ČEŠKA 2019

Kdaj

Od sobote 3. do sobote 10. avgusta 2019; odhod v soboto 3.8.2019 ob 02h30

Kje

Vstop pri hotelu Creina (ob 2h30) in pred Mercator Centrom Primskovo (ob 2h35)

Kako

S posebnim 40- ali 50-sedežnim avtobusom .

Opis poti

Na letošnjem osrednjem izletu PD Iskra Kranj bomo obiskali Krušne Hory (nem.
Erzgebirge) z najvišjim vrhom Saške, slikoviti mesteci Loket in Karlove Vare,
pokrajino polabskih peščenjakov ("Saško Švico") in zgodovinsko mesto Dresden,
"Češki raj", Harrachov z znamenito velikanko ter opravili najlepši turi v Krkonoših, na
izvir Labe in na najvišji vrh Češke, Snežko. Ogledali si bomo tudi poljski del Šlezije z
zanimivimi gobastimi skalami, opravili pohod po parku Bledne Skaly ("Slepe skale") in
se povzpeli na Mizasto goro, zadnji dan pa zgodovinsko mestece Slavkov (Austerlitz)
in slikovito glavno mesto Moravske, Brno.
Podrobnejši program je v priloženem razpisu turistične agencije Levanta.

Zahtevnost in
trajanje

Ture so lažje do mestoma srednje zahtevne in bodo prilagojene udeležencem

Priporočljiva
oprema

Planinski čevlji z narebrenimi vibram podplati in pohodna oblačila, primerna
razmeram in letnemu času. Zaščita proti soncu, vremenskim pojavom. Pohodne
palice. Osebni dokument (za Češko, Nemčijo in Poljsko zadostuje veljavna osebna
izkaznica); planinska izkaznica s plačano članarino PZS, osebna prva pomoč. Dovolj
tekočine za na ture.

Vodniki,
organizacija

Uroš Prelovšek in Sašo Košnik; predvideni turistični vodnik: Janez Pretnar
organizacija izleta: TA Levanta

Cena izleta

Cena je odvisna od števila udeležencev, končni znesek bomo določili ob zaključku
prijav, glede na število prijavljenih oseb:
- 469 € ob udeležbi najmanj 35 oseb
Možno je doplačilo za enoposteljno sobo – 100 € za 7 noči
Cena vključuje:
- prevoz s turističnim avtobusom in cestne pristojbine;
- 7 x polpenzion v hotelih 3* v dvoposteljnih sobah;
- vodenje in organizacijo programa.
Doplačila po želji na poti:
- pivovarna Budvar – 150 CZK, pribl. 6 €
- vstopnina v park Češki raj – pribl. 2 €
- žičnica na Snežko – 390 CZK, pribl. 16 € (več kot 20 oseb in upokojenci),
individualna cena 430 CZK, pribl. 17 €
- žičnica Čertova hora – 150 CZK, pribl. 6 € upokojenci, ostali 190 CZK, pribl. 7,50 €
- park Bledne Skale in vstop v narodni park Szczeliniec Wielki – 10 zl, pribl. 2 €
- Austerlitz / Slavkov – muzej 86 CZK, pribl. 4 €

spletna stran: http://www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/
e-pošta: pd.iskra.kranj@gmail.com

IBAN: SI56 0510 0801 0483 849, Abanka

Prijave, rok
prijav in
informacije:

Prijave z vplačilom 150€ akontacije sprejemamo do vključno srede 15. maja
2019 ali do zasedbe prostih mest. Prijave brez vplačane akontacije niso veljavne.
Prijavite se lahko:
- v turistični agenciji LEVANTA, Cesta maršala Tita 50 Jesenice
Telefon: 04 583 59 00 (ga. Biljana Branc), E-mail: levanta@jesenice.net
Delovni čas: vsak delovnik od 9h do 13h in od 16h do 18h, sobota in nedelja zaprto.
- v društveni pisarni (Ljubljanska c. 24a – vhod pri ambulanti, v času uradnih ur –
vsako sredo od 17.00 do 18.00 ure)
Plačilo je možno po položnici ali preko interneta ali v pisarni društva. Zadnji
obrok mora biti plačan do 24.7.2019.
Podatki za plačilo:
Turistična agencija Levanta, Biljana Branc s.p., C. maršala Tita 50, Jesenice
TRR: 07000-0000369660
Namen: Češka
Sklic: 00 0308-2019
Koda namena: SCVE
Če bo kdo preko spletne banke plačal za neko drugo osebo, naj ime in priimek
potnika navede pri namenu.
Vsi prijavljeni potniki bodo po 15.5.2019 prejeli obvestilo o dokončnem številu
prijavljenih in višino dokončnega zneska za plačilo.
Obvezni podatki ob prijavi:
- Ime in priimek
- Naslov bivališča
- Telefonska številka / E-mail naslov
Informacije:
* Turistična agencija LEVANTA, tel. 04 583 59 00;
* Uroš Prelovšek, prelovsek@gmail.com ali gsm 040 255 163;
* Sašo Košnik - e-mail saso.kosnik@infonet.si ali gsm 041 757 009.
Odhodi avtobusa:
- Kranj - Hotel Creina ob 02h30;
- Kranj - Mercator Center Primskovo ob 02h35.

Dodatne
informacije in
priporočila:

Udeležencem priporočamo, da si sami uredite brezplačno osnovno zdravstveno
zavarovanje za tujino ("Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja"), ki ga lahko
uredite na Območni enoti ZZZS ali prek interneta na povezavi
https://www.zzzs.si/tujina.
Priporočamo, da si uredite tudi dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco (npr.
CORIS) za tujino, ki ga lahko uredite:
- neposredno preko Corisa (gl. povezavo https://www.coris.si/) ali
- pri turističnih agencij LEVANTA
- preko Planinske zveze Slovenije.
Možno je zavarovanje rizika odpovedi - 19€ na osebo. Zavarovanje rizika plačate
pri plačilu/nakazilu akontacije. V kolikor se ne odločite za zavarovanje rizika odpovedi,
vam organizator ne bo mogel vrniti akontacije v primeru odpovedi. (Plačilo rezervacije
nastanitve preko agencije).
V primeru slabega vremena in nepredvidenih razmer si vodniki pridržujemo pravico
do sprememb oziroma prilagoditev pohodno-planinskega programa ali odpovedi.
Vljudno vabljeni člani društva in ostali planinci, člani PZS !

spletna stran: http://www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/
e-pošta: pd.iskra.kranj@gmail.com

IBAN: SI56 0510 0801 0483 849, Abanka

