DOLOMITY 2019
Termín: 
17. 2. - 22. 2. 2019
Lyžžování v Již
žním Tyrolsku
Pět dní lyžování - špičková střediska:
Gitschberg – Jochtal(http://www.skigebiet-gitschberg-jochtal.com/en/ski-region-gitschberg-jochtal.html
)
Plose 
(
http://www.plose.org/cs/zima/lyask-arel-sjezdovky.html)
Kronplatz
(
http://www.kronplatz.com/en/winter/skiing-snowboarding)
Ratschings
(
http://www.ratschings-jaufen.it/en/winter/the-sci-area.html)
Altabadia
(http://www.altabadia.org/en/alta-badia-italian-alps-dolomites.html)
Skipasy se platí na místě a cena se pohybuje v závislosti na lyžařském středisku od 45 do 57 eur/den pro
dospělé. Vratná kauce na čipovou kartu je 5 eur/den.
Děětinarozené po 1. 12.2010 mají skipasy zdarma
Juniořři
narození po 1. 12.2002 od 155 do 175,-eur/5 dnůů
Dospěělí 
od 
230 do 250,- eur/5 dnůů
Seniořři 
narození před 1. 12. 1953 od 155 do 175,-eur/5 dnůů

Ubytování
Pět nocí v penzionu Nussbaumerhof (http://www.nussbaumerhof.com) ve dvou, tří nebo čtyřlůžkových
pokojích s vlastním příslušenstvím a televizí na pokoji. Většina pokojů je dvoulůžkových a požadavkům na
pokoj pro jednu osobu nemusí být z kapacitních důvodů vyhověno. Penzion se vyznačuje výbornou a
chutnou kuchyní, v objektu je útulná jídelna, barová místnost a společenský koutek s možností
příjemného večerního posezení. K dispozici je bezplatné připojení k internetu, místnost se sušákem
lyžařských bot. Výhodou penzionu, který se nachází v poklidné vesničce nedaleko Brixenu, je mimo jiné
možnost konzumace nejen zde zakoupených nápojů, ale i nápojů vlastních. K maximální spokojenosti hostů
přispívá i bezprostřední kontakt s majiteli hotelu, kteří jsou vždy připraveni vyjít svým hostům vstříc. Na
případné požadavky uvedené v přihlášce na akci, např.: diety (bezlepková, bezmasá,...), bude brán zřetel.
Časová vzdálenost přímo k lanovkám některých lyžařských středisek: 30 - 70 min.

Stravování
Polopenze - tyrolská kuchyně (snídaně - švédské stoly, večeře - předkrm/ italské nebo tyrolské speciality,
hlavní chod/maso a příloha, salátová mísa a moučník). Strava začíná večer v den příjezdu do Itálie večeří a
je ukončena v den odjezdu snídaní.
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Doprava autobusem
Odjezd z Varnsdorfu v neděli 16. 2. 2019 (cca v 6:00; přesný čas a místo odjezdu bude upřesněno
přihlášeným), další nástupní místa dle dohody (Rumburk,..). Doprava denně na lyžování do vybraného
střediska a zpět. Odjezd zpět do ČR v pátek 22. 2. 2019 po lyžování, příjezd v sobotu 23. 2. 2019 v ranních
hodinách.

Přřihláš
šky
Do 14. 12. 2018 
odesílejteřádně vyplněnépřihlášky na jan.sisulak@sinstitut.cz, nebo odevzdávejte
v kanceláři Schrödingerova institutu, Palackého 205, 408 01 Rumburk.

Cena
Věk

Člen Si

Nečlen Si

Do 14 let
Student ZŠ, SŠ a VOŠ 15 a více let

4000 Kčč
5000 Kčč

6500 Kč
7500 Kč

Ostatní

6900 Kčč

6900 Kč

Více o členství v SI: http://www.sinstitut.cz/clenstvi
V ceně zájezdu je autobusová doprava, ubytování a polopenze.

V ceně
ě zájezdu nejsou skipasy (viz. Lyž
žování) a pojiš
ště
ění do zahranič
čí, které je společčněě
s platným cestovním dokladem, prohláš
šením o bezinfekč
čnosti a souhlasem zákonného
zástupce podmínkou k přřijetí na lyžžař
řský pobyt.
Platba
Zálohu 2000 Kč
č uhraďďte do 14. 12. 2018 a zbývající částku z ceny zájezdu do 18. 1. 2019
V hotovosti
- v kanceláři Schrödingerova institutu, Palackého 205, 408 01 Rumburk, 
tel: 603 245 775.
b) Př
řevodem
- Číslo úč
čtu: 107-1695800227/0100
Variabilní symbol: 22019
a)

Poznámka pro přříjemce - DOLOMITY 2019 a jméno účastníka
Specifický symbol- Datum narození účastníka
Stornopoplatky:
a) V případě náhradníka bude vrácena celá částka (musí si zajistit účastník sám).
b) odhláška do 30 dnů před zahájením pobytu – uhrazená hodnota pobytu bude vrácena ve výši 100%
c) odhláška do 15 dnů před zahájením pobytu – uhrazená hodnota pobytu bude vrácena ve výši 50%
V ostatních případech propadá uhrazená hodnota poukazu ve prospěch Schrödingerova institutu a tyto
finanční prostředky budou použity pro konání pobytu, nebo další činnosti institutu.

Kontakt: 
jan.sisulak@sinstitut.cz, tel. 604 212 477
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