EXPRESS NARTY
PRADZIAD
Terminy na stronie www.alfatour.olesnica.pl
Cena: 70 zł (4 WYJAZD GRATIS !!!)
CENA ZAWIERA
> przejazd autokarem lub busem,
> ubezpieczenie PZU (NNW 10 000 zł, KL 20 000 zł, OC 20 0000 zł z rozszerzeniem o rekreacyjne uprawianie
narciarstwa – opcja podstawowa, sugerowane posiadanie Karty EKUZ , ubezieczenie nie obejmuje sprzętu
narciarskiego oraz bagażu)

> opieka pilota,
> kawa, herbata w drodze (nie dotyczy busa),

CENA NIE ZAWIERA KARNETU

+ wjazdu skibusem na teren Parku Narodowego

500 / 350 kc / 50 kc (8:30 – 16:00)
dorośli / dzieci 6-11,99 lat / dzieci do 5,99 lat

PAKIET – Express Narty + 1 godz. z instruktorem narciarstwa. Cena pakietu: 150 zł
(w grupach kilkuosobowych)
wyjazd 5:30-Oleśnica parking Urzędu Skarbowego; 5:55-Wrocław Korona parking nad przystankiem
MPK; 6:05-Wrocław Urząd Wojewódzki; 6:25 Oława stacja paliw Shell ul. Kutrowskiego;
wyjazd z Pradziada 16:30
Uwaga: W przypadku braku warunków śniegowych, złych warunków pogodowych lub niewystarczającej ilości osób,
organizator ma prawo do odwołania wyjazdu lub zmianę ośrodka narciarskiego do godz. 18.00 w dniu poprzedzającym
wyjazd (gwarancja zwrotu 100 % kosztów). Promocje i zniżki pakietowe, grupowe itp. nie sumują i nie nakładają się.
dotyczą tylko i wyłącznie pełnopłatnych, indywidualnych wyjazdów 1-dniowych. Prosimy o punktualne przybycie na
miejsce zbiórki - autokar nie czeka na osoby spóźnione. Wyjazdy na express narty są wyjazdami z wolnego naboru - ilość
miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wyjazdy autokarowe z OLEŚNICY, WROCŁAWIA, STRZEGOMIA, OŁAWY, JELCZA LASKOWIC,
w każdy weekend. Zniżka dla grup – 8 osób, jedna osoba FREE

CO 4 WYJAZD GRATIS !!!
promocja obowiązuje od 01.12.2018 do 31.03.2019
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Członek Dolnośląskiej Izby Turystyki
ul. Kleeberga 4, 56-400 Oleśnica
tel/fax 71/399 40 44; 515/186 427
alfatour@alfa.olesnica.pl, www.alfatour.olesnica.pl
NIP: 911-129-95-96
PKO BP 71 1020 5297 0000 1802 0072 7933

W

środku parku narodowego Jeseníków znajduje się najwyższa góra Moraw
Praděd - 1491m n.p.m. Ten "morawski lodowiec" kusi przede wszystkim swoim naturalnym pięknem
i wspaniałymi warunkami śniegowymi. Okoliczne tereny zadowolą miłośników narciarstwa
zjazdowego oraz biegania na nartach, którzy mogą po śnieg przyjechać już pod koniec października.
Duże opady śniegu – średnio w sezonie dochodzące do 250 cm, usytuowanie stoków po stronie
północnej oraz niskie minusowe temperatury, powodują, że śnieg utrzymuje się tu zazwyczaj
do końca maja. Niestety ze względu na tereny Parku Narodowego i związane z tym obostrzenia
ekologiczne, wyciągi narciarskie czynny są co roku tylko do 30 kwietnia. Najlepiej przyjechać tu pod
koniec kwietnia i poszusować we wspaniałym słońcu niczym we Włoskich Dolomitach. Dobre warunki
do uprawiania narciarstwa znajdą tu nie tylko początkujący, ale także zaawansowani narciarze.
Na północnych stokach Petrových kamenů (1 438 m n.p.m.) usytuowane są najwyżej położone
(1445 m n.p.m.) wyciągi i trasy zjazdowe na terytorium Republiki Czeskiej.
W miesiącach letnich przyjeżdżają tu miłośnicy turystyki pieszej i osoby podziwiające piękno
zalesionej górskiej krainy. Na szczycie Praděda znajduje się wieża telewizyjna o wysokości 162 m
z ogólnodostępnym tarasem widokowym. Obiekt ten jest sporą atrakcją dla turystów pieszych,
których tu również nie brakuje.
Park narodowy zapewni Państwu nietkniętą przyrodę w jej naturalnym stanie. W pobliżu znajdują się
liczne wodospady, najcenniejszy rezerwat Jeseníków Velká kotlina oraz sanatorium klimatyczne
Karlova Studánka z najczystszym powietrzem w Europie Środkowej.
Kolejka linowa/wyciąg
Vlek A
Velký Václavák
Vlek C
Dvojvlek B
Vlek D
Vlek Malý Václavák
Vlek Švýcárna

Długość (m)
750 m
550 m
610 m
550 m
350 m
300 m
200 m

Wydajność
900 os./godz.
650 os./godz.
900 os./godz.
1800 os./godz.
320 os./godz.
320 os./godz.
300 os./godz.

Trasa narciarska
1.Sjezdovka A
2.Sjezdovka Velký Václavák
3Sjezdovka C
4Sjezdovka C – turistická
5Sjezdovka D
6Sjezdovka Malý Václavák
7Sjezdovka B
8LV Švýcárna

Różnica wysokości (m)
199 m
130 m
155 m
155 m
110 m
90 m
155 m
60 m

Długość (m)
850 m
500 m
600 m
800 m
350 m
250 m
600 m
200 m
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Typ časové jízdenky
Dětská * Dospělá
1 jízda
30,50,Dopolední (8:30- 12:00 hodin)
250,350,Odpolední (12:00 – 16:00 hodin) 250,350,2 godzinny
200,300,1 dniowy (8:30-16:00)
350,500,2 dniowy
650,950

Z A P R A S Z A M Y !!!
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