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VE VAL DI SOLE A TRENTINU NEBYL PROKÁZÁN ŽÁDNÝ PŘÍPAD 
NÁKAZY KORONAVIREM 
 

Turistický ruch ve Val di Sole funguje bez problémů a garantuje Itaským i zahraničním turistům ty 

nejlepší možné služby. Ve spolupráci s civilní obranou a zdravotními zařízeními Trentinské 

autonomní oblasti, neustále sleduje vývoj rozřšíření a případů nákazy Koronavirem. 

 

V celé Trentinské oblasti nejsou aktuálně prokázány případy nákazy virem COVID-19. Celá situace je 

neustále pod kontrolou místních zdravotníků, kteří prostřednictvím speciálních opatření dokáží 

ihned zasáhnout a operativně řešit případné potíže a případy nákazy.   

 

Ve všech třech střediscích oblasti Ski Area najdete perfektně upravené sjezdovky s dostatečným 

množstvím sněhu, všechny lanovky otevřené a plně funkční a navíc předpověd počasí více než 

příznivou. 

Učitelé lyžování, půjčovny lyžařského a dalšího vybavení, hotely a ubytovací zařízení jsou připravena 

nabídnout, jako vždy, ty nejkvalitnější služby. Produkty typické Trentinské kuchyně a pohostinnost 

nenajdete nikde jinde v Itálii a nechybí ani zábava po lyžování ve formě “apres ski”,  

která byla ve všech střediscích obnovena. 

Perfektní podmínky pro ty, kteří si chtějí užívat pobytu na horách. 

Podle předpovědi počasí bychom se měli dočkat i mírného sněžení, které přispěje k ještě lepšímu 

lyžování. 

Některá dočasná bezpečnostní a hygienická opatření, jako doporučení zrušit některé společenské 

akce a dodržování zásadních hygienických návyků, mají čistě preventivní účel, pro zajištění blaha a 

ochrany místních občanů a turistů.  

 

Turističtí operátoři “solandri” připomínají, že se náchazejí daleko od oblastí, kde nákaza vznikla tedy 

od Lombardie a Benátska a že nedošlo k žádným problémům či omezení pro příjezd či odjezd  

z a do Val di Sole a celého Trentina. K dnešnímu dni tedy není zrušena ani omezena veřejná doprava 

do Itálie či z Itálie. 

Hranice s Rakouskem a Brennerský průsmyk jsou běžně otevřené, stejně jako ostatní hranice. 

 

Některá rozhodnutí příslušných orgánů oblastí, které nejsou zasažené Koronavirem jsou čistě 

preventivní a mají za účel zajistit vyšší úroven bezpečí a ochrany místních obyvatel a všech co se 

právě zde nachází. Tyto opatření garantují všem návštěvníkům, kteří míří do oblasti Trentino 

příjemnou a ničím nerušenou dovolenou. 

 


