
 
STŘEDNÍ  ŠKOLA  MEDIÁLNÍ GRAFIKY A TISKU, Beranových 140, Praha 9 

 

Pokyny a doporučení k lyžařskému zájezdu v Rakousku 
 

111...    Sraz k odjezdu z ČR do Rakouska je na autobusové zastávce Opatov (stanice metra) směr 
centrum  v neděli 26.1. ve 21:30. 

 
222...    Před odjezdem prosíme překontrolovat cestovní doklady (OP, kartičku pojišťovny, …). 

Studenti jsou na cestu a lyžování školou již pojištěni. Společnou kartičku pojištění má pro 
celou skupinu u sebe vedoucí zájezdu. 

 
333...    Na cestu do autobusu je vhodné mít menší příruční zavazadlo (batůžek) s osobními věcmi – 

cestovní doklady, drobné peníze, termosku s čajem a jídlo na cestu (popř. polštářek a deku). 
Doporučujeme mít z domu připravené jídlo na snídani a oběd (balíček) s sebou na svah. Cestou 
zpět do ČR je na večer zpravidla plánovaná zastávka v supermarketu. Před odjezdem je 
plánována večeře v místě ubytování. Návrat do ČR bývá v brzkých ranních hodinách.  

 
444...    Plánovaný příjezd do penzionu (hotelu) je ráno kolem sedmé hodiny ranní. Následuje, 

uložení zavazadel ve společenské místnosti, převléknutí se a odjezd na sjezdovku. Ubytování 
na pokoje probíhá po lyžování. Pobyt začíná večeří v den příjezdu a končí večeří v den 
odjezdu. 

 
555...    Každé ráno se dojíždí naším busem po snídani na sjezdovku. Časy odjezdů jsou určeny dle 

konkrétních dispozic. Místo ubytování je vzdáleno zpravidla do 30 min jízdy busem, který je k 
dispozici u dolní stanice vleku po celý den a po výcviku nás odváží zpět do místa ubytování. 

 
666...    Na sjezdovku je vhodné vzít si batůžek s jídlem a pitím. Většinou si ale obědy kupujeme v 

některé restauraci přímo na sjezdovce (cca 10 Eur). Není vhodné vytvářet si na svah 
svačinky ze surovin, které dává ubytovatel k dispozici ke snídani. 

 
777...    Ve skiareálu je velká nabídka sjezdových tratí, od téměř rovných, širokých výukových svahů 

až po svahy pro pokročilé jezdce. Všechny svahy bývají perfektně upravovány a většina i 
uměle zasněžována. Lyžuje se většinou prakticky bez front. 

 
888...    Všichni dostanou přidělen čipový skipas proti záloze – 5,- € na osobu. Zálohu bude vedoucí 

zájezdu vybírat již před autobusem společně s bezinfekčností a řádem zájezdu. Poslední den 
kurzu, ihned po lyžování, by si tento skipas měl každý sám vrátit v pokladně kteréhokoliv 
skiareálu, kde mu bude tato záloha 5,-€ vrácena zpět (většinou se u pokladen nacházejí i 
automaty na jejich vrácení). 

 
999...    Ztráta skipasu - doporučujeme skipas vozit v uzavíratelné kapse bundy a ne na navíjecích 

držácích, které lze při pádu ztratit. Skipas se nikam nestrká, pouze se přiloží ke snímači (i v 
kapse). Skipas má přidělen číselný kód, který doporučujeme každému opsat (případně 
vyfotit do mobilního telefonu). Při ztrátě skipasu je následně možné vystavit skipas nový 
(ztracený se stornuje). 

 
111000...    Zavazadla si vezměte, prosíme, skladná, nejlépe měkké tašky. Křehké věci doporučujeme 

vzít si s sebou do autobusu, aby nedošlo k jejich poškození v zavazadlovém prostoru. Autobus 
přijede vždy co nejblíže k ubytování, takže nemusíte mít žádné obavy z nepříjemného 
přenášení zavazadel. 

 
 


