Víkendový lyžařský zájezd do Jeseníků

Ve spolupráci se ZO OS KOVO při ABB s.r.o., je organizován další
víkendový lyžařský zájezd do: Jeseníků - Dolní Morava
v termínu 23.2.2018 - 25.2.2018 * NOVINKA *

Dospělý
Člen OS
800 Kč
Zaměstnanci 1030 Kč
Hosté
1550 Kč

Dítě do
12 let
750 Kč
950 Kč
1430 Kč

Závazné přihlášky a informace:
jiri.pacak@cz.abb.com
(+420 547 152 274) – ved. zájezdu
alexandr.hahn@cz.abb.com (+420 547 152 955)

Cena zahrnuje:
Autobusovou dopravu tam a zpět, včetně dopravy k lyžařskému areálu Dolní Morava.
Ubytování s polopenzí v 4 - 7 lůžkových pokojích penzionu Moravanka .

www.dolni-morava.cz/moravanka.
( Pro ubytované: stylová restaurace , dětský koutek, klubovou místnost, parking zdarma, … )

V případě zájmu lze zajistit:
-

Společná sleva na skipasy
Plnou penzi (dodatečný poplatek)

Organizační dispozice:
Pátek:
- POZOR ZMĚNA ! Sraz v areálu ABB Brno Vídeňská 117 na parkovišti vedle nákladní vrátnice
v pátek 23.2.2018 v 14:45
- Odjezd Autobusu v 15.15 hod. z parkoviště u náklad. vrátnice ABB na Dolní Moravu .
- Příjezd na Dolní Moravu ( penzion Moravanka ) - ubytování, večeře,…
Sobota:
- Snídaně
- Odjezd do skiareálu Dolní Morava ( cca 1 km ) sjezdové lyžování, běžky, turistika /
- navečer návrat autobusem zpět do penzionu Moravanka, večeře, …
Neděle:
- Snídaně, balení
- Odjezd do skiareálu Dolní Morava ( cca 1 km ) sjezdové lyžování, běžky, turistika /
- Cca 16:30 hod, odjezd ze skiareálu D.Morava, návrat do Brna cca v 19:00

Na zájezd se dá přihlásit:
e-mailem: - Elektronicky vyplněný přihláškový formulář odeslat na jeden z výše uvedených kontaktů.
Osobně: - Vyplněný přihláškový formulář osobně předat jednomu z výše uvedených osob (lze vyplnit i v době
předání)

- přihláška je platná až po zaplacení zálohy 50% / celé částky
Platba:
-

Bezhotovostně na účet ZO OS KOVO– učet a variab.symbol bude přidělen při registraci (platba do 10
dnů)
Předání hotovosti výše uvedeným osobám

Storno podmínky:
-

storno pobytu více než 30 dní před nástupem pobyt je bez poplatku
30-21 dnů ve výši 30% z celkové ceny objednaných služeb
20-14 dnů ve výši 50% z celkové ceny objednaných služeb
13-7 dnů ve výši 70% z ceny celkové objednaných služeb
6 a méně dnů 100% z celkové ceny objednaných služeb

V případě zrušení přihlášení musí být uhrazen stornovací poplatek dle výše uvedených
podmínek, nebo zajištění náhradníka.
Sportu a lyžování zdar !!!

