JEDINEČNÁ MOŽNOST PRO VŠECHNY MILOVNÍKY LYŽOVÁNÍ!!!
ŠKOLNÍ ZÁJEZD DO RAKOUSKÝCH ALP – KAPRUN – ZELL AM SEE
Vážení rodiče a přátelé janovické školy,
nabízíme Vám jedinečnou možnost lyžování v rakouských Alpách formou školního
zájezdu za velmi výhodných finančních podmínek (zejména pro děti).
K informacím uvedeným na letáčku doplňujeme ještě tyto:
Zájezd začíná už v neděli 02. 12. (na letáčku je chybně uvedeno datum 03. 12.)
dopoledním odjezdem, kdy po příjezdu bude vydatná večeře. Od pondělí do čtvrtka
se lyžuje. Ve čtvrtek končíme večeří a následuje odjezd. Příjezd zpět bude v pátek
07. 12. v ranních hodinách.
Cena zájezdu činí pro děti 7.100,- Kč, pro dospělé 9.400,- Kč.
V ceně je zahrnuto vše!!! Doprava, ubytování, plná penze, 4denní skipas a pojištění
CK proti úpadku!!!
Jedná se o jednu z nejatraktivnějších lokalit Rakouska. Záruka sněhu je v podobě
ledovce na Kaprunu, pod Kitzsteinhornem. Atraktivní areál s nejvyšším
panoramatickým bodem Rakouska ve 3 000 m. n. m. s výhledem na nejvyšší
velikány rakouských Alp, včetně kina, tunelu s interaktivní výstavou Alp a další.
Jeden večer navštívíme malebné městečko Zell am See s vánoční výzdobou
a neopakovatelnou atmosférou místního jezera.
Další večer uvidíme rovněž neopakovatelný a věřte že nezapomenutelný rakouský
folklór v podobě svátku Krampus (obdoba našeho Mikuláše, ale hlavně hrozivých
čertů). Je zapsán mezi památky UNESCO.
Ale především si skvěle zalyžujeme v nádherném prostředí rakouských Alp!!!
Kapacita zájezdu je 50 osob. Jelikož nevíme, jak velký bude zájem, vybídneme
k účasti i další školy. Přednost máte ovšem Vy!!!
Žáci 8. a 9. třídy mohou jet bez doprovodu dospělé osoby (budou pod
pedagogickým dozorem), jedinou podmínkou je, že musí umět lyžovat! Mladší
žáci musí mít k sobě dospělou osobu, která bude zodpovídat za jejich
bezpečnost a chování. Mohou jet i samotní dospělí, tak ať naplníme zájezd!!!
Žáci dostanou závaznou přihlášku (do konce září), která je ke stáhnutí i na stránkách
školy. Do poloviny října je nutné uhradit první zálohu (4.000,- Kč) a v listopadu zbylou
částku.
……jak se rozhodnete? Těšíme se na Vaši účast!!!
Ivo Tošenovjan – organizátor zájezdu (informace na 777 687 773)

