KRKONOŠE - doprava do hor, 1 denní běžkování
Zimní

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
ODJEZDY: PODLE ZÁJMU KAŽDÉ ÚTERÝ A KAŽDOU SOBOTU.
Do Krkonoš vyrážíme v případě zájmu 6 a více osob v úterý a v sobotu.
Odjezdy z Plzně, Berouna, Prahy (případně Poděbrad).
sobota 16. 1. 2021 - BENECKO
úterý 19. 1. 2021 - podle zájemců
Další termíny - volba střediska možná podle sněhových podmínek, naplněnosti parkovišť anebo podle klientů, které vezeme
na jejich ubytování.
Zajistěte si sami ubytování a my vás odvezeme co nejblíže místu pobytu a zpět.
ÚTERÝ - SOBOTA (5 celých dní na horách)
SOBOTA - ÚTERÝ (4 celé dny na horách)

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
dopravu osob a 1 páru lyží/os. tam a zpět do zimního střediska dle termínu
CENA NEOBSAHUJE:
pojištění zavazadel
poplatek za druhý pár lyží a nadrozměrná zavazadla (nutno objednat předem)
PŘÍPLATKY:
příplatek (odjezd z Plzně): 100 Kč
příplatek (druhý pár lyží nebo kufr nebo jiné větší zavazadlo): 100 Kč
SLEVY:
jednosměrná jízdenka, sleva 40%
POZNÁMKY:
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 6
●
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PROGRAM: Místa lyžování - dle termínu:sobota 16. 1. 2021 - BENECKOúterý 19. 1. 2021 - podle zájemcůdále
sobota: 23.1., 30.1., 6.2., 13.2., 20.2., 27.2., 6.3., 13.3., 20.3., 27.3., 3.4. (Velikonoce) a úterý: 26.1., 2.2., 9.2., 16.2.,
23.2., 2.3, 9.3., 16.3., 23.3., 30.3., případně 6.4. Časy odjezdů - tučně pro běžkaře v době uzavření sjezdovek (netučně
plán až budou sjezdovky otevřeny):5:15 (4:45) PLZEŇ - parkoviště u Bauhausu (zast. MHD Divadlo Alfa)5:55 (5:25)
BEROUN - dle dohody: benzínka OMV směr Praha anebo u vlakového nádraží6:25 (5:55) PRAHA - metro B - Stodůlky7:00
(6:30) PRAHA - metro B - Rajská zahrada7:30 (7:00) PODĚBRADY náměstí - před Savoypříjezd (např. Harrachov, Benecko,
Horní Mísečky apod.) cca mezi 9:00 a 9:30 (8:30-9:00)Zpět odjezd po skončení sjezdového lyžování, příjezd Praha cca 1920 hod., Beroun do cca 20:30, Plzeň do cca 21:30 hod.S ohledem na aktuální situaci (stav polovina ledna) vozíme běžkaře odjezd zpět dle dohody!Cena obousměrná: z Plzně 600 Kč, z Berouna a Prahy 500 Kč, z Poděbrad 450 Kč.
Jednosměrná 60%.Druhý pár lyží nebo kufr nebo jiné větší zavazadlo: 100 Kč/1 kus

