Zimní sraz Aleáků - Kořenov 2013

Konečně je to tady! ALEA jede na hory a bude to opravdu legrace! Konečně si můžeme užít
zimních radovánek bez ohledu na počasí. Zkrátka, ať už na sněhu či na blátě, pojedeme jak o
závod :-).

Do Kořenova pojedeme vlakem po slavné ozubnicové trati a projedeme také 932m dlouhým tzv.
polubenským tunelem. Ozubnicová trať Tanvald - Kořenov v Jizerských horách je nejstrmější
železnicí v ČR. Pomocí dvoupásové ozubnice Abtova systému překonává na sedmi
kilometrech mezi Tanvaldem a
Kořenovem výškový rozdíl 235 metrů.

Až tuto část cesty zdoláme budeme ubytováni v krásné horské chatě v nejvýchodnější části
Jizerských hor v těsném sousedství Krkonoš a hranic s Polskem.

Věřím, že se nám podaří sejít se v hojném počtu, abychom si mohli znovu dát náš hlasitý
pokřik a taky si trošku připomenout fajn zážitky z minulých akcí! Těší se na Vás všichni Aleáci a
místní Sněhuláci!

Termín

15.3.2013 − 17.3.2013 Cena
660,- Kč
(doprava, strava 5x denně, ubytování a úrazové pojištění) Místo
Kořenov Odjezd
sraz v pátek 15.3. v 14:45 na nádraží Praha -Vršovice u pokladen Příjezd
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v neděli 17.3. v 18:45 tamtéž;

Fotografie z akce Josefův Důl 2005 Přihlášení

Přihlásit se můžete obvyklým způsobem pomocí našich kontaktů a to nejpozději do 8.3.2013.
Děti, které s náma již na nějaké akci byly, mohou zaplatit při odjezdu. Ostatní musí zaplatit do
12.3.2013 na náš účet. V platbě je nutno uvést jako variabilní symbol první šestičíslí rodného
čísla dítěte a specifický symbol 140.

Co s sebou ?
-

sváču a pití na cestu - pojedeme cca 3 hodiny a začínáme večeří
zimní oblečení vhodné do přírody a též něco na převlečení do chatky
rukavice, šálu a kulicha
přezůvky
teplé ponožky (2x)
kopii kartičky pojišťovny
vše zabalit tak aby si každý svůj batoh unesl
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