Tilbud 1 – Spindleruv Mlyn/Cerna Hora fly
13.02.2022
13.02-20.02
20.02.2022

15.55 – 17.15
17.15 – 19.45

Flyrejse Kastrup Lufthavn – Prag
Transfer til Spindleruv Mlyn
7 x overnatning på valgt hotel
Transfer til Prag
Flyrejse Prag – Kastrup Lufthavn

12.30 – 15.30
17.55 – 19.15

Pris (30 sæder til
rådighed)

Prom ***
Cerna Hora
Halvpension
7 dages liftkort
7 dages skileje

Voksen

5990

Barn

6-11 år

5490

Barn 0-5 år

1990

Inkluderet i prisen
- Flyrejse Kastrup lufthavn – Praha Ruzyne retur
- 7 x overnatning på valgt hotel
- 7 dages morgenmad
- 7 dages aftensmad
- 7 dages liftkort
- 7 dages komplet skileje
- Transfer til/fra lufthavn/hotel på ankomst/afrejsedato
- Afgift til Rejsegarantifonden.
- Alle skatter og afgifter
- 1 stk. bagage
- 1 stk. håndbagage
- Dansk guidekontor i Spindleruv Mlyn
- Mulighed for tilkøb af dansk skiskole

Tillæg:
- Enkeltværelsestillæg
- Sygdomsafbestillingsforsikring 6% af samlet pris.
- Europæiske årsrejseforsikring inkl. skisport: Læs mere ved at klikke her
398 kr. for en person for 12 måneder
958 kr. for hele familien i 12 måneder
- Skihjelm pr. person pr. dag +25 kr.
- Liftkort ekstra dag +275 kr.
- Skileje ekstra dag +75 kr.
- Snowboardleje i stedet for skileje +200 kr.
Fradrag såfremt man ikke skal bruge:
- Liftkort 2 dage 500 kr, 3 dage 700 kr., 4 dage 900 kr., 5 dage 1100 kr., 6 dage 1200 kr.
- Skileje 2 dage 200 kr, 3 dage 275 kr., 4 dage 350 kr., 5 dage 400 kr., 6 dage 500 kr.

Prisgaranti med Jeresskirejse.dk
Når i køber en rejse hos Jeresskirejse.dk garanterer vi markedets laveste pris.
Derfor kan vi garantere laveste pris:
Vi sender hvert år tusindvis af danskere på skiferie og på baggrund af dette kan vi forhandle attraktive priser
hjem hos vores leverandører. Dette betyder at vi garanterer markedets laveste pris på alle vores udbudte
rejser. Denne garanti gælder naturligvis også på grupperejser.
Skulle i mod forventning finde en rejse på tilsvarende hotel/fly/bus/kørselv så giver vi en findeløn i form af et
nedslag på 500 kr. pr. bestilling, samtidig med at vi naturligvis sænker vores pris til det angivne niveau.
Bedste service
Udover prisgarantien så tilbyder vi markedets bedste service. Vores chat er åbent dagligt fra 06.00 - 23.00 alle
ugens 7 dage og i tidsrummet 09.00 - 20.00 er vi ligeledes på telefonerne - selvfølgelig også alle ugens 7 dage.
Bedste totalkøb
Af ovenstående grunde er vi derfor garant for branchens bedste totalkøb.
Kontakt os og få jeres første gode oplevelse - ganske gratis.
Aktivering af prisgarantien
I bedes fremsende screenshot, e-mail eller link til den pågældende pris. Såfremt der ikke er tale om et tilbud eller
special nedsat pris, garanterer vi prismatchning og tilmed giver vi en findeløn på yderligere 500 kr. i nedslag.
Prisgarantien gælder ikke rejsetilbud eller individuelt aftalte rabatter og prisgarantien skal aktiveres ved
rejsebestilling.

Skileje, liftkort og dansk skiskole Tjekkiet Spindleruv Mlyn
Der findes skiskole i Spindl på dansk og priserne er generelt meget lave, sammenlignet med hvad det koster i
Østrig og Norge.
Dansk guideservice og skiskole hele sæsonen
I Spindleruv Mlyn serviceres vores gæster hele sæsonen af Maskot Guideservice, som er et dansk bureau med
danskere. Alle vores gæster kan henvende sig på deres kontor, hvor man får udleveret liftkort, kan leje ski og
tilkøbe dansk skiskole til børn.
Skileje i Tjekkiet
Alle vores priser er inkl. skileje
Liftkort i Tjekkiet
Alle vores priser er inkl. liftkort
Dansk børneskiskole for børn under 12 år – (begrænset antal plads - først til mølle)
Skiskole

1 dag

2 dage

3 dage

4 dage

Voksen

350

600

850

1100

Børn

350

600

850

1100

Man undervises minimum 3 timer pr. dag. Alle priser er i danske kroner.
Åben alle dage fra 09.00 - 16.00. Undervisningen foregår fra 10.00 - 12.00 og 14.00 - 15.30. Frokostpausen fra
12.00 - 14.00 er ikke med i dagsprisen.
Børnene deles op efter niveau.
BEMÆRK vedr. skiskolen
Alle gruppehold har opstart hver søndag, med mindre andet oplyses på rejsebevis
Der er børne skiskole for alle børn fra 5 år
For børn under 5 år kan skiskolen efter aftale på destinationen tilbyde privat undervisning til barnet.

Der kan forudbestilles 4 dages undervisning hjemmefra - resterende dage aftales, bestilles og betales hos
skiskolen.
Dansk skiskole sælges efter først til mølle)
Skiskolen forbeholder sig retten til at omregne gruppeundervisning til privatlektioner, hvis der ikke er
tilstrækkeligt tilmeldte. I så fald vil det være muligt at annullere bestilt skiskole.
Børneskiskole tilbydes på niveauer: begynder og øvet.
Børneskiskole er gruppeundervisning og skiinstruktøren tilpasser undervisningen, således alle på holdet kan være
med.
Begynder voksen skiskole for alle over 12 år – opstart hver søndag (begrænset antal plads - først til mølle)
Skiskole

4 dage

Voksen

1100

Børn

1100

Man undervises minimum 10 timer over 4 dage. Alle priser er i danske kroner.
Holdstart Kun søndage:
Søndag fra 14.00 - 15.50.
Mandag, tirsdag, onsdag 10.00 – 12.00 og 14.00 – 15.50.
Frokostpausen fra 12.00 - 14.00 er ikke med i dagsprisen.
Øvede voksne henvises til at købe privat undervisning.
BEMÆRK vedr. skiskolen
Alle gruppehold har opstart hver søndag, med mindre andet oplyses på rejsebevis
Der er børne skiskole for alle børn fra 5 år
For børn under 5 år kan skiskolen efter aftale på destinationen tilbyde privat undervisning til barnet.
Der kan forudbestilles 4 dages undervisning hjemmefra - resterende dage aftales, bestilles og betales hos
skiskolen.

Dansk skiskole sælges efter først til mølle)
Skiskolen forbeholder sig retten til at omregne gruppeundervisning til privatlektioner, hvis der ikke er
tilstrækkeligt tilmeldte. I så fald vil det være muligt at annullere bestilt skiskole.
Børneskiskole tilbydes på niveauer: begynder og øvet.
Børneskiskole er gruppeundervisning og skiinstruktøren tilpasser undervisningen, således alle på holdet kan være
med.
Skileg(inkl. let skiløb hvis niveau)i sneen for børn i alderen 3-4 år(begrænset antal pladser)
Skileg

1 dag

2 dage

3 dage

4 dage

Alle dage 10.00-12.00

350

600

850

1100

Privat undervisning(kan ikke forudbestilles med dansk instruktør)
Antal personer

2 timer

3 timer

4 timer

1 person

600

775

950

2 personer

750

950

1150

3 personer

900

1150

1350

4 personer

1050

1350

1550

5 personer

1200

1550

1750

Alle priser er i danske kroner.

Hotel Prom ***, Svoboda Nad Upou - 300 meter til lift - ved skibus
Hotellet byder på bekvem indkvartering. Alle værelser er med minibar, fjernsyn, radio, telefon og eget badeværelse. Hotellet har
faciliteter som restaurant, bar, lounge, sauna(kræver tilkøb), mindre jacuzzi(kræver tillæg)
Hotellet har en god beliggenhed i Svoboda Nad Opou lige ved skibus og blot 6 km fra Trutnov, 3 km fra Janske Lazne og 6 km fra
Pec Pod Snezkou. Ens liftkort gælder til hele Cerna Hora skiregion, som er godt forbundet af skibusser. Skibussen kører lige foran
hotellet og der er 300 meter til nærmeste lift, som også har aften skiløb. Det er liegeledes en god begynderbakke. Hotel Prom er
god value for money.

Inkluderet i prisen på hotellet: Halvpension, parkering, liftkort
Tilkøbsmuligheder: skiskole, skileje

