
O D B O R N Ý  W O R K S H O P

Odborný program: 
 Å Nové možnosti preventivní vakcinace 

v chovech prasat 
 Å Klinické diety řady Specific a jejich správná 

indikace u psů a koček

Společenský program:  
lyžování a pobyt na horách

Termín: 29.1. – 3.2.2017 (5 nocí)

Doprava: vlastní

Ubytování:  
AL GALLO FORCELLO***Superior, Passo Pramollo, 
Nassfeld, Italy, http://www.forcello.com/en/

Hodnota workshopu*: 14500 bodů

Slevy pro děti: 
 Í do 3 let bez nároku na vlastní lůžko zdarma

 Í dítě do 5ti let na přistýlce v pokoji rodičů 3000 
bodů

 Í děti 0 – 14 let (nar. 2002 - 2010) na pevném lůžku 
8500 bodů

 Í junioři 15 – 18 let (nar. 1998 – 2001) 12000 bodů

Pozn.: hotel disponuje rodinnými pokoji (2 oddělené místnosti pro 
4 – 5 osob, tří a čtyřlůžkovými pokoji a double pokoji s možností 
max. jedné přistýlky)

* Cena je kalkulovaná v době zpracování nabídky a může být 
změněna v závislosti na kurzu měny nebo navýšení cen dle sezóny

Termín pro přihlášení: do 15.9.2015, počet míst 
je pevně limitován kapacitou hotelu. Přihláška je vždy 
závazná bez ohledu na termín jejího odeslání.

Lyžování v Nassfeldu = Slunečné lyžování!
Nassfeld je jednou z TOP 10 lyžařských oblastí Rakous-
ka, která nabízí jak rodinám s dětmi, tak i náročnějším 
lyžařům 30 moderních lanovek a vleků a 110 km sjez-
dovek. Díky možnosti připojení na internet prostřed-
nictvím „Nice surprise  Hotspots“ bude na sjezdovce 
o připojení postaráno. Každý lyžař si najde to pravé, 
co mu bude vyhovovat: Snowpark, Funslope, Free-
ride terény a spoustu dalšího! Nassfeld leží přímo na 
hranicích s Itálií, a proto se můžete těšit na jižanskou 
uvolněnost a vychutnat si jedinečnou kuchyni, ve kte-
ré se mísí chutě 3 zemí (Rakouska, Itálie a Slovinska). 
Můžete si vybrat, zda upřednostníte italskou restauraci 
nebo některou z 25 lyžařských chat. 

I hosté, kteří se do Nassfeldu vrací už po několikáté, 
se mohou vždy znovu těšit na rozlehlost lyžařské ob-
lasti, působivé panorama hor, zaručený dostatek sně-
hu, a spoustu hodin slunečního svitu. V Nassfeldu slu-
níčko svítí asi o 100 hodin za zimní sezónu více. Pokud 
jezdíte po sjezdovkách, které jsou součástí okruhu „Son-
nenrunde“, máte možnost lyžovat celý den na sluníčku.

Rodiny si také při lyžování na jihu Rakouska přijdou na 
své. Najdete tu 3 specializované cvičné areály pro děti.

Pokud rádi střídáte běžky a sjezdovky, tak přímo 
před hotelem v areálu Passo Pramollo je krásně upra-
vovaný okruh s nádhernými výhledy.

NASSFELD - Rakousko/

Itálie - Korutany



Hotel Al Gallo Forcello Superior je rodinný 
hotel na italské straně v sedle Passo Pramolo v nad-
mořské výšce 1530 m n. m. na slunečné plošině Na-
ssfeldu, přímo u Nassfeldského jezera, a je odsud 
překrásný výhled na Korutanské Alpy. K nejbližší 
sjezdovce to je 5 min chůze, běžkařské tratě začína-
jí přímo u hotelu stejně tak jako vycházkové zimní 
trasy pro pěší. Hotel nabízí dvou-, tří- a čtyřlůžko-
vé a rodinné pokoje pro 4-5 osob. Všechny pokoje 
mají sprchu/WC, bidet, fén, telefon, Sat-Tv). 

Restaurace Gallo Forcello patří k nejznámějším 
v regionu jako místo pro všechny milovníky italské 
kuchyně. Součástí nabídky je i plný vinný sklep s vý-
běrem toho nejlepšího vína z oblasti Friaul, ale i me-
zinárodních značek. 

Hotelová zařízení zahrnují výtah, bar, restauraci, 
parkoviště, wellness (Sauna, parní lázeň, whirlpool, 
odpočívárna), půjčovna lyžařského vybavení a výdej 
skipasů přímo na hotelu, tavernu, sluneční terasu, 
wifi zdarma. Celý hotel máme k dispozici pouze 
pro Cymedicu.

V ceně workshopu je zahrnuto:

 Í ubytování v hotelových pokojích

 Í místní taxy

 Í bohaté bufetové snídaně

 Í bohaté večeře se salátovým bufetem, polévkou, 
výběrem ze 2 hlavních menu a moučníkem

 Í denně používání wellness 

 Í využívání všech hotelových prostor

 Í Wifi připojení

 Í používání lyžárny vybavené sušáky obuvi

 Í venkovní hotelové parkoviště

 Í pojištění

V ceně workshopu není zahrnuto:
 Í doprava

 Í lyžařský ski pas

 Í individuální strava a jiné výdaje mimo uvedené


