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JIZERSKA 50 - Worldloppet í Tékklandi
Skíðagöngukeppnin 7. – 11. februar 2020 - 5 dagar/4 nætur

FararstjórI: Óskar Jakobsson
Ertu að safna keppnum í Worldloppet? Ef svo er, hvernig væri þá að skella sér til Tékklands og taka þátt þann 9. febrúar
2020 þegar Jizerska 50 keppnin verður haldin í fimmtugasta og þriðja sinn? Eða keppa í 25 km göngunni á laugardeginum
8. febrúar?
Spennandi, ekki satt? http://www.worldloppet.com/wl-race/jizerska-padesatka/
Skíðagöngusvæðið í og við Bedrichov í nágrenni borgarinnar Liberec í Tékklandi er sívinsælt til æfinga og keppni.
Jizerska 50 keppnin var fyrst haldin
1968 og hefur verið hluti af Worldloppet mótaröðinni síðan árið
2000. Þátttakendafjöldi í 50 km aðal
keppninni er takmarkaður við 4.800
manns. https://jiz50.cz/en/
Fjallakofinn - Ævintýraferðir eiga
frátekin pláss fyrir hópinn sinn í
þeirri tölu.
Þó Jizerska 50 sé „ekki nema“ 50 km
þá er skíðaleiðin talsvert krefjandi
og því skemmtileg áskorun fyrir fólk
í sínu besta keppnisformi, en ekki
síður fyrir allt áhugafólk um
þátttöku í skíðagöngukeppnum sem
þessum.
Má bjóða þér að slást í hópinn?
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Dvalið verður á Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** góðu og mjög vel staðsettu
fjögurra stjörnu hóteli í borginni Liberec sem er skammt frá Bedrichov.
http://www.clariongrandhotelzlatylev.com/en/
Ath. gestir okkar fá 20% afslátt á heilsulind hótelsins.
Hálft fæði er innifalið í verði ferðarinnar; morgunverðir á hótelinu alla morgnana
og þar verða einnig snæddir fjölbreyttir og góðir fjögurra rétta kvöldverðir.
Sér rúta mun þjónusta hópinn og aka honum milli hótelsins og Bedrichov að
morgni og til baka aftur seinnipartinn bæði laugardaginn og sunnudaginn og því
þurfa farþegar Íslandsvina ekki að nota almennings-samgöngurnar til þess að
koma sér á milli staða þessa tvo daga.
Flogið verður með Icelandair í beinu flugi til Berlínar og farið þaðan með rútu til
Liberec.
Hámarks fjöldi er 14 manns

Ferðaáætlun:
Dagur 1 - föstudagur, 7. febrúar
Berlín - Liberec
Flogið með Icelandair til Tegal flugvallar í Berlín kl 07:40 - áætluð lending 12:05
og við tekur u.þ.b. fjögurra stunda akstur til Liberec. Áætluð koma inn á hótel er
um kl. 17:30 – 18:00
Dagar 2 og 3 – laugardagur og sunnudagur, 8. og 9. febrúar
Æfingar og keppni
Að morgni hvors dags fer hópurinn með frá hótelinu upp til Bedrichov (uþb. 2040 mín. akstur) og verið þar fram eftir degi við æfingar og keppnir, eftir atvikum.
Allar tímasetningar á þessum akstri verða ákveðnar af fararstjóranum í takt við
dagskrá hvors dags fyrir sig.
Dagur 4 - mánudagur, 10. febrúar
Frjáls dagur í Liberec
Frjáls dagur í Liberec til þess að slappa af eftir keppni(r) undanfarinna daga. Og í
þessari fallegu rúmlega 100.000 manna borg er ýmislegt hægt að gera sér til
dundurs; fallegar byggingar, söfn, kaffihús, verslanir o.s.frv.
Dagur 5 - þriðjudagur, 11. febrúar
Munchen - Ísland
Snemma dags verður lagt af stað yfir til Munchen og flogið þaðan kl. 13:05 til
Íslands ...
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Fararstjórinn:
Óskar Jakobsson
Byrjaði að æfa skíðagöngu 7 ára á Ísafirði og hefur stundað hana æ síðan. Hefur þjálfað bæði
börn og fullorðna á undanförnum árum ásamt því að aðstoða við uppgang skíðagöngunnar í
Reykjavík með skíðagöngufélaginu Ulli. Hann hefur einnig stundað hlaup í mörg ár og er nú
þjálfari hlaupahóps Fjölnis.
Undanfarna þrjá vetur hefur hann, ásamt öðrum, haldið skíðagöngunámskeið í Tékklandi á
vegum Fjallakofans – Ævintýraferða og þekkir því orðið vel til á svæðinu.

Þjónusta & verð
Innifalið
í verði ferðar:

Flug

07.02.2020: FI 528 07:40/12:05 Flug með Icelandair frá Keflavík til Berlínar
11.02.2020: FI 529 13:25/15:50 Flug með Icelandair frá Berlín til Keflavíkur
Athugið að flugtímar geta breyst

Gisting
Matur

Ekki innifalið:

4 nætur á Clarion Grandhotel Zlatý Lev **** í miðbæ Liberec
Morgunverðir Innifalið – 3 X morgunverðir og síðan nestispakki brottfarardaginn
Kvöldverðir
Innifalið – 4 X fjögurra rétta kvöldverðir á Clarion
Ferðir
Allur akstur sem þarf til að fylla inn í áætlun ferðar; að og frá flugvelli (BerlínLiberec/Liberec-Berlín) og milli hótels og skíðasvæðis tvo dagana (frá Liberec upp á
skíðasvæðið í Bedrichov að morgni og niður á hótel seinnipartinn laugard., og
sunnudag til æfinga og í takt við áætlanir keppnisdaganna)
Fararstjóri
Óskar Jakobsson
Skráningargjald í keppnir (gróft áætlað u.þ.b. 7.000 – 12.000 eftir því hversu snemma er pantað)
Hádegishressing
Drykkir með kvöldverðum
Annað það sem ekki er talið upp í „innifalið”

Verð:

Verð á mann í tveggja manna herbergi
Verð á mann í eins manns herbergi

199.900,- staðgreitt
229.900,- staðgreitt

Greiðslur og
gjalddagar:

Staðfestingargjald:

Lokagreiðsla:

Staðfestingargjald ISK 75.000 þarf að greiða innan viku frá Lokagreiðslan þarf að berast í síðasta
pöntun. Athugið að staðfestingargjald fæst ekki lagi föstudaginn 20. desember 2019
endurgreitt ef til afbókunar af hálfu viðskiptavinar kemur.

Ábendingar:

Lágmarks þátttaka er 9 manns. Ferðaskrifstofan Íslandsvinir áskilur sér rétt til að hætta við ferð átta vikum fyrir
brottför ef þátttaka er ekki næg.
Ferðaskrifstofan Íslandsvinir og fararstjórar hennar áskilja sér allan rétt til að breyta áætlunum ferða ef veður,
umferð og/eða ástand vega, eða aðrar ófyrirsjáanlegar aðstæður gefa tilefni til.
Forfallatrygging er ekki í boði í sérferðum ferðaskrifstofunnar. Í mörgum tilfellum er forfallatrygging innifalin í
skilmálum greiðslukorta og/eða heimilis- og fjölskyldutrygginga fólks og er viðskiptavinum bent á að hafa samband
við banka sinn eða tryggingarfélag til að kanna stöðu mála. Verð ferðar er háð almennum gengisbreytingum, en
breytist ekki eftir að hún er að fullu greidd.
Fjallakofinn-Ævintýraferðir / Íslandsvinir eru með skilmála sem unnið er eftir varðandi alferð sem þessa og lesa má
um hér: http://ferdir.fjallakofinn.is/is/page/skilmalar
Frekari upplýsingar og skráning í síma 510 9500 eða sendið fyrirspurn á ferdir@fjallakofinn.is
Farþegar í ferðum Íslandsvina fá sérkjör í útivistarvöruverslunum „Fjallakofans“ í Hafnarfirði og Reykjavík.

