
Lyžařské kurzy 2013

Školy v přírodě

Dětské tábory

Ozdravné pobyty dětí

Sportovní soustředění 

Rodinná dovolená

LYŽAŘSKÉ KURZY 2013

Ubytování: jednoduše vybavené 2–7 lůžkové pokoje, 
zrekonstruovaná společná sociální zařízení, sprchy se 
studenou a teplou vodou..
 
Stravování: zajištěno formou plné penze = 5x denně 
včetně pitného režimu
 
Lyžování: jen 3 minuty od chaty jsou lyžařské vleky 
(400 m a 200 m dlouhé POMY). V případě sněhové  
absence jsou k dispozici sněhová děla. Sjezdovka 
je pravidelně upravována rolbou a je zde možnost  
večerního lyžování. V okolí jsou i běžecké tratě. 

Skipas: celodenní skipas cca 140 Kč, polodenní skipas 
cca 80 Kč. Vedoucí každého družstva mají celý pobyt  
i skipas zdarma (na 10 dětí 1 vedoucí).

Cena zahrnuje: 4x – 7x ubytování, 4x – 7x plná penze 
(snídaně, svačinka, oběd, svačinka, večeře, pitný režim 
po celou dobu pobytu)

Cena nezahrnuje: úrazové pojištění v ceně 8 Kč/dítě 
a den, rekreační a ubytovací poplatek ve výši 19 Kč/
dospělá osoba/noc, 4 Kč/dítě od 0 -18 let/noc.  

Slevy: pedagogický dozor (1 osoba na 10 dětí) má 
celý pobyt včetně dopravy ZDARMA, sleva 3% pro 
školy, které se zúčastnily minimálně jednoho zájezdu 
pořádaného CK Favorit a.s.

HORSKÁ CHATA KAROLINKA
 

Naše středisko je umístněno v malebném zákoutí Valašska – oblast Vsetínských vrchů na polosamotě  
na konci údolí 5 km od Velkých Karlovic v nadmořské výšce 650 m n.m. Nedaleko chaty se nachází lyžařský 
areál Soláň-Bzové.

Budova střediska má  kapacitu 85 míst. V interiéru budovy se nachází jídelna, dětský bar, selská jizba, 
sauna, ošetřovna, sušárna, sborovna s varnou konvicí. Dále 2 klubovny (třídy) s tabulí, stolní tenis, televize 
s videem a satelitem.
 
Termín: V OBDOBÍ  2. 1.  –  17. 3. 2013   
Cena: 4 noci PO – PÁ 1 200 Kč 6 nocí NE – SO 1 800 Kč

5 nocí NE – PÁ 1 500 Kč 7 nocí SO – SO 2 100 Kč

Celkovou dobu lyžařského kurzu lze po dohodě libovolně upravit.

Termín přihlášek: v případě Vašeho zájmu kontaktujte naši CK co nejdříve.

Cestovní kancelář Favorit a.s., Nádražní 33, 702 00 Ostrava 1, tel.: 596 113 017, 21
Internetový kontakt: www.skolavprirode.cz nebo www.favorit.as  (je zde i prospekt ke stažení),  

v případě dotazů můžete posílat emaily na adresu: info@favorit.as


