Duha Klub Dlažka (Palackého 1, Přerov, www.dlazka.cz a dlazka@dlazka.cz)
pořádá na jaře turisticko-lyžařskou akci pro samostatné dospělé od 18 let,
ale i pro dospělé s dětmi – lyžaře (běžkaře i sjezdaře) i nelyžaře a to

Velikonoční
Vysoké Tatry
24. - 28. 3. 2016
Vysoké Tatry – nádherné hory jako vymalované, sluníčko jako z pohádky a k tomu hromady sněhu
- toť místo turistům zaslíbené. Zimní Štrbské pleso se sjezdovkou i běžkařským areálem,
Tatranská Lomnica a další známá místa. Zimní výšlap na Popradské pleso či sjezd na saních ze
Štrbského plesa až k chatě. Zážitky na
zubačce i na lanovkách. K tomu skvělá chata
ve Štrbě, ideální pro večerní zábavu všeho
druhu. Večer bude jistě pohoda při hudbě,
kartách či stolních hrách všeho druhu od
Aktivit přes Scrabble po karty a další.. Staří
známí i nové objevy, příroda, les i blízké
koupaliště – vše zve k ideálnímu výletu, k
jedinečné dovolené za hranicemi Česka, ale
hlavně za hranicemi všedních dnů!
1. Kde se setkáme? V Přerově, ve vlaku
nebo přímo v Tatranské Štrbě. Ubytování:
Po 2 - 3 – k dispozici povlečení a místní
prošívané deky. V chatě Medvedica – námi již
několikrát navštívená (bývalá chata NIDM
MŠMT) v Tatranské Štrbě na kraji Vysokých
Tater – cca 10 minut chůze od vlak. nádraží a tím i od zubačky!
Prodloužení či zkrácení pobytu – možné!
2. Strava: Speciality slovenské kuchyně, ale i běžná jídla (polopenze = snídaně + teplá večeře,
začínáme snídaní 25.3. a končíme snídaní 28.3.). Možno jen večeře či snídaně. Místní kuchyně.
3. Doprava: Sami auty (chata leží na kraji Štrby vlevo od hlavní cesty, odbočka je před mostem,
po kterém jezdí zubačka na Štrbské pleso). Nebo vlakem – z Přerova (jede i z Prahy hl.n., přes
Olomouc, Přerov - možno přistoupit v Hranicích, Svinově, Ostrava hl.n).
4. Program: Individuální – každý si zvolí sám a stará se o sebe (své děti).
5. Co s sebou: Lyžařské (sjezdky či běžky) či jen turistické vybavení (hůlky, pohorky, sportovní
oděv a boty, šusťákovku, pláštěnku, batůžek), hudební nástroj dle libosti, láhev na pití, přezůvky,
dobrou náladu.
6. Cena, platba, přihlášky, storno: Cena: 2500,-. ČKD sleva: 150,-.Věková sleva: Děti do 14
let sleva 100,-. Časová sleva: Při zaplacení před 1.3.2016 je sleva 100,-. Sleva bez snídaní 300,Kč. Sleva bez večeří 400,- Kč. Sleva při zkráceném pobytu je 400,- / noc.
Přihlášky na www.dlazka.cz a platba dle pokynů z mailu. Platba: Do 14 dnů od přihlášení
Místa rezervujeme 14 dnů od přihlášení.
Storno podmínky: Min. 14 dnů před akcí je storno poplatek 200,-/osoba. 13-3 dny před akcí při
předložení lékařského potvrzení o nemoci vracíme 50% z celkového startovného.
0-2 dny před akcí při předložení lékařského potvrzení o nemoci vracíme 30 % startovného.

Těší se na vás turistická parta + Mussur + Dlažka

