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Klasické Tatranské a Alpské výstupy

Pozvánka na sraz „po a před“ sezónou na Luční boudě
KRKONOŠE, Luční bouda
28. – 29. 11. 2009

Občanské sdružení Klub Alpy4000.cz, kontakt: +420 607 145 281, info@alpy4000.cz
Rok se sešel s rokem a je tady opět pravidelný termín setkání
v Krkonoších...
A tak Vás tímto zveme na pohodové posezení.
PROGRAM:
POZOR NOVINKA!!!
12.00 – 15.00 – předváděcí a prodejní akce firem:

Luční bouda, Mammut, Salewa, Skialpshop,
Singingrock, Bergans, Sir Joseph

(tato akce bude pokračovat večer a také v neděli)

15.00 – sraz na Luční boudě (v restauraci)

15.00 – 16.00 – ubytování
16.00 – 17.00 – večeře
17.00 - křest knihy „VŠECHNY ALPSKÉ ČTYŘTISÍCOVKY“
- vyhlášení výsledků Soutěže Alpy4000
- promítání, povídání si, plánování výstupů...
Expedice Peru 2009, Pik Lenina, Mount Mc Kinley, ...

MÍSTO KONÁNÍ:
Luční bouda – Pec pod Sněžkou, Krkonoše 1 410 m n.m.

(GPS 50º44'04.29”N; 15º41'47.86”E)
www.lucnibouda.cz
z Pece pod Sněžkou pěšky cca 2,5 hodiny :-)

SRAZ:



28. 11. 2009 v sobotu
12.00 – 16.00 - Luční bouda - na recepci

KONEC:



29. 11. 2009 v neděli
dopoledne (nebo dle dohody)

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ:



dostatečné oblečení, rezerva, PŘEZŮVKY NA CHATU
fotky, CD-éčka, DVD-éčka z vašich výletů, ...
(k dispozici bude dataprojektor a plátno)

NOCLEH:


dotovaný nocleh na chatě, snídaně je v ceně noclehu
(možnost volby komfortu, ceny)

KATEGORIE NOCLEHŮ (dotované ceny):
STANDARD - dvoulůžkový pokoj s příslušenstvím
(500,- /noc + snídaně)
ECONOMY - dvou až čtyřlůžkový pokoj (příslušenství na patře)
(300,- /noc + snídaně)
TURISTICKÁ TŘÍDA - vícelůžkové pokoje (příslušenství na patře)
(200,- /noc + snídaně)
VE VLASTNÍM SPACÁKU A KARIMATCE
vícelůžkové pokoje (příslušenství na patře)
(150,- /noc + snídaně)

Dejte mi prosím co nejdřív vědět, jestli přijedete, kolik vás
bude a jaký nocleh chcete objednat.
JÍDLO A PITÍ:




snídaně jsou v ceně noclehu
k večeři a případně k obědu je k dispozici velký výběr výborných jídel
k dispozici budou i sudy piva zdarma :-)

Těšíme se na vás

Já, Zuzka, Frenky a Kristýnka

