Výhodné a snadné cestování po Evropě pro skupiny již od 15 osob!
JEĎTE SE SVOJÍ TŘÍDOU ANEBO S SEBOU VEZMĚTE PÁR KAMARÁDŮ
S RODINOU A VYTVOŘTE SI SVOJI SKUPINU - KAŽDOU
UBYTUJEME VE VLASTNÍM DOMĚ.

Chcete cestovat a nemáte zkušenosti?
Jeďte s námi na

INFORMAČNÍ CESTU
DO JEKA ZÁKLADNY SCHLADMING - DACHSTEIN V RAKOUSKU
a tam se vše dozvíte a vyzkoušíte „na vlastní kůži“.

JEKA VÁM PŘEDSTAVÍ 12 ATRAKTIVNÍCH ZÁKLADEN V 9 ZEMÍCH EVROPY
Ubytujeme se ve stejném domě, který používají skupiny Jeky, pojedeme stejnou dopravou a použijeme
stejný systém stravování. Seznámíte se také s naší mimořádnou akcí, kterou nabízíme jen v této základně,
„Letní pobyt s programem v ceně“.
Poznáte lyžařské možnosti oblasti SCHLADMING DACHSTEIN – dějiště mistrovství světa
v alpském lyžování 2013. Při zimním pobytu s Jekou si potom můžete sami vyzkoušet sjezdové tratě mistrů
světa ve střediscích Planai a Hauser Kaibling.
Za informační cestu zaplatíte jen manipulační poplatek 500 Kč.

Předběžný program informační cesty:
24.05.2013 - odpoledne odjezd z Brna a Prahy
25.05.2013 - podle počasí lanovkou na Planai (či Hauser Kaibling) s krátkým vrcholovým okruhem
nebo výstup soutěskou Wilde Wasser, krytý bazén ve Schladmingu
26.05.2013 - lanovkou na Dachstein, odpoledne odjezd do Prahy a Brna

www.jekacs.cz

SCHLADMING - DACHSTEIN
LETNÍ POBYTY S PROGRAMEM V CENĚ
Cena letního pobytu 5 940 Kč až 6 190 Kč zahrnuje kromě dopravy, ubytování 7 nocí na místě a stravy
i každodenní program v ceně až 2 663 Kč. Tolik při pobytovém zájezdu do Schladmingu ušetříte.

Pestrý program lze přizpůsobit každé skupině „na míru“.
Zahrnuje výlet na ledovec Dachstein, použití 5 největších lanových drah v oblasti, vstupy do venkovních
i krytých koupališť, vodních parků, muzeí a přírodních parků, mýto pro vjezd do placených vyhlídkových
silničních tras.
Region Schladming s ledovcem Dachstein, v „Zeleném srdci Rakouska“, uprostřed překrásné alpské krajiny je
ideální místo pro adrenalinové túry i pro horské vycházky s dětmi. Značené turistické trasy nebo cyklostezky
vás zavedou k průzračným horským jezírkům, k vodopádům a vysokohorským pramenům, k tajemným
jeskyním a štolám i k vrcholům s nezapomenutelnými výhledy.

LYŽOVÁNÍ V RAKOUSKU,
v oblastech SCHLADMING - DACHSTEIN a LECHTAL
pro skupiny od 15 osob:
na poslední volné termíny se informujte v kanceláři Jeky CS anebo na www.jekacs.cz

JEKA připravuje novou základnu v Řecku a v roce 2013 nabízí zkušební mimosezónní pobyty
pro skupiny od 35 osob

NOVINKA JEKY PRO ROK 2013:
ŘECKO, CHALKIDIKI
informace na www.jekacs.cz a v kanceláři Jeky CS

JEKA CS • K Lomu 889, 252 29 Dobřichovice
• tel. 257 712 049, 602 398 263, 602 215 376 • fax: 257 710 307, 257 710 388
info@jekacs.cz • www.jekacs.cz • SKYPE: jekacs

