
ARIA  TRAVEL  -  LYŽOVÁNÍ – ZIMA 2018
Bedřichov v Jizerských horách – Harrachov+Jakuszyce - Horní Mísečky / (běžky, sjezdky)

Dopravce Aria Travel organizuje jednodenní zájezdy na lyže již 15-tým  rokem !

poř. datum Den Cíl lyžování
1. 13. ledna Sobota Bedřichov v Jiz. Horách
2. 27. ledna Sobota Harrachov / Jakuszyce 
3. 10. února Sobota Bedřichov v Jiz. Horách 
4. 24. února Sobota Harrachov / Jakuszyce   
5. 10. března Sobota Harrachov / Jakuszyce
6. 24. března Sobota Horní Mísečky (podle sněhu, sluníčka  a  počtu  zájemců )
Případný další termín, zač. dubna  lze realizovat jen při dostatečném počtu  zájemců !

Horní Mísečky : https://horni-misecky.ceskehory.cz/ 
Harrachov / Jakuszyce : http://bilestopy.cz/cs/jakuszyce 

Nabídka zájezdu má tato pravidla :

A. 1 osoba: 1x lyže + 1x zavazadlo 
Odjezd v 06:45 hod. z Florence, ze stání rekre-busů ul. Na Florenci. Stání jsou vyznačena asi 100 m od
křižovatky ul. Na Florenci a ul. Křižíkova. Doporučuji dopravu metrem B nebo C,  výstupem z metra „C“ na
ul. Křižíkova k  býv. tržišti, nyní parkovišti,  pod autostrádou doleva do ul. Na Florenci.  Uvedené platí,
pokud nebude v info-mailu od pořadatele před odjezdem (cca 2-3 dny)  upřesněno  místo odjezdu jinde.
Příjezd na místo lyžování podle doprav. podm. do 9:00 hod. Odjezd z místa lyžování zpět po 16:15 h.
DOPORUČENÍ: Připojištění na úraz !  Organizátor neručí za příp. zranění v     době realizace zájezdu.
    Cena zájezdu pro 1 osobu: = 300,-  Kč pro všechna cílová místa, tj.  Bedřichov v Jiz.  Horách,
Harrachov / Jakuszyce   nebo  Horní Mísečky.  Cena zahrnuje dopravu zájezdovým autobusem z  Prahy-
Florence na místo lyžování a zpět.  

     B. V případě nepříznivých sněhových podmínek, podle věrohodného zdroje předpovědi (ČHMÚ,
Meteocentrum,  apod.)  anebo  malého  počtu  zájemců (méně  než  25)  se  zájezd  v daném  termínu
neuskuteční  a termín se posune o 1 týden dál!, opět  na sobotu. P  řihlášení účastníci budou v     týdnu
termínu zájezdu o takové změně informováni e-mailem, proto jej v     přihlášce vždy uvádějte !!  Info-mail
ale bude rozeslán  v každém případě, nejpozději ! 3 dny před jeho uskutečněním, proto je nutné uvádět do
přihlášky privátní mail.  Řádné odhlášení z termínu zájezdu je možné jen opět mailem do 8 dnů před datem
konání  zájezdu,  tj.  do pátku předcházejícího   týdne,  které  organizátor  mailem potvrdí.  (Např. dojde-li
k mimoř. posunu termínu zájezdu z 27.ledna na 3.února, který bude řádně přihlášeným zájemcům oznámen
do středy 24.ledna do 15 hod., nebo i dříve, lze zájezd odhlásit mailem do pátku, 26.ledna, 12 hod.).

Zájezd  organizuje  dopravce  Aria  Travel,  organizátor:   Ing.  Aleš  Bieronski,  gsm:  724 736 504
Přihlášku  na  řádně  vyplněném  formuláři  „Přihláška_Formulář“  na  zájezd  zašlete  na  mail-box:
lyzovani99@gmail.com .

Přihláška ve formě souboru Wordu,  je přílohou této informace. Přihlášku po jejím vyplnění,  přiložíte
do mailu k odeslání a odešlete.  Přihlášky budou řazeny za sebou podle času přijetí; dojde-li k vyčerpání
míst  v autobuse,  budou  přihlášení  zájemci  řazeni  do  skupiny  náhradníků  a  budou  o  tom vyrozuměni
(mailem), stejně tak o zařazení v případě uvolnění míst před odjezdem. Rezervace na pozdější termíny je
možná, ale neprovede-li zájemce platbu do 8 dnů před datem zájezdu, bude jeho místo obsazeno. Storno-
poplatek = ceně za zájezd. Případné změny a podrobnosti k dalším termínům budou sděleny přihlášeným
zájemcům včas mailem,   proto jej v     přihlášce vždy uvádějte !!

    Úhradu za zájezd provedou zájemci nejpozději týden před konáním zájezdu převodem na účet.č:
2201130409/ 2010 (FIO banka), VARSYM: DDMM (např: 2801),  v Poznámce uvedte svoje příjmení,
např. SLEZÁK) 

V Praze dne   2. prosince 2017
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