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� ��� ��� 1.7.2006  - 8.7.2006 
	 �
���� rekrea�ní areál Predná hora 
 ������� autobus SK (45 osob) 
� ����� : v sobotu 1.7.2006 v 8:00 z Chrasti nám�stí 
�������� v sobotu 8.7.2006 nave�er do Chrasti 
� ��������� - penzion – dvoul�žkové pokoje (možnost p�istýlky) – max. po�et 14 pokoj�  
  - okál – trojl�žkové pokoje (možnost p�istýlky) – max. po�et 8 pokoj� 

U p�istýlek se bude poskytovat sleva 
- informace na internetu: http://www.prednahora.sk  

� ���������� formou polopenze (za�íná se 1.7. ve�e�í a kon�í 8.7. snídaní)  
������� � dle individuálního výb�ru 

1) túry v Slovenském Rudoho�í a Murá�ské planin� 
2) túra v Nízkých Tatrách – Králova hola + �ást h�ebenu 
3) jeden den se p�edpokládá návšt�va Zápaních Tater – Rohá�� 
4) Dobšínská ladová jeskyn� 

Op�t budou p�ipraveny leh�í varianty túr pro mén� zdatné. 
Další kulturn� – rekrea�ní program: 
- využití sportovního areálu v míst� ubytování 
- možnost kulturn�-sportovn� poznávacího jednodenního výletu 
- vlastní kulturní program (divadlo + kytara + zp�v)  
Vše se bude odvíjet dle po�así a chuti ú�astník�. 

���������� individuální 
� ������ p�edpokládané náklady na pobyt, stravování, dopravu a režijní poplatky se budou 

pohybovat: 3.750,- K� za ubytování v penzionu,  3.150,- za ubytování v Okálu (bude 
záležet na kurzu koruny), do 28.2.2006 je nutno bezpodmíne�n� zaplatit 2000,-K�, 
zbytek do 31.5.2006 – nejlepší varianta je však do 28.2.2006 zaplatit celou �ástku  

�  hotov� nebo na ú�et u KB 650 749-531/0100, variabilní symbol: 300606 
S p�ihlašováním a placením neváhejte – kapacita míst je omezena a zájem je velký!! 
 
P�edb�žné i závazné p�ihlášky p�ijímá  
(s uvedením kvality ubytování: penzion x okál  
a pop�ípad� nahlásit spolubydlící osoby) 
Tomáš Matras, Jaroslav Matras  
Chrašice 632 
538 51 Chrast 
� � (+420) 469 666 334  
E-mail: tomas.matras@worldonline.cz  
Mobil: (+420) 604 483 897 (Tomáš)  
Mobil: (+420) 732 425 459 (Jarda) 
 

Predná hora 


