CK EXTREM SPORT, s.r.o.
Jihlavská 821/74, 140 00 Praha 4

IČO: 25233793
DIČ: CZ25233793

ČSOB Praha 4
475874553/0300

Městský soud v Praze, odd. C, vložka 96986

Tel.: +420 261 263 815 | +420 261 263 811 | +420 603 235 066 | +420 603 202 585
info@extrem-sport.cz
www.extrem-sport.cz
www.alpynaden.cz

POKYNY PRO CESTU A POBYT AUTOBUSOVOU DOPRAVOU
RAKOUSKO - HINTERSTODER
Přeprava autobusem: Jako zavazadla jsou akceptovány kufry a cestovní tašky, nedoporučujeme krosny s rámem a
vyloučeny jsou nadměrné zásoby nápojů (např. balení vody, kartony piva, apod.).
Dovolujeme si Vás upozornit, že vzhledem k omezenému množství úložných prostor autobusu bude každému účastníkovi
zájezdu naložen pouze jeden pár lyží nebo snowboard. Zasedací pořádek v autobuse CK nedělá.
Předem upozorňujeme, že v autobuse je zakázáno kouření.
Vyhrazujeme si též možnost vyloučit z přepravy osoby v podnapilém stavu i osoby, které svým chováním obtěžují ostatní
cestující nebo řidiče, a to bez jakékoli náhrady.
Trasa cesty: Praha - České Budějovice - Dolní Dvořiště - Linz - Kirchdorf - Hinterstoder (350 km / cca 5,5 hod)
Den příjezdu: je-li odjezd z Prahy v ranních hodinách, jede autobus rovnou na centrální parkoviště do Hinterstoderu, a
zájezd začíná první den lyžováním. Po příjezdu Vám budou delegátkou rozdány permanentky, které jste si objednali ráno v
autobuse před odjezdem a informuje Vás o další organizaci zájezdu.
Je-li odjezd z Prahy v poledních až odpoledních hodinách, jede autobus rovnou na ubytování, a zájezd začíná večeří.
Polopenze: pobyt začíná v den příjezdu večeří a končí v den odjezdu snídaní.
Bufetové snídaně od 7,30 - 9,00 hod, večeře - v 18,00 hod
Zdvořile Vás žádáme, abyste v našich penzionech, konzumovali pouze nápoje zakoupené na penzionu.
CENY OBČERSTVENÍ V €!
Permanentky: nutno zaplatit vratnou zálohu na permanentku 2,- EUR.
Běžecké tratě jsou též zpoplatněny - cca 3,- EUR/den.
Cena permanentek:
HLAVNÍ SEZÓNA
19.12. - 10.1. | 23.1. - 07.3.

Cena permanentek:
VEDLEJŠÍ SEZÓNA
do 18.12. |
11.1. - 22.1. | od 08. 3.

počet dnů/cena v EUR
2 1/2 denní
3 denní
4 denní
5 denní
6 denní

dospělá osoba
111,00
119,00
154,50
187,00
216,50

dosp. + děti do 10ti
122,00 + 12,00
130,50 + 12,00
169,50 + 16,00
204,50 + 20,00
237,00 + 24,00

dítě do 15ti let
59,00
63,50
82,00
99,50
115,00

počet dnů/cena v EUR
2 1/2 denní
3 denní
4 denní
5 denní
6 denní

dospělá osoba
104,50
112,00
145,50
176,00
204,00

dosp. + děti do 10ti
115,00 + 12,00
123,00 + 12,00
159,50 + 16,00
192,50 + 20,00
223,00 + 24,00

dítě do 15ti let
55,50
59,50
77,50
93,50
108,50

Ceny v EUR: během dne je možné se stravovat přímo na svahu v některé z místních restaurací.
Orientační ceny: Hranolky 4,20 EUR | Párek s houskou a hořčicí 5,70 EUR | Řízek s přílohou 12,- EUR | Germknödl
(kynutý knedlík s povidly a vanilkovým krémem) 10,50 EUR | Špagety 2,10 EUR/10dkg | Polévka 4,20 - 5,90 EUR |
Zeleninový salát 1,70 EUR/10dkg | Pivo 0,5 l 3,90 - 4,50 EUR | Nealko pití 0,5 l 3,70 - 4,40 EUR | Káva, čaj 3,70 - 4,40 EUR
Další možnosti: v místě pobytu na penzionech INGE a Lindbichler je možné využít SAUNU pro 4-8 osob.
Z penzionů Stoder a Alpenrose lze zajistit po dohodě s delegátem dopravu (za příplatek) naším vozem.

! PROSÍME DOMÁCÍ OBUV NUTNÁ !
Děti do 15 let mají povinnou lyžařskou helmu !!!
Delegáti:

NIČOVÁ Monika
NIČOVÁ Jana

+43 664 7657 682 | +420 603 235 066
+420 603 142 812

