lyžařský zájezd

NOVINKA!!!

ROHÁČE + JASNÁ – NÍZKÉ TATRY
Oravice + Spálená + Jasná

4.3. – 7.3. 2021

(čt-ne)

č.zájezdu 3204031

Novinka – pololetní prázdniny. Zájezd do oblasti, která je rájem lyžařů a kde bývá nejčastěji a dlouho sníh. Lyžaři
určitě ocení lyžování ve vyhlášených zimních střediscích. Zájezd je vhodný pro všechny věkové kategorie i
BĚŽKAŘE. Ve všech střediscích jsou i lyžařské školy pro dospělé i děti nebo půjčovny lyží a vybavení. Navíc, pokud
se rozhodnete jeden den odpočívat, můžete jej strávit v termálech.

Program: podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem (program může být upraven v případě
špatných klimatických podmínek).
1.den: odjezd brzy ráno přes Žilinu do Jasné v Nízkých Tatrách. Jasná je největší lyžařská aréna s výbornými
podmínkami pro zimní sporty na Slovensku. Na vrchol Chopku se dopravíte nejmodernějšími lanovkami. Středisko
nabízí víc než 50 km perfektně upravených sjezdovek, různých obtížností, jak pro začátečníky, rodiny s dětmi nebo
náročné lyžaře. Moderní zasněžovací systém garantuje sníh 5 měsíců v roce. www.jasna.sk. Navečer odjezd na
ubytování. Ubytování, večeře, nocleh.
2.den: po snídani přejezd busem do Oravic. Moderní lyžařské centrum na úpatí Roháčů s jednou prostornou
sjezdovkou s lehčím úvodem a svižnější střední pasáží, obslouženou pohodlnou 4sedačkovou lanovkou a dvěma
vleky, přiléhá přímo k termálním lázním, takže láká hlavně nenáročné lyžaře nebo rodiny s dětmi. Celodenní lyžování
nebo kombinace lyžování a koupání v termálech Meanderpark Oravice (lze koupit levnější kombinovanou
vstupenku). Trasy pro běžkaře do Juráňovy doliny nebo směrem na Vitanovou. www. meanderoravice.sk
Zájemci mohou pokračovat lyžovat do Spálené. K večeru odjezd na ubytování, večeře, nocleh.
3.den: po snídani přejezd busem do Spálené. Lyžařský areál Roháče Spálená se nachází v překrásném prostředí
Západních Tater – Roháčů v údolí pod Salatíny. Skiareál se řadí ke střediskům s nejdelší lyžařskou sezónou
a největším množstvím sněhu až do pozdního jara! Lyžařské sjezdovky jsou vhodné pro náročné i začínající
lyžaře, ale také pro rodinnou lyžovačku. Středisko je vybaveno expresní 6-sedačkou (délka 1960 m,
převýšení 461 m), 4-sedačkou (délka 1490 m, převýšení 394 m) a třemi lyžařskými vleky. Celková délka
sjezdovek dosahuje 5,7 km. Běžkaři ocení dva běžecké okruhy v celkové délce 11,3 km. Celodenní lyžování,
navečer odjezd na ubytování, večeře, nocleh. www.rohacespalena.sk
4.den: po snídani přejezd do Oravic. Lyžovaní s možností návštěvy termálů. Běžkaři přímo z ubytování do Oravic.
Později odpoledne odjezd zpět do ČR. Návrat do Zlína kolem 21. hodiny.

cena :
Slevy :

4.880,-Kč/osoba
včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-Kč) do 30.11.2020
děti do 10 let (na přistýlce)
děti 11 - 15 let a účastníci ve zralém věku nad 50 let
SLEVY NELZE SČÍTAT.

minimální počet 30 osob
- 200,-Kč
- 300,-Kč
- 100,-Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, průvodce, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku
a kompletní cestovní pojištění vč. pojištění léčebných výloh v zahraničí a storno z vážných zdravotních důvodů.
Cena nezahrnuje: skipasy, lanovky, vstupy do termálů
Ubytování : moderní hotel ve Vitanové, 2 lůžkové pokoje se sociálním zařízením, TV. Na vyžádání třílůžkové a
rodinné až pro 5 osob.
Stravování : polopenze na ubytování. U lyžařských svahů restaurace a bufety.
Doprava:
zájezdovým autobusem. Možnost zakoupení nápojů za české koruny.
Pojištění : v ceně je pojištění na trvalé následky úrazu, škodu 3. osobě, storno z vážných zdravotních důvodů a
pojištění léčebných výloh na Slovensku.
Nástupní místa: Uh. Hradiště, Napajedla, Kvítkovice, Malenovice, Zlín, Vizovice a místa po trase dle dohody.
Organizátor zájezdu: cestovní kancelář Rapant s.r.o., tel.: 573 776 580, 774 742 307, mail: rapant@rapantaspol.cz

