Lenka Malátová
ve spolupráci s cestovní kanceláří EXTREM SPORT, s.r.o.
Připravila již II. tvořivý relaxační pobyt v Hinterstoderu v rakouských Alpách.

„Nejen Paličkování v Alpách“
Pobyt není výhradně určen krajkářkám, ale i jejich rodinným příslušníkům, přátelům, známým.
Pro krajkářky bude připravena práce, kterou budou moci vytvářet individuálně dle svého volného času a
nálady. Pro zpestření pobytu si bude mít možnost každý vyzkoušet techniky barvení hedvábí, které nám bude
umožňovat prostředí.
Termín:

16. 6. – 20.6.2018

Lektorka:
Organizátorka:

Lenka Malátová
Zdenka Koutková

Ubytování:
Stravování:
Doprava:

penzion
polopenze
autobusová

Doprava bez nočních přejezdů.
Cena: 6.400,- Kč pro všechny věkové kategorie
Cena zahrnuje: dopravu, povlečení, ručníky, polopenzi, balíček na výlety, turistický pas pro oblast PhyrnPriel, česky mluvícího zkušeného turistického průvodce, služby českého delegáta, pojištění proti úpadku CK
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění. Cestovní pojištění včetně pojištění storna z důvodu nemoci lze objednat
za 225,- Kč/osobu/pobyt.
Doprava bez nočních přejezdů.
Impozantní horská panoramata ostře řezaných tvarů, měkce zvlněná úbočí se svěže zelenými horskými
pastvinami, hluboké divoce romantické rokle a půvabné vesničky utápějící se v moři květin – taková je
podoba rekreační oblasti Pyhrn-Priel na jihu Horního Rakouska, která se rozkládá kolem obcí Hinterstoder a
Windischgarsten a dalších sedmi prázdninových vesniček.
V celé oblasti Phyrn-Priel s turistickým pasem můžete bezplatně využívat lanovky, místní autobusy,
vstupy do muzeí, vstupy do bazénů.
Oblast nabízí turistické stezky všech stupňů obtížnosti: od pohodlných cest bez větších stoupání až po
náročné horolezecké chodníky ve vysokých nadmořských výškách, soutěsky, vodopády, rašeliniště. Každý
má možnost vybrat si na trasu podle svého uvážení nebo chodit společně s námi. Při výletech se využíváme
lanovky, přeprava je zajištěna naším autobusem, který nám bude k dispozici po celou dobu pobytu.
Turistika není povinná.
Podrobnější informace na webových stránkách www.palickyxf.cz
Bližší informace a přihlášky:
Lenka Malátová
Zdenka Koutková

mobil:
607 812 458
777 062 913

e-mail:
malatovalenka@seznam.cz
info@koutkova.cz

Závazné přihlášky prosíme do 30. 11. 2017

