
 

 

 
Místo: Východní Tyrolsko, okolí města Lienz, u 
italských hranic. Střediska se rozkládají na svazích 
největšího rakouského pohoří Vysoké Taury v 
blízkosti nejvyšší hory Rakouska - Grossglockner 
(3798 m).  
Střediska: Lyžovat můžete každý den v jiném 
středisku na celkem 310 km sjezdových tratí ve 
střediscích Sillian, Zettersfeld, Hochstein, St. Jakob, 
Mölltalský ledovec nebo Großglockner Skiareně 
Matrei – Kals 

 
Ubytování: Hotel Iselsbergerhof – jedno- až třílůžkové 
pokoje, sociální zařízení na pokojích, 10 min. jízdy od 
lyžařských středisek Zettersfeld a Hochstein. K dispozici 
je velká společenská místnost s televizí, videem a DVD 
přehrávačem,WIFI připojení na internet - zdarma. Strava 
probíhá formou polopenze, případně plné penze (obědy 
formou obědových balíčků od snídaně - příplatek 200,- 
Kč/ den). Strava začíná večeří v den příjezdu a končí 
večeří v den odjezdu. 
Více na: www.iselsbergerhof.at 

  
  Termín: 26.2. - 3.3.2023 (odjezd 26.2. ráno, návrat 3.3. v brzkých ranních hodinách) 

        
Cena se skipasem pro celou oblast + ledovec:  
8 700,- Kč pro studenty nar. 2003 a mladší 
9 200,- Kč pro studenty nar. 1997 – 2002 
11 850,- Kč pro dospělé 
 
Cena zahrnuje: dopravu busem po celou dobu akce, ubytování na 4 noci s polopenzí, skipas na 4  

dny, na každých 11 studentů 1 učitel zdarma a 1 další za studentskou cenu, pojištění CK proti úpadku  
 

Kontakt : CK Active Guide s.r.o.   Tel: 603 399 302     E-mail: Info@activeguide.cz 

 

 



 

 

Informace pro rodiče 
Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz  
/LVK/ ve šk. r. 2022 – 2023 
 

        Termín: :  26. 2. - 3. 3. 2023  

Třídy: sekunda - kvinta - 1. ročník 
 
Cestovní pojištění: není součástí ceny zájezdu, podle zájmu ho 
může sjednat škola jednotně, včetně pojištění STORNA zájezdu z 
důvodu nemoci ... 
 
Cestovní doklady: platné - občanský průkaz - cestovní pas 
 
Lyžařská výzbroj: a/ vlastní výzbroj - bude potřeba potvrzení o 
seřízení vázání ze servisu /požadavek i pojišťovny/ 

                                    b/ vypůjčená výzbroj - výběr půjčovny je na vás. 

Je ale i možnost výpujčky od CK Activguide – půjčuje kvalitní výzbroj a 

za velmi slušné ceny. Platí se v českých korunách, jen 4 lyžovací dny – 

tj. pondělí – čtvrtek. Lyže delegát podle našich požadavků dopraví do 

našeho ubytovacího zařízení, vyzkouší a přidělí. Seřízení vázání 

zajišťuje a zodpovídá CK. Poslední den po lyžování – tj. čtvrtek si 

delegát lyže vyzvedne a my provedeme úhradu za vypůjčení. Se zájemci 

o výpůjčku od CK Activeguide si naplánuji schůzku a vše si vysvětlíme. 

Před odjezdem do 27.1. 2023 budeme vybírat 15 euro  
 - z toho 10 euro je  kauce za pokoj - při předání pokoje se vrací  - je-li 
vše v pořádku.   
- 5 euro záloha na skipas /poslední den se záloha vrátí/ 



 

 

 
Polopenze: bohaté snídaně, pitný režim, i do termosky na svah, večeře -  
tří chodvé večeře, není problém zajistit bezlepkovou, vegetriánskou 
stravu, v den odjezdu - čtvrtek -  máme v ceně zájezdu večeři navíc 
 
Obědy: vlastní zásoby, nákup supermarket, koupit hotové jídlo 
restauraci na svahu /cca 10 euro/, zaplatit v Kč - balíček - to bývá to 
samé co je k snídani? 
 
Úhradu zájezdu proveďte prosím bezhotovostním převodem a 
to: jednou částkou  8700,-Kč  do 15.12. 2022 

na účet č.:  123-3151210287/0100 
Pro identifikaci platby prosím uvěďte jako: 

- Variabilní symbol:  rodné číslo studenta /bez lomítka/ 
- Konstantní symbol: 558 
- Ve zprávě pro příjemce uveďte prosím: LVK - jméno, příjmení,  
- třídu účastníka lyžařského zájezdu. 

 
 
 
 
Vyplněné přihlášky odevzdejte prosím prof. Vlčkové nejpozději 

do 31.10.2022 

/Zrušení účasti na LVK podléhá stornopoplatkům dle smlouvy CK/. 

Kontakt :  Dagmar Vlčková, 737 462 488,  dasa@izatec.eu,  www.activeguide.cz 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Závazná přihláška 

na  lyžařský a snowboardový výcvikový kurz – Gymnázia Žatec Rakouské Alpy –    

Hotel Iselsbergerhof– lyžařské středisko  LIENZ. /podrobné informace –web školy, 
nástěnka TEV/ 

Termín:  26. 2. –  3. 3. 2023 

 

Jméno, příjmení: ……………………………….     Třída: ………………………………… 

 

LVK  se zúčastním    -    nezúčastním                /nehodící škrtněte/ 

 

V Žatci dne: ……………… .…….                            Podpis rodičů:…………………. 

                                                                          /zákonných zástupců/ 

 

 

 
 
 
 

 


