Termíny:
09. - 16. února 2019
(Praha 1 – 5)

16. - 23. února 2019
(Praha 6 – 10 + Nymbursko)

Chata se nachází v Krkonoších ve Velké Úpě, na jižní stráni Prostřední Výsluní v nadmořské
výšce 900 m. Její kapacita je 32 lůžek a v průběhu našeho pobytu zde nejsou ubytováni jiní hosté.
Pokoje jsou 2 a vícelůžkové, sociální zařízení je chodbě. K dispozici máme kromě jiného jídelnu
s krbem, společenskou místnost a saunu.
Stravování si zajišťujeme svépomocí v místní vybavené kuchyni.
Poblíž chaty jsou sjezdovky na Portáškách s dojezdem na lyžích v obou směrech (1.500 m
dlouhá třísedačková lanovka, 5 lyžařských vleků pro zdatné lyžaře i začátečníky, večerní lyžování,
Cenově výhodný vlek POMA o délce 350 m je v blízkosti chaty na Pěnkavčím vrchu. Webová adresa
chaty je: sweb.cz/chata.slunce/SLUNCE.htm
Účastníky pobytu mohou být děti a mladí lidé od 6 do 17 ti let, po dohodě případně i jiní, starší
či mladší zájemci.
Vyjet s námi do Krkonoš mohou lyžaři, „prknaři“ či bobisté a sáňkaři. Pro začátečníky patřící do
prvních dvou uvedených kategorií jsme schopni zajistit i výcvik, neboť v našem středu se nacházejí
kvalifikovaní instruktoři.

Cestování:

odjezd z Prahy vždy v sobotu cca v 12.00 hod
(bude upřesněno dle počtu účastníků)

Cena:

3.300 Kč
(při 100 % úhradě do 25. 11. 2018 2.900 Kč).
(Cena zahrnuje dopravu tam i zpět, ubytování a stravu, neobsahuje jízdné za vleky.)

Přihlášky a platba:

Je nutno vyplnit a odeslat elektronickou přihlášku a zároveň uhradit
rezervační zálohu ve výši 500 Kč. Platbu lze učinit i jednorázově.
Úhrada probíhá převodem na účet u RB č.ú. 152047780/5500,
variabilním symbolem platby je datum narození účastníka.
Na požádání vystavíme fakturu (pro zaměstnavatele, FKSP apod.).
Termín celkové úhrady pobytu je 31. 12. 2018.
Při platbě jízdného za vleky se tradičně snažíme o maximální využití dostupných slev,
částka se pohybuje v rozmezí cca 1.700 – 2.500 Kč dle věku a zdatnosti účastníka.

Kontakt:

Radek Vrk ZÁZVŮREK, tel.: 773 212 007
e-mail: vrk@veselimedvedi.cz
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