Víkendový lyžařský zájezd do
Jeseníků

Ve spolupráci se ZO OS KOVO při ABB s.r.o., je organizován
víkendový lyžařský zájezd do:
Jeseníků – Hotel Stará Pošta Filipovice
v termínu 21.1.2022-23.1.2022

Dospělý
Dítě do 12 let
(depandence) (depandence)
Člen OS
Zaměstnanci
Hosté

775 Kč
1 350 Kč
1 850 Kč

575 Kč
1050 Kč
1400 Kč

*Příplatek za hotel 200Kč/pobyt. Kapacita omezena
**dítě do 3 let zdarma bez nároku na lůžko a stravu.

Závazné přihlášky a informace:
Email : Hory2022@email.cz
Michal Jeřábek (+420 731 665 019)

Cena zahrnuje:

Autobusovou dopravu tam a zpět (včetně případné dopravy k lyžařským areálům Červenohorské
sedlo, Kouty nad Desnou a Ramzovou, které budou uspořádaný dle zájmu účastníků).
Pojištění v ceně zájezdu (úrazové, zavazadel, odpovědnosti za škodu a doplňkové asistenční služby)
Ubytování s polopenzí v 3 - 7 lůžkových pokojích v okálech (depandence) se společným sociálním
zařízením na patře.
V omezeném počtu lze zajistit ubytování v hotelu v 2 - 3 lůžkových pokojích s vlastním soc.
zařízením za příplatek 200Kč/pobyt/ osobu.
( Pro ubytované: Bazén 1 hod.zdarma, dětský koutek, klubovou místnost, wifi, parkování zdarma)
Více informací: www.hotel-staraposta.cz

V případě zájmu si můžete na recepci hotelu zajistit:



Slevu na skipasy Ski Filipovice 10% (platí i na večerní lyžování)
Plnou penzi (dodatečný poplatek na recepci hotelu)

Organizační dispozice:

Pátek:

Sraz na parkovišti ABB Brno Vídeňská 117 u nákladní vrátnice v pátek 21.1.2022 v 15:00

Odjezd Autobus v 15.15 hod. z parkoviště ABB do Filipovic.

Příjezd do Filipovic - ubytování, večeře
Sobota:

Snídaně (čas bude uveden v propozicích v autobuse)

V případě zájmu dostatečného počtu zájemců zajistíme lyžařský výlet do Koutů nad
Desnou přes Červenohorské Sedlo / sjezdové lyžování, běžky, turistika /. Doprava tam i zpět je
zdarma sjednaným autobusem. Bližší informace budou uvedeny v propozicích v autobuse.

Pokud nebude zájem o lyžařský výlet do Koutů, tak je k možnost lyžovat v skiareálu
Filipovice cca 100m (sjezdové lyžování, běžky, turistika )

Večeře (čas bude uveden v propozicích v autobuse)

Neděle:

Snídaně, balení a vyklizení pokojů (čas bude uveden v propozicích v autobuse)

V případě zájmu dostatečného počtu zájemců zajistíme lyžařský výlet na Ramzovou
/ sjezdové lyžování, běžky, turistika /. Doprava tam i zpět je zdarma sjednaným autobusem.
Bližší informace budou uvedeny v propozicích v autobuse.

Pokud nebude zájem v dostatečném počtu o lyžařský výlet na Ramzovou, tak je k možnost
lyžovat v skiareálu Filipovice cca 100m (sjezdové lyžování, běžky, turistika )

V 16:00 hod odjezd autobusu od hotelu Stará Pošta ve Filipovicích (Návrat do Brna cca v
19:00)

Na zájezd se dá přihlásit:
e-mailem: - Elektronicky vyplněný přihláškový formulář odeslat na email Hory2022@email.cz.

- přihláška je platná až po zaplacení celé částky za pobyt

Platba:


Bezhotovostně na účet ZO OS KOVO – učet a variabilní symbol bude přidělen při
registraci (platba dle uvedených platebních údajů) – preferováno

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.

Vzhledem k současné situaci spojené s COVID-19 si organizátoři
vyhrazují možnost změn dle aktuálních vládních nařízení.
Případné změny budou komunikovány s přihlášenými.

