Termín: jarní prázdniny pro Prahu 1-5 tj. od soboty 11. do soboty 18. března 2017
Cena pro děti od 6 do 15 let bez doprovodu (dozor zajištěn vedoucími): 4 150,- Kč
Cena pro děti (s doprovodem) do 6 let: 3 450,- Kč
Cena pro děti (s doprovodem) od 6 do 14 let: 3 650,- Kč
Cena pro osoby nad 14 let (včetně doprovodu dětí): 3 750,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu z Prahy do Pece p. Sněžkou a zpět, dopravu zavazadel z pece na Richtrovy boudy
a zpět, plnou penzi včetně nápoje po celý den, bude-li dostatek sněhu, jsou v ceně místní vleky a půjčování
saní, dohled vedoucích (pro děti bez doprovodu).
Richtrovy boudy jsou přímo předurčeny k odpočinku, turistice i sportování v horském prostředí. Objekt je
situován ve II. zóně Krkonošského národního parku při hlavní cestě na hřebeny Pec pod Sněžkou –
Výrovka – Luční bouda. Leží v nadmořské výšce 1 206 m n. m. Z Richtrových bud je to asi půl hodiny
pěšky k nejvyšším partiím Krkonoš a Pec je dostupná za necelou hodinku chůze, je to ideální výchozí bod
k výletům na hřebeny Krkonoš – jen 1,5 km od krásných výhledů. V roce 2016 byl v termínu, ve kterém sem
letos pojedeme, v provozu místní vlek u červené boudy a dostatek sněhu.
Na pobyt zde máme omezenou kapacitu rezervovaných míst (cca 40 osob), proto je potřeba se co nejdříve
přihlásit na mail: mhcholupice@centrum.cz Pro přihlášení je třeba uvést celá jména všech účastníků, data
narození, adresy a čísla OP, u dětí bez doprovodu bude nutné vyplnit zaslanou přihlášku. Platba by měla
být provedena převodem na účet SDH: 196219505/0300 nejpozději do konce února 2017, var. symbol je
datum narození. Podmínky storna: při odhlášení do konce února se vrací plná částka, při pozdějším
odhlášení se od vrácené platby odečítá nevratná záloha ve výši 500,- Kč. Upřesnění odjezdu, doporučený
seznam věcí i podrobné informace budou účastníkům zaslány do konce února.
Kontakt a informace:728 335 826, mhcholupice@centrum.cz, www.richtrovyboudy.cz,
www.sdhcholupice.cz
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