
www.voleman-zajezdy.cz

Pořadatelem zájezdu je CK PhDr. Stanislav Voleman. Zákonné pojištění proti úpadku je sjednáno u pojišťovny Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava. 
Přihlášky přijímáme na emailu: info@voleman.cz nebo telefonicky na č. 261227903. V potvrzení přihlášky – smlouvě o zájezdu obdržíte bankovní spojení a variabilní symbol 

pro identifikaci platby. Cestovní kancelář PhDr. Stanislav Voleman, Mezitraťová 346/32, 190 00 Praha 9, tel.: 261 227 903, fax: 261 211 808, email: info@voleman.cz

Program zájezdu

Podmínky: Pořadatel může bez poplatku zájezd zrušit, 
pokud se nepřihlásí 25 účastníků do 3 měsíců před 
odjezdem. V tomto případě se uhrazené zálohy vrací v 
plné výši. Při zrušení zájezdu účastníkem požadujeme 
odstupné (storno) v závislosti na dni zrušení objednávky 
následovně: od 22. 10. do 22. 12. 2019 40% ceny 
zájezdu, od 23. 12. do 2. 2. 2020 80% ceny zájezdu,  
od 3. 2. 2020 a později 100% ceny zájezdu.

K pokrytí storno poplatku (jen v případě akutního 
onemocnění, úrazu apod.) doporučujeme sjednat 
cestovní pojištění. Účastník má právo postoupit smlouvu 
třetí osobě, avšak hradí náklady za změnu. Letenky po 
vystavení jsou nevratné a neměnné.
Záloha 10 000 Kč s potvrzením přihlášky. Doplatek do 
23. 12. 2019.

Termín Cena Odjezdové místo
8. -15. 2. 2020 letecky 21 500 Kč Praha

1. den: večer sraz v odbavovací hale Terminálu 
1 pražského letiště, odbavení zavazadel a odlet s 
přestupem přes noc do Tbilisi
2. den: ráno přílet do Tbilisi, odjezd autobusem na 
prohlídku města, odpoledne přejezd na ubytování do 
Gudauri, cestou zastávka ve městě Mtskheta, u kláštera 
Jvari a pevnosti Ananuri, ubytování a večeře
3. – 7. den: snídaně, lyžování, večeře, možnost návštěvy 
wellness nebo hudebního klubu
8. den: po snídani odjezd na letiště a odlet s přestupem 
do Prahy
Ubytování a stravování: 
Club-2100, Kazbegi District, Gudauri 4702 
http://www.club-2100.com
Předností hotelu je poloha u sjezdovky v nadmořské 
výšce 2100 m n.m. K dispozici je restaurace, bar, 
klubovna, bezplatné wifi, wellness (sauny, vířivka), 
půjčovna lyží. Moderní pokoje mají koupelnu s fénem, 
satelitní TV. Cena pokoje zahrnuje bohatou bufetovou 

snídani a večeři také formou bufetu.
Na cestu je třeba platný cestovní pas. S Gruzií máme 
bezvisový styk.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu v ekonomické 
třídě včetně 1 kabinového zavazadla 8 kg (55x40x23 
cm) a 1 zapsaného zavazadla 20 kg (může se jednat  
i o vak na lyže nebo snowboard, boty a přilbu; prodává 
např. Decathlon), přepravu autobusem z letiště a zpět, 
ubytování na 6 nocí v dvojlůžkovém pokoji s polopenzí, 
skipas na 5 dnů, prohlídku Tbilisi, doprovod CK
Příplatky: jednolůžkový pokoj 5 400 Kč, cestovní 
pojištění UNION B Sport zahrnující pojištění léčebných 
výloh, úrazu, technické pomoci při záchranné akci, 
repatriace, zavazadel, odpovědnosti, storna z důvodu 
úrazu, akutního onemocnění, úmrtí v rodině, živelné 
události až do 80 % stornopoplatku za 440 Kč
Cena nezahrnuje: obědy, kapesné

Kavkaz vytváří mohutnou horskou hradbu mezi Černým  
a Kaspickým mořem podél rusko-gruzínsko-ázerbájdžánských 
hranic. Jeho vrcholy jsou jedny z nejpůsobivějších  
a nejvyšších v Evropě. Lyžařská střediska zde za poslední roky 
prošla kompletní rekonstrukcí a dosahují úrovně alpských 
středisek. Setkáte se s novými kabinami a vleky firmy 
Doppelmayer; sjezdovky jsou upravené moderní technikou;  

v půjčovnách najdete lyžařské sety a snowboardy běžných značek; horská služba má obdobnou organizaci jako 
u nás. Gudauri leží na úbočí Velkého kavkazského hřebene s výhledem na pětitisícovou horu Kazbek. I když se 
středisko nachází vysoko v horách, počasí zde bývá slunné, teplé a bezvětrné. Sjezdovky různé obtížnosti (modrá, 
červená, černá) jsou v nadmořské výšce od 1990 do 3007 metrů. Nezapomenutelné zážitky přináší možnost 
vyzkoušet si freeride či heliskiing na panenském sněhu, které Gudauri jako jedno z mála evropských středisek 
nabízí. Na svazích naleznete kvalitní a cenově přijatelné občerstvení. Během zájezdu si také prohlédneme starobylé 
gruzínské hlavní město Tbilisi zapsané na seznam UNESCO.

Lyžování na Kavkaze
Gudauri, Gruzie 
8-denní letecký zájezd 
8. – 15. 2. 2020


