
Exkluzivní nabídka
lyžařský výcviků pro sezonu 2016/17

18 km sjezdovek / 4 dny lyžování + ubytování s PP... již od 2 840 CZK pro osobu
Pro nadcházející zimní sezónu 2016 – 2017 připravil SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o. ve spolupráci s lyžařskou školou a půjčovnou lyžařského vybavení
SKI SCHOOL KLÍNOVEC a vybranými ubytovacími zařízeními speciální balíčky služeb určené pro pořádání školních lyžařských kurzů.

Pokud skupina čítá do 20 účastníků, zajistíme pro 2 doprovodné osoby
(pedagogy) skipas zdarma. Skupinám s počtem více než 20 osob,
zajistíme totéž pro 3 osoby z řad doprovodu.

Bonus

Malý balíček 
Malý balíček pro školy nabízí možnost přizpůsobit obsah služeb na míru 
jednotlivým vzdělávacím zařízením.

Balíček obsahuje:

Ubytování s plnou penzí a pitným
režimem.

Skipas platný na všech lanovkách
a vlecích SKIAREÁLU KLÍNOVEC s.r.o.

Přepravu mezi ubytovacím zařízením
a lyžařským areálem ZDARMA – dle daného
jízdního řádu

V případě zájmu může být rovněž využito:

Zapůjčení lyžařského či snowboardového
vybavení dle potřeby, za zvýhodněné
ceny od 150 CZK/den

Lyžařský či snowboardový instruktor

Velký balíček
Velký balíček nabízí kompletní servis služeb potřebných pro pořádání 
lyžařského výcviku. Jeho součástí je:

Ubytování s plnou penzí a pitným
režimem.

Zapůjčení lyžařského či snowboardového 
vybavení vč. helmy s možností obměny 
během pobytu.

Skipas platný na všech lanovkách
a vlecích SKIAREÁLU KLÍNOVEC s.r.o.

Na každých 20 dětí bude přidělen
1 lyžařský či snowboardový instruktor

Přepravu mezi ubytovacím zařízením a lyžařským 
areálem ZDARMA – dle daného jízdního řádu

tuckova@klinovec.cz +420 731 150 453 www.klinovec.cz

Horský hotel Arnica

Poloha: obec Háj, 1 km od Skiareálu Klínovec
Kapacita: 48 míst, pokoje s vlastním soc. 
zařízením a SAT TV
Další vybavení: společenská místnost, 
multifunkční sál Stravování: plná penze přímo 
v objektu

Ubytovací zařízení



Ubytovatel 4 dny 5 dní

Hájenka 3780 4600

Můstek 3740 4550

Arnika 3360 4075

Hraničář 3620 4400

Johanka 4180 5100

Habsburg 3420 4150

Lenka 3620 4400

Pravý Klínovec 3400 4125

Johanes 3380 4100

Ubytovatel 4 dny 5 dní

Hájenka 3260 3950

Můstek 3220 3900

Arnika 2840 3425

Hraničář 3100 3750

Johanka 3660 4450

Habsburg 2900 3500

Lenka 3100 3750

Pravý Klínovec 2880 3475

Johanes 2860 3450

Velký balíček

Doba platnosti balíčků pro školy:

1) od začátku zimní sezony do 23.12.2016
2) od 01.01. 2017 do 27.1.2017
3) od 5.3.2017 do konce sezony

Podmínky pro využití balíčků:

1) Délka pobytu minimálně 4 noci

2) Minimální počet 15 účastníků

3) Maximální věk žáka 19 let (u starších žáků je nutno řešit cenu  
    skipasu individuálně)

Vysvětlivky

Skipasy jsou nahrávány na bezdotykové čipové karty.
Záloha na čipovou kartu je 50 CZK.

Balíčky platí na všech lanovkách a vlecích
SKIAREÁLU KLÍNOVEC s.r.o.

Malý balíček

Ceník a podmínky
pro sezonu 2016/17




