
3.2.—5.2. 2017 

TJ KOTVA BRANÍK - oddíl lyžařské turustiky 

pořádá 

Přihlásit se můžete  
zde 

 

 nebo na 

olt@volny.cz 

Termín 

Lyžařský víkend na Mariánské 

Odjezd 3.2.2017  v 17:00 z loděnice TJ Kotva Braník, kde je možné nechat za-
parkované auto                                                                   
v 17:20 ze Smíchovského nádraží od smyčky tramvají 

Ubytování horská chata Na Sluníčku v Mariánské, ubytování turistického 
charakteru v pokojích pro 2-10 osob, se společným sociálním 
zařízením na chodbě, kuchyňka se základním vybavením,    
společenská místnost. Více na http://www.horyakola.cz/                                      

Poplatek za povlečení je 50 Kč na osobu a pobyt, platí se na 
místě, ale je možné si přivézt vlastní a neplatit nic. 

Program běžkaři- podle sněhových podmínek přejezd z Božího Daru do 
Oberwisenthalu (DE) nebo v okolí Mariánské                   
sjezdaři- využití sjezdových tratí na Klínovci, Božím Daru či 
Fichtelbergu (DE) 

Cena zájezdu při zaplacení do 31.10.2016            950 Kč                     
při zaplacení po 31.10.2016          1050 Kč 

tato cena zájezdu platí pouze pro členy OLT                                                  
v ceně je zahrnuto ubytování a doprava                                              
K zájezdu je možné zakoupit polopenzi za cenu 180Kč/den, je nutné 
zájem o ní nahlásit s přihlášením , platit se bude na místě.  

Platbu posílejte na č. účtu 74747369 / 0800; do zprávy pro příjemce 
napsat Jméno  –  Krušné hory                                                                                            

Je možné zakoupit pouze celý zájezd, vlastní doprava  do naplnění  
kapacity autobusu není možná. Jedeme za jakýchkoliv sněhových 
podmínek. Při odhlášení ze zájezdu Vám budou naúčtovány stornopoplatky, 
jejich přehled jste dostali s touto pozvánkou.                                                    
Pokud jste je neobdrželi, vyžádejte si je na olt@volny.cz                                              



Stornopoplatky k zájezdu                      
Lyžařský víkend na Mariánské                          

3.2.-5.2.2016 

Odhlásíte-li se po zaplacení zálohy ze zájezdu, bude Vám naúčtován  
storno poplatek ve výši: 

o do 60. dne před začátkem zájezdu – storno poplatek ve 

výši 580 Kč za osobu     

o od 59. dne do 30. dne před začátkem zájezdu – storno 

poplatek ve výši 680 Kč za osobu      

o od 29. dne do 21 dne před začátkem zájezdu –  storno 

poplatek ve výši 780 Kč za osobu      

o od 20. dne do 15. dne před začátkem zájezdu – storno 

poplatek ve výši 880 Kč za osobu      

o od 14. dne před začátkem zájezdu je storno poplatek ve 

100% výši ceny zájezdu 

 

Pokud si za sebe najdete náhradníka, je možná změna účastníka bez 

storno poplatku. 

  

    

 


