
                  Vážení přátelé, zdravím Vás, kteří jste přihlášeni na akci S OVýTem NA VELKÝ CHOČ! 

                  Posílám několik informací, které byste měli vědět dřív než odjedeme a žádost o doplatek 

startovného za tuto akci. 

SRAZ ÚČASTNÍKŮ: v České Lípě na hlavním nádraží ve čtvrtek 7.5.2015 v 19.20 hodin. 

ODJEZD: odjezd vlaku do Ružomberoku (pojedeme s přestupem v Ústí nad Labem) je ve čtvrtek 

7.května v 19.38 hodin, předpokládaný příjezd do Ružomberoku v pátek 8.května v 5.08 hodin ráno.  

Odjezd rychlíku "Větruše" z Teplic (přímý vlak bez přestupu) ve 20.50 hodin.  

Lůžkový vagón je řazen v Teplicích hned za lokomotivou, z Ústí nad Labem jako poslední.  

Jízdenky včetně lůžkových budu mít u sebe. 

PROGRAM: zůstává v platnosti dle původních propozic, viz www.ovyt.cz/nase-akce2/na-velky-choc/ 

UBYTOVÁNÍ: oba noclehy máme zajištěny v penzionech (každou noc v jiném). Jedná se o příjemné 

penziony s 3-lůžkovými, příp. 4-lůžkovými pokoji, s toaletou a sprchou. V apartmánových domech 

jsou k dispozici také kuchyňky. 

1 noc 8.-9.5.2015: (2 km od Bešeňové) www.megaubytovanie.sk/apartmanovy-dom-polonyi 

2.noc 9.-10.5.2015: Prosiek  www.megaubytovanie.sk/privat-prosiek 

VÝZBROJ A VÝSTROJ: doporučuji dobré boty, větrovku, čepici, rukavice (ve vyšších polohách může 

být zima!). Vše si poneseme 3 dny na zádech, mějte to při balení batohu na paměti... Nejsou třeba 

spací pytle. Doporučuji vzít s sebou ručník. 

Kdo bude chtít, bude možnost koupání v termálu Bešeňová, proto nezapomeňte přibalit plavky! 

DOPLATEK STARTOVNÉHO: celkové startovné činí 2350.-Kč, k této částce je nutno ještě připočítat 

85.-Kč za místenku v pendolinu. 

Všichni máte zaplacenu zálohu ve výši 500.-Kč, a také nevyužité lůžko na původně plánovaný vlak ve 

výši 398.-Kč.  

Doplatek je tedy 1537.-Kč. Prosím o úhradu  do 20.4.2015, a to nejlépe při akcích S OVýTem...  nebo v 

trafice u Ireny (v pondělí, ve středu, ve čtvrtek a v pátek od 8.30 do 12.00 hodin a od 12.30 do 17.00 

hodin, v úterý od 6.30 do 12.00 hodin a od 12.30 do 14.00 hodin, v sobotu od 7.00 do 12.00 hodin., v 

pátek a v sobotu 10. a 11.dubna nebude., PROSÍM, nenechávejte platby u její kolegyně, děkuji).... 

PLATBA JÍZDNÉHO NA SLOVENSKU: v rámci startovného není zahrnuta platba za autobusy na 

Slovensku (viz propozice) - cena autobusů bude celkem 3,80 € (0,80 € za cestu Ružomberok-Valaská 

Dubová a 3.-€ za přejezd z Kvačan do Liptovského Mikuláše).  

Tyto částky budeme platit u řidiče v autobusech.  

 

http://www.ovyt.cz/nase-akce2/na-velky-choc/
http://www.megaubytovanie.sk/apartmanovy-dom-polonyi
http://www.megaubytovanie.sk/privat-prosiek


MĚNA NA SLOVENSKU:  na Slovensku se platí eurem. Kapesné pro tuto akci je dobré vzít již z Česka. 

 Momentální kurz je: cca 27,50 Kč/1.-€. Doporučené kapesné na autobusy, vstupné do lázní 

Bešeňová, kávu, večeře, snídaně - cca 40.- až 50.-€. Kromě autobusů je vše ostatní dobrovolné...  

POJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍCH VÝLOH: 

Nepodceňujte případný zdravotní problém v průběhu akce... 

Kvalitní zdravotní pojištění můžete porovnat mezi jednotlivými pojišťovnami i zde 

      (přímo na tomto odkazu si můžete pojištění pro Vaši cestu také zakoupit): 

www.top-pojisteni.cz/cestovni-pojisteni/kalkulace-a-srovnani 

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT DO ČESKÉ LÍPY: v pondělí 11.května cca ve 2.00 hodiny ráno mikrobusem 

z Děčína (příjezd vlaku do Teplic s přestupem v Ústí nad Labem je 11.5. v 1.19 hodin).  

Cesta z Liptovského Mikuláše (odjezd 10.5. v 16.39 hodin) do Prahy hl.nádr. (příjezd v 22.30 hodin) je 

rychlíkem supercity "Pendolino". 

V Praze čekání na přípoj 59 minut, možnost občerstvení. 

Jízdenky včetně místenek do SC Pendolino budu mít u sebe. 

MÍSTENKY VE VLAKU: pro cestu z Liptovského Mikuláše do Prahy máme zajištěna místa v rychlíku SC 

"Pendolino". 

 

http://www.top-pojisteni.cz/cestovni-pojisteni/kalkulace-a-srovnani

