce od 1 400 do 
3 300 m n. m.

Nendaz Tourisme
1997 Nendaz
Valais-Suisse
Tel.: +41 27 289 55 89
Fax: +41 27 289 55 83
info@nendaz.ch
www.nendaz.ch 

Crans-Montana Tourisme
Rue de la Gare
3963 Crans-Montana 1
Tel.: +41 27 485 04 04
Fax: +41 27 485 04 60
reservation@crans-montana.ch
www.crans-montana.ch

www.crans-montana.ch

„Lyžování na 
slunečních 
paprscích!“

• 7 nocí v bytě
•  6denní skipas „4 údolí“ (4 Vallées) – volný vstup do 

sportovního centra + 10% sleva na zapůjčení vybavení

Cena a platnost:
od 495 CHF / 350 € za osobu
8. 1.–5. 2. 2011 / 12. 3.–30. 4. 2011

www.nendaz.ch/ski4valeys

„Šestý smysl 
existuje... nazývá se 
zábava na sněhu“

Crans-Montana. 
Sleep & Ski

• Guide vom Terroir
• ab CHF 252.00 par personne (€ 171.00)
• Preis abhängig vom Saison
• Gültigkeit : vom 11.06 bis 24.10.2010

Crans-Montana 
Sommer in den Bergen
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4 za 3.
4 noci v jednom hotelu ve VERBIER St-Bernard se skipasem

Máte chuť poznat největší lyžařskou oblast Švýcarska? Z Verbier můžete skiareál „4 údolí“ (4 Vallées) s 410 km 
sjezdovek a 89 lanovkami prozkoumat nejlépe. S naší nabídkou 4 za 3 získáte jak při ubytování v hotelu ve 
Verbier dle svého výběru, tak při koupi skipasu pro skiareál „4 údolí“ (4 Vallées).

VERBIER St-Bernard
Place Centrale 
1936 Verbier
Tel.: +41 27 775 38 88
Fax: +41 27 775 38 89
info@v-sb.ch
www.verbier-st-bernard.ch

„Rezervujte si 4 noci, 
zaplaťte pouze 3!“

www.verbier-st-bernard.ch

Zimní nabídky.
8. 1. 2011–16. 4. 2011

Celoroční lyžování a jízda na snowboardu, 365 dnů na sněhu – to můžete za-
žít jen v Zermattu. Jako nejvýše položený a největší celoroční lyžařský areál 
garantuje Zermatt absolutní sněhovou jistotu. Při lyžařském safari křižujete 
3 oblasti s 350 km sjezdovek a před očima vám promenuje 38 čtyřtisícovek 
a Matterhorn. Lyžování a jízda na snowboardu v jediném areálu na území 
dvou států Švýcarska a Itálie – to vám nenabídne žádná jiná destinace.

„Zermatt 
– opravdová 
dovolená!“

Zermatt Tourismus
Bahnhofplatz 5
3920 Zermatt 
Tel.: +41 27 966 81 00
Fax: +41 27 966 81 01 
info@zermatt.ch
www.zermatt.ch 

www.zermatt.ch

Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji 
za 7 nocí včetně skipasu na 6 dnů
3* hotel od 1 161 CHF / 895 €
4* hotel od 1 437 CHF / 1 110 €
5* hotel od 2 227 CHF / 1 720 €
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