
MORELO.CZ & CARAVAN PARK SEXTEN 
08.04. – 13.04.2020 

 
STŘEDA 8.4.2020 / WEDNESDAY, 08. 04. 2020  
VÍTÁME VÁS NA DOVOLENÉ / WELCOME ON VACATION 

Přivítání na srazu Morelo.cz v Sexten. Po registraci na recepci Vám budou přidělené místa. 
 
Welcome to the MEETING MORELO.CZ in Sexten. After registration at the reception you will be 
assigned your seats. 
 
VČETNĚ / INCLUSIVE  
Prémiové místo včetně osob a ubytovacího poplatku zdarma 
Premium pitch incl. person- & enviromental fee 
 
 
ČTVRTEK 9.4.2020/ THURSDAY, 09. 04. 2020 
GURMÁN  / GOURMET 

Zahájení srazu Morelo.cz večerní návštěvou restaurace, kde na Vás bude čekat společná večeře,  
aperitiv na přivítání a gurmánské tříchodové menu. 

 On the opening evening of the MEETING MORELO.CZ you will be invited to an aperitif with finger food 
and a gourmet dinner with 3-courses menu. 

VČETNĚ / INCLUSIVE  
Prémiové místo včetně osob a ubytovacího poplatku zdarma 
Premium pitch incl. person- & enviromental fee 
Aeritiv / Aperitif  
Gurmánské tříchodové menu / Gourmet dinner with 3-courses menu    
  
 
PÁTEK 10.4. 2020 / FRIDAY, 10. 04. 2020 
PŘÍRODA / NATUR 

Dnes Vás zavedeme do krásné krajiny přírodního parku Sexten. Z Caravan Sexten Parku se vydáme po 
Weißbach na vzdálenou a divoce romantickou chatu uprostřed lesa Porzenhütte. 
Asi po jedné hodině Vás bude čekat pravý „Marende“. Během tohoto speciálního občerstvení se 
podávají speciální tradiční speciality s místními víny. 
 
Today you will be immersed in the beautiful landscape of the Sexten Nature Park.  
From the Caravan Park we hike over the Weißbach to the remote, wildly romantic Porzenhütte. After a 
hike of about one hour, you will be greeted by a genuine "Marende". During this snack are served 
special traditional specialities with local wines. 
 
VČETNĚ / INCLUSIVE  
Prémiové místo včetně osob a ubytovacího poplatku zdarma 
Premium pitch incl. person- & enviromental fee  



Turistický průvodce / Hiking guide  
Výlet na chatu Porzen hut /  Excursion Porzen hut     
Ochutnávka místních specialit a vín tzv. “Merende” / special traditional specialities with local wines 
 
 
SOBOTA 11.4.2020 / SATURDAY, 11.04. 2020 
WELLNESS & RELAX 

Užijte si naše wellness Meridiana SPA včetně exkluzivnich procedur privatni sauny. Peeling, floating a 
infracervena kabina vám přinese novou energii a vitalitu.  
 
Enjoy our wellness area Meridiana SPA with exclusive treatments in the PRIVATE SPA. Peeling, 
floating and infrared cabin bring you the new energy and vitality. 
 
VČETNĚ / INCLUSIVE  
Prémiové místo včetně osob a ubytovacího poplatku zdarma 
Premium pitch incl. person- & enviromental fee  
Volný vstup do Meridiana SPA včetně Private SPA / Free entry to the Meridiana SPA with Private SPA 
 
 
NEDĚLE 12.4. 2020 / SUNDAY, 12. 04.2020 
VELIKONOCE – DEGUSTACE VÍN & GALA VEČER / EASTER - WINE TASTING & GALA DINNER 
 
Tento večer je pro Vás připravené speciální velikonoční čtyřchodové menu na našem gala večeru.Náš 
somiliér pro Vás připraví vinný doprovod. 
 
This evening you are invited to a special 4-easter courses gala dinner. Our sommelier will choose for 
you the right wine accompaniment during every course. 
 
VČETNĚ / INCLUSIVE  
Prémiové místo včetně osob a ubytovacího poplatku zdarma 
Premium pitch incl. person- & enviromental fee  
Čtyřchodové menu s vinou degustací /4-courses gala dinner with wine accompaniment 
 
PONDĚLÍ 13.4. 2020 / MONDAY, 13. 04.2020 
ROZLOUČENÍ / GOOD BYE AND SEE YOU SOON! 
 
Aby každý zvládl zpáteční cestu je pro Vás připravená bohatá svačina od 8:00 do 10:30.  
So that everyone can start the return journey strengthened, a rich brunch is served to you from 08.00 to 
10.30 o'clock. 
 
VČETNĚ / INCLUSIVE  
Svačina / Brunch 
Pozdní odhlášení / Late Check-out 
 
 



PRICE: 
2 osoby / 2 persons 820,- € 
Od třetí osoby / from third person 390,- € 
Sama cestující osoba / Alone travel person 430,- € 
Děti 0 – 3 roky zdarma / Children 0 – 3 years Free 
Děti 4 – 14 let / Children 4 – 14 years 108,- € 
Pes / Dog 6,- € 
 
Zálohu ve výši 200,- € do 29.2.2020 / Deposit 200,- € to 29.2.2020 
Doplatek do 31.3. 2020 / Surcharge to 31.3. 2020 
 
Užitečné informace a několik tipů pro ty, kteří dávají přednost něčemu jinému:  
Good to know and a few tips for those who prefer something different: 
 
Po příjezdu Vám můžeme vyřídit tzv. Holiday Pass, díky kterému můžete cestovat vlakem a autobusem 
po celém Tyrolsku. 
On your arrival you will receive a Holiday Pass, with which you can travel by train and by bus throughout 
South Tyrol. 
 
Čeká na Vás 5 propojených lyžařských tras a 110km sjezdovek. 
Sjezdovky budou v provozu do 14.4.2020. Skipas si můžete zakoupit na recepci.  
5 connected ski mountains and 110 km of slopes are waiting for you. The slopes will be open to 
14.4.2020. The ski pass can be bought at the reception.  
 
Nabízíme Vám poznat krajinu Dolomit z konského sedla. Výlety pro začátečníky i pokročilé. 
We offer you the opportunity to experience the Dolomite landscape on horseback. We offer excursions 
for beginners to experienced riders. 
 
Můžete si u nás půjčit zimní obuv, zimní elektrické kola nebo silné kola.  
You can rent snow shoes, winter e-bikes and fat bikes directly from us. 
 
Naše lezecká hala je k dispozici zdarma. 
Our climbing hall is at your free disposal. 
 
San Candido je báječná vesnice asi 15 kilometrů od Carvan Parku Sexten.  San Candido - a fabulous 
village just 15 kilometres from Caravan Park Sesto. 

Bruneck je nejrásnější ulice v Tyrolsku, 40 kilometrů od Cravan Park Sexten. Bruneck - Bruneck's 
historic Stadgasse is one of the most beautiful shopping streets in South Tyrol, 40 kilometres from 
Caravan Park Sexten. 

Sněžné skútry na Kreuzberg Pass. Snowmobiling at the Kreuzberg Pass. 

Tandemové lety z Helm – zažijte nejkrásnější způsob létání. Užijte si vítr ve tvářích a fantastický výhled 
na pohoří Sexten. Toto dobrodružství zůstane ve Vaši paměti jako nezapomenutelný zážitek.  



Tandem paragliding flights from the Helm - Experience the most beautiful way of flying with us as a 
paraglider passenger. Enjoy the wind in your face and the fantastic view of the Sexten Dolomites. This 
adventure will remain in your memory as an unforgettable experience. 
 


