8. VALAŠSKÝ PŘEJEZD ORLICKÝCH HOR
Všem zájemcům lyžařům běžkařům: připravujeme na únor 2015 jako
každoročně již 8 . Valašský přejezd Orlických hor na běžkách.

(organizace pod záštitou I. provozu a odborové organizace DEZA a.s.)

Termín: So - Ne 14.2.– 15.2. 2015
Trasa: Šerlich - Hanička - Zemská brána
cca 30 km
Program:
1. den Odjezd z Rožnova 14. 2. v 4:30
Odjezd z Valašského Meziříčí v 5:00 hod, dále po trase Olomouc Zábřeh - Ústí nad Orlicí - Šerlich (cca 220 km - 4 hod). Doprava luxusním autobusem
SETRA (dopravní fy Valbus - Petr Martinec). Na běžkách 30 km po červené turistické
značce (Jiráskova horská cesta) Šerlich – Velká Deštná – Pěticestí - Hanička ve
vyfrézovaných stpách s možností prodloužení trasy na Zemskou bránu. Na Haničce
( parkovišti) bude čekat pro příliš znavené autobus.
Ubytování: Chata Čihák nad Zemskou bránou, Bartošovice v Orlických horách
Stravování: Po dojezdu a ubytování bude účastníkům podána večeře. Tekutiny bude
možno samozřejmě zakoupit, dovoz vlastních spec. iontových valašských nápojů povolen.
Autobus přiveze do místa noclehu osobní věci účastníků , které v něm zanechají na
Šerlichu.
Večer :Společenský večer a hudba jako obvykle.
V ceně ubytování s polopenzí bude snídaně následující den.

2. den
Podle dohody účastníků, průběhu předešlé noci a sněhových podmínek jsou následující
možnosti:
a) Absolvování nového okruhu 20 km kolem Bartošovic
b) Pokračování autobusem přes Jablonné nad Orlicí na Suchý vrch, příp.
okruhy kolem Čenkovic, Říček, Červené Vody
Zpět:
Odjezd autobusu z Čiháku (příp. ze Suchého vrchu) v neděli odpoledních hodinách,
Příjezd Val. Mez v max cca 18 hod

Předběžná celková cena: 850,- Kč
Odboráři a rodinní příslušníci: 700 ,- Kč (max. 1 rodinný příslušník)
(v ceně je zahrnuta doprava, ubytování, polopenze)
Závazné přihlášky přijímá do 29. února 2015 P. Švec, tel. 3106 (DEZA),
mobil 723 173 242, e-mail: p.svec@deza.cz

Po naplnění počtu (cca 45 účastníků) bude do 4. února 2015
vybírána nevratná záloha 500,- Kč, případný doplatek pak
nejpozději cestou tam v autobuse!

