Dům dětí a mládeže Kopřivnice
pořádá

Lyžařský zájezd
pro rodiny s dětmi a dospělé v Itálii, ve středisku Plose,
Val Gardena a Ratschings

st 22. - so 25. 1. 2020
CENA ZÁJEZDU:
Počet
dní
4 dnů

DOSPĚLÝ :
8.000,- Kč

DÍTĚ
JUNIOR nar. po nar. po
29.11.2003
29. 11. 2011
7.000,- Kč
5.500,- Kč

SENIOŘI
– nar.před.
29.11.1954
7.700,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje :

- doprava
- 3 dny SKIPAS
- 3 x ubytování
- 3 x polopenze
V ceně není zahrnuto: - povlečení, ručníky
- připojištění léčebných výloh
Platby: listopad 2019
prosinec 2019

záloha 4.000,- Kč
záloha 4. 000,- Kč

Storno podmínky: v případě odhlášení zájezdu musíte za sebe najít náhradu
odhlášení zájezdu 60 dní před odjezdem 50 % z ceny
odhlášení zájezdu 30 dní před odjezdem 75 % z ceny

Program:
1. den-časně ráno odjezd z ČR, navečer příjezd na ubytování, večeře
2. den-po snídani celodenní lyžování v areálu Plose, po návratu na ubytování večeře
3. den-po snídani celodenní lyžování v areálu Val Gardena , po návratu na ubytování večeře
4. den-po snídani sbalení všech věcí a odjezd z ubytováníl, celodenní lyžování v areálu Ratschings,
kolem 16 hod odjezd do ČR, po půlnoci příjezd domů

Ubytování:
v Rodenecku - pension Hauserhof - www.Hauserhof.it
/ pokoje 2-5 lůžkové – sprcha a WC součástí pokoje s umyvadlem na pokoji.
prosím dodržte počet ubytovaných na pokoji / - rodina, dobří známí, kamarádi /

Strava:
- polopenze –

snídaně a večeře v penzionu / kuchyně s vlastním kuchařem /
dopravu a kuchyň zajišťuje firma Pavel / osvědčená kvalita /

Večerní programy:
v penzionu – společenská místnost, můžete mít své občerstvení, řidiči zajišťují čepovaný Radegast –
vezměte si s sebou svůj krýgl. / jinak kelímky /

S sebou:
pojištění léčebných výloh, povlečení, ručníky vlastní, platné doklady, děti do 15 let a dospělí
lyžařskou přilbu, stravu na poslední den, hudební nástroj, kapesné, pitný režim, opalovací krémy,
sluneční brýle a hlavně dobrou náladu.

Lyžařské středisko:
Jedná se o lyžování ve třech střediscích italského jižního Tyrolska. Dohromady přes 250 km
sjezdových tratí všech obtížností i s nejdelším sjezdem jižního Tyrolska – 9 km dlouhou sjezdovkou
Tramstech z Plosee.
Lyžuje se v nadmořských výškách kolem 2 500 m.n .m. V tomto období dostatek sněhu,
zasněžování zajišťuje cca 500 sněhových děl .

Na Vaši účast se těší organizátoři.

Informace a přihlášky u vedoucí zájezdu
p. Jany Hanzelkové (tel.: 604 420 745)

