CK Levante

Pokyny k odjezdu na lyžařský zájezd : Rakousko – 16.02. – 18.02.18
Saalbach, prodloužený lyžařský víkend
Odjezdy pouze z míst, která jsou označena červeně !!
Praha – Hlavní nádraží (pouze za příplatek 100,-Kč/os.): 00:30 hod.
Zastávky MHD na magistrále před Fantovou kavárnou (směr do Holešovic)
Praha –nádraží ČD Smíchov: 00:45 hod.
parkoviště taxi vlevo před hlavním vchodem do budovy nádraží ČD v Praze na Smíchově
Příbram: X
Parkoviště u Plaveckého stadionu v Příbrami
Písek: 01:45 hod.
Parkoviště před supermarketem LIDL v Písku
Benešov: 01:30 hod.
Parkoviště před hotelem Benica
České Budějovice: 02:30 hod.
Čerpací stanice OMV naproti Kauflandu na Dlouhé Louce v Č.Budějovicích
Beroun: 01:15 hod.
Čerpací stanice OMV na nájezdu na dálnici v Berouně
Rokycany: 01:30 hod.
Parkoviště před Veterinární správou
Plzeň: 02:00 hod.
Čerpací stanice SHELL pod centrálním autobusovým nádražím v Plzni
Brno: 00:30 hod.
Staré autobusové nádraží (Benešova ulice) – parkoviště u zastávek Student Agency
Tras cesty může být několik (podle nástupních míst).
Kontakt na cestovní kancelář (pouze v den odjezdu): +420 799 502 123
Organizační opatření:
Po příjezdu do letoviska jedeme nejprve do penzionu (příjezd kolem 07:30 hod.), následuje ubytování
(pokud jsou volné pokoje), nebo uložení zavazadel. V případě ubytování v penzionu v obci Maishofen
využívají klienti pro dopravu ke sjezdovkám celé tři dny místní skibusy (jízdní řády ke stažení v sekci
„pokyny k odjezdům – ke stažení“).
Pokud je ubytování v obci Fusch, jsou klienti dopraveni mikrobusem k lanovce Schönleitenbahn. Po
lyžování příjezd do penzionu, ubytování, večeře. Druhý den – snídaně, celodenní lyžování, večeře.
Třetí den po snídani lyžování, v případě ubytování v obci Fusch, odjezd ke sjezdovkám mikrobusem již
se zavazadly, v penzionu v Maishofenu se zavazadla ukládají do určených prostor a nakládají až před
odjezdem odpoledne (sraz v 15:15 hod.), v 15:30 hod. odjezd z penzionu do Prahy. Pokud byli klienti
ubytováni v penzionu ve Fuschi, je sraz na parkovišti v 15:15 a odjezd od lanovky Schönleitenbahn
v 15:30 hod. Příjezd do Prahy kolem 23:00 hod. Skipasy si obstarávají klienti sami.
Ubytování:
Dvoulůžkové, třílůžkové nebo vícelůžkové pokoje s vlastním, nebo společným sociálním zařízením
(podle volby klienta při uzavření cestovní smlouvy), povlečení a ručníky k dispozici. Za příplatek
jednolůžkové pokoje.
Všechny pokoje jsou vybaveny povlečením a ručníky.
Stravování: všechny pobyty začínají večeří první den a končí snídaní poslední den pobytu …..
Snídaně: nápoje (káva, čaj, kakao) podle výběru, pečivo, salám, sýr, zavařenina
Večeře: polévka, zeleninový salát, hlavní jídlo, dezert
Doprava: mikrobusem

