Agentura ESO, s.r.o., Seifertova 95, 130 00 Praha 3, IČO: 06709974

Krkonoše - jarní lyžařský tábor - pro děti 7 až 18 let.
Pokyny k zájezdu
TÉMA: Krkonoše - SkiResort - Černá Hora - Pec
TERMÍN: 27.2. - 6.3.2021
VĚK: 7 - 18 let
ADRESA: Krkonoše - SkiResort - Černá Hora - Pec - Penzion Javoří mlýn, Velká Úpa 206, Pec pod
Sněžkou 542 21
PLATBA ZÁJEZDU: Platbu za zájezd poukažte nejpozději do 3 dnů od objednání zájezdu na náš účet 282245582 / 0300 ČSOB,
variabilní symbol = číslo Vaší Cestovní smlouvy. Platbu proveďte převodem z Vašeho účtu, platební kartou, poštovní poukázkou
typu A, nebo vkladem hotovosti na pokladně libovolné pobočky ČSOB. (Zálohová platba: upřednostňujete-li zálohovou platbu,
pak zálohu ve výši 3000,- Kč uhraďte na výše uvedené číslo účtu do 3 dnů od objednání zájezdu a zbytek částky uhraďte nejpozději
40 dnů před začátkem zájezdu.)
DOPRAVA: ODJEZD: Praha 9:30 - Praha 9 - Černý Most. metro B - po výstupu z metra přejít nadchodem koleje metra k
příjezdovým zastávkám autobusů MHD– Chlumecká ul.,. a asi 50 m dopředu (směr Mladá Boleslav) Je to místo zastávek
nepravidelné dopravy mezi hlavní silnicí a metrem. - Praha 9 - Černý Most. metro B - po výstupu z metra přejít nadchodem koleje
metra k příjezdovým zastávkám autobusů MHD– Chlumecká ul.,. a asi 50 m dopředu (směr Mladá Boleslav) Je to místo zastávek
nepravidelné dopravy mezi hlavní silnicí a metrem.. NÁVRAT - NA STEJNÉ MÍSTO: Praha 16:00
DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ: Lyžařské či snowboardové vybavení ( hůlky, helmu, lyžařské brýle, boty). Lyžařské oblečení
(bunda, kalhoty, čepice, 2x rukavice, šála), trička (nátělník, krátký rukáv, dlouhý rukáv), punčocháče, tepláky, kalhoty, mikiny,
svetry, bunda (outdoorová, nepromokavá), rukavice, spodní prádlo, ponožky (teplé, podkolenky), pyžamo, ručníky (osuška, malý
ručník), obuv (nepromokavá, domácí), papírové kapesníky, krém na opalování, hygienické potřeby (mýdlo, šampon na vlasy,
hřeben, zubní kartáček a pasta, jelení lůj, toaletní papír, sáček na špinavé prádlo), sluneční brýle, malý batoh na výlety, lahev na pití.
Podle zálib knihu, karty, … Zavazadlo dítěte označte jmenovkou, doporučujeme označit monogramem všechny věci dítěte. U
menších dětí doporučujeme přiložit podrobný seznam věcí dítěte.
KAPESNÉ: U odjezdu se bude vybírat částka na skipas a výlet: do 12 let 3.000 Kč. od 12 let 3.620 Kč. Kapesné doporučujeme
500,- Kč (podle věku dítěte). U menších dětí je možno uložit peníze u vedoucích.
NEDOPORUČUJEME: Brát s sebou audiovizuální techniku všeho druhu (pokud to není, vzhledem k typu tábora, výslovně
doporučeno), mobilní telefony, šperky a jiné cenné předměty (pouze na vlastní nebezpečí). Dále upozorňujeme na přísný zákaz
pyrotechnických hraček, kouření a konzumace alkoholických nápojů.
STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY: Je možné pouze písemně, a to doporučeným dopisem.
RÁDI VÁM PORADÍME: Tel: +420 222 360 583 | E-mail: info@ckeso.cz | web: www.ckeso.cz

