Dobrý den,
posílám informace ohledně lyžařského kurzu v Rakousku.

NABÍDKA LYŽAŘSKÉHO ZÁJEZDU „KITZBÜHEL ARENA“
Termín: 14. – 18. 2. 2022
Kitzbühel je jedno z předních a nejznámějších lyžařských center v Tyrolských Alpách. Milovníkům
sjezdového lyžování a snowboardingu nabízí 215 kilometrů dobře propojených a pekfektně upravených
sjezdových tratí v nadmořské výšce 800 – 2000 m. Návštěvníky vyveze nahoru 55 lanovek a vleků s
přepravní kapacitou 90 000 lyžařů/hod. V polovině ledna se zde na jedné z nejobtížnějších sjezdových
tratí světa „Streif“ pravidelně koná závod ve sjezdu Hahnenkamm. Na lyžování se dojíždí naším busem,
možné je též využít zdarma vlak.
1. den – v nočních hodinách sraz na zájezd, po půlnoci odjezd, tranzit Rakouskem, v ranních hodinách
příjezd k lanovce Panoramabahn v Hollersbachu, zakoupení skipasů, přestrojení a celodenní lyžování,
odpoledne odjezd na ubytování, večeře
2. den – po snídani odjezd na celodenní lyžování, návrat na ubytování, večeře
3. den – po snídani odjezd na celodenní lyžování, návrat na ubytování, večeře
4. den – po snídani odjezd na celodenní lyžování, návrat na ubytování, večeře
5. den – po snídani odjezd na celodenní lyžování, odjezd do ČR, návrat kolem půlnoci
Cena:
7.150,-- Kč/osobu při min. čtyřiceti platících a narození do r. n. 2003.
V ceně: na každých 10 platících žáků 1 x pedagogický dozor zdarma, doprava zájezdovým autobusem, 4
noci ubytování, 4xpolopenze, cestovní pojištění léčebných výloh v zahraničí, služby průvodce během
pobytu, skipas pro celou oblast Kitzbühel Arena na 5 dní, pojištění storna zájezdu se spoluúčastí 20% z
celkové ceny zájezdu, zákonné pojištění CK proti úpadku dle zákona 159/1999 Sb.
Ubytování – zajištěno ve Stuhlfeldenu v mládežnické ubytovně ve 2-3 lůžkových pokojích pro
pedagogický doprovod, vícelůžkových (3-7L) pro studenty, na pokojích umyvadlo, sociální zařízení na
patře. K dispozici 2xjídelna, sušárna lyžařské obuvi, lyžárna, stolní tenis (pálky a míčky s sebou).
Povlečení, ručníky a domácí obuv vlastní. Na ubytování pouze naše skupina. Dojezdová vzdálenost k
první lanovce lyžařského areálu v Hollersbachu 8 km (cca. 10 min jízdy).
Strava – vydatná polopenze. Snídaně i večeře formou bufetu (většinou zbývá ze snídaně i na svačinu),
večeře polévka+hlavní jídlo+čaj. Jídla připravovaná převážně z českých surovin.
Pořadatel zájezdu:
ck-ok.cz, s.r.o., Nad Potůčkem 329, 463 12 Šimonovice, tel. +420777106543, e-mail: info@ck-ok.cz, IČO:
03138020
Lyžařský zájezd Rakousko 2022 – instrukce (určeno pro 2. a 3. ročníky)
Termín:
• 14.2 - 18.2.2022 (Pondělí – Pátek, resp. odjezd je v neděli o půlnoci od školy, návrat opět ke škole v
nočních hodinách)
Místo ubytování:
• 4 noci ve Stuhlfelden, Jugendgästehaus Quehenberger,
• 2-7 lůžkové pokoje s umyvadlem, sociální zařízení (sprchy, wc) v každém patře,

• Nutné vlastní povlečení a domácí obuv (pro zapomnětlivce lze za poplatek půjčit, v žádném případě
není možné spát v nepovlečeném lůžku nebo ve spacáku)
• Celý objekt je určen jen pro naši skupinu
Stravování:
• Polopenze, (začíná v pondělí se večeří, končí se v pátek snídaní)
• Po bohaté snídani většinou jídlo zbyde a je dovoleno si odnést svačinu
• Snídaně formou bohatého bufetu, večeře se skládá z polévky, hlavního chodu a nápoje (vše v
dostatečném množství, nikdo hlady trpět nebude)
• Speciální nároky na stravu nutno hlásit vedoucí zájezdu předem
Doprava:
• Zahraniční autobus, je k dispozici po celou dobu zájezdu
• Doveze nás každý den k lanovce (cca 10 – 15 minut)
Místo lyžování: (dle sněhových podmínek),
• 5 denní skipas v ceně zájezdu, vč. mapiček oblastí
• Kitzbühel Arena (55 lanovek a vleků, s kapacitou 90.000 osob/hod)
• perfektně upravených 215 km sjezdových tratí různých náročností v nadmořské výšce 800 – 2000 m
• skupinu doprovázejí zkušení lyžařští instruktoři, učitelé naší obchodní akademie
Pojištění:
• Pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojišťovna AXA, varianta Komfort, limit 5 mil Kč
• Zákonné pojištění CK proti úpadku
Zdravotní omezení:
• Speciální dieta (bezlepková, vegetariánská apod.,
• Alergie (v objektu je péřová ložní výbava)
• nutno hlásit vedoucímu zájezdu předem
• skupinu doprovází zdravotník
Cena:
• Celková cena zájezdu činí 7.150,- Kč
• Záloha 2.000,- Kč splatná nejpozději od 1.11. do 8.11.2021
• Kdo přinese vyplněnou přihlášku a zaplatí zálohu dříve, bude zařazen do zájezdu. Počet míst je
omezen na cca 50 účastníků
• Doplatek bude vybírán od 1.12. - 8.12.2021
• Storno poplatek ve výši 20 % z ceny zájezdu (od úhrady zálohy) nebude účtován v případě, že účastník
si za sebe najde náhradu.
Další informace:
• po celou dobu zájezdu platí školní řád a je přísně zakázáno požívání alkoholických a omamných látek
• v celém objektu je zvlášť přísný zákaz kouření, jedná se o dřevěný dům
• o přihlášku na zájezd se hlaste u profesorky Vilnerové

