ORAVSKÁ MAGURA, KUBÍNSKA HOĽA
Termín: 7. – 9. 3. 2014
(zjazdové lyžovanie, individuálne i snežnice, prípadne bežky)

Babia hora - Pilsko / Choč - Nízke Tatry

Víkendová lyžovačka v obľúbenom lyžiarskom stredisku. V prípade nevhodných snehových podmienok
i iné stredisko (fakultatívny výlet).
UBYTOVANIE: V ubytovacom zariadení SOU, 2 - posteľové izby, sociálne vybavenie spoločné pre 2
izby.
STRAVOVANIE: V sobotu polpenzia, v nedeľu raňajky v objekte SOU, ďalšie stravovanie z vlastných
zdrojov alebo v bufetoch a reštauráciách v lyžiarskom stredisku.
DOPRAVA: Autobus
CENA:

Doprava + sprievodca 20 – 25 € (podľa počtu účastníkov), minimálny počet je 36 platiacich
účastníkov.
- ubytovanie: 8,66 € osoba / deň, (2x) = 17,32
- stravovanie: 7,50 € polpenzia, 3 € raňajky = 10,50 €.
- dvojdňová permanentka: dospelí 33 €, seniori 21 €

POISTENIE:. V cene zájazdu nie je žiadne poistenie. Vhodné je uzavrieť si poistenie storna zájazdu. Pri
aktivitách mimo vyznačených zjazdoviek (túry na snežniciach, bežkách, skialpových lyžiach,
prípadne pešo) je potrebné individuálne „Poistenie na hory“.
STORNOPODMIENKY: Pri zrušení účasti na zájazde 7 a menej dní pred termínom zájazdu a pri
nenastúpení na zájazd sa zaplatená suma nevracia. Vráti sa iba v prípade ak si účastník sám
nájde náhradníka.
Poznámka: Na snežniciach možnosť túr po hrebeni Oravskej Magury a výstup na Choč. Povinné je mať
trekingové (prípadne lyžiarske) paličky ale s väčšími snehovými krúžkami a mali by byť minimálne dvaja
účastníci v skupine.
PRIHLÁŠKY: Zaplatenie zálohy 20,- € na účet 20206727/6500 v Poštovej banke, variabilný symbol 03
a e-mailom INFO o zaplatení (slovne, fotokópiu dokladu NEPOSIELAŤ). Ak bude voľných už
iba posledných 10 miest, bude poslaná informácia a bude potrebné sa informovať o počte
voľných miest – dovtedy sa možno PRIAMO PRIHLASOVAŤ.
INFORMÁCIE / PRIHLÁŠKY: Alica Hučková - e-mail: alica.huckova@gmail.com
ODCHOD / PRÍCHOD: Pristavenie autobusu v piatok 7.3.2013 o 16.40 hod. na parkovisku pri Istropolise

na Trnavskom mýte. Predpokladaný príchod v nedeľu do cca 20.30 hod.
.

