
 

Šumava na běžkách - Libínské sedlo 

V. ročník 

Pořádá: OLT TJ KOTVA BRANÍK 

         8. – 10. února 2019 

Kam: Libínské sedlo 

 Libínské sedlo je zapadlý kout Šumavy , kde není hospody , ani krámek 

 Bereme s sebou soudek, nezapomeň na hudební nástroje a půllitr na pivo 

 Možnost vlastního vaření, sobotní večeře se vypraví autobus na večeři do hospody 

Odjezd: pátek 8.2. 2019  

 17:00 z loděnice Kotva –Možnost nechat auta v areálu TJ Kotva Braník 

 17:20 ze Smíchovské nádraží (smyčka tramvaje)  

Program:                                         

sobota: Odjezd do Volar – vláčkem do Nového údolí, přejdeme do Haidmúhle …. kde jsou běžecké stopy 

Mapa 

Neděle: Trasy v okolí dle sněhových podmínek 

Přihlášky:  Zde       Kapacita: 40 osob 

Cena: V ceně je zahrnuto ubytování 2 noci, povlečení , poplatky MÚ, doprava autobusem 

  člen OLT     TJ  a hosté   

do 19.11*  700,- Kč             850,- Kč 

od 20.11  800,- Kč    950,- Kč 

 Platbu zašlete na č. účet TJ Kotva Braník  74747369 / 2010  - VS 1800011 

 do zprávy pro příjemce napište   svoje jméno – OLT  Šumava 

 *Pro sníženou cenu je třeba mít připsanou platbu na účtu do 19.11 

Jedeme za jakýchkoliv sněhových podmínek, nedostatek sněhu vyřešíme pěšími výlety 

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

ve výši:  

 Do 60. dne před začátkem zájezdu – storno poplatek ve výši 350 Kč za osobu 

 Od 59. dne do 30. dne před začátkem zájezdu – storno poplatek ve výši 700 Kč za osobu 

 Od 14. dne před začátkem zájezdu je storno poplatek ve výši 100% zaplacené ceny zájezdu 

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

V případě dotazů můžete zaslat e-mail na:  volt@kotvabranik.cz nebo volat na: 602 347 048           

 Skol     Za OLT Tomáš Přibyl (Krakonoš) 

https://kct-banka.webnode.cz/turisticka-zakladna-libinske-sedlo/ubytovna-fotogalerie/
https://mapy.cz/zimni?x=13.7873480&y=48.8270331&z=14&source=pubt&id=15212294&q=nov%C3%A9%20%C3%BAdol%C3%AD
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNDEUbYc8sRrgPbCEKBa9yuTCHQDIdZnk0FFRLDQhGlAo3PQ/viewform
mailto:volt@volny.cz

