ZO SDČR, o.s.
Severní 5
360 05 Karlovy Vary

VĚČNĚ MLADÍ VARÁCI
opět zvou své členy, příznivce, kamarády i známé nejen z Karlových Varů,
ale i z Plzeňska na

ZÁJEZD NA JIŽNÍ MORAVU
za účelem doplnění zásoby červených krvinek a na

SLOVENSKO
za účelem navázání družby s Jednotou důchodců Slovenska, organizací Piešťany
v duchu našeho letošního programu „25 let života v nové Evropě“.
Kdy?
S kým?
Jak?
Kam?

: 28. srpna - 04. září 2015
: ZO SDČR Severní 5, 360 05 Karlovy Vary
: BUS Lux Dopravní podnik Karlovy Vary
: pátek 28.8. K.Vary – Brno (exkurze)
Brno – Dolní Věstonice (archeologické vykopávky,
Věstonická Venuše),
3 Novomlýnské nádrže
Panorama Pálavy
D. Věst. – Čejkovice ubytování.
(exkurze Templářské sklepy,
degustace vín, večeře, tanec
při cimbálové muzice),
: sobota 29.8. Čejkovice (osobní volno, prohlídka domu, kde žil
od svých 6ti let T.G.M, prohlídka a degustace vín v 26 vinných sklepích.
: neděle 30.8. Čejk. – Piešťany (Štefanikova mohyla, Čachtický
hrad), ubytování.
: pondělí 31.8.Piešťany – Velký Meďer (termální lázně koupání,
tobogány)
Velký Meďer – Gabčíkovo vodní dílo
Gabčíkovo - Piešťany

: úterý 01.09. Piešťany – (osobní volno, prohlídka města, družební večer).
: středa 02.09. Piešťany – Arboretum Mlýňany –lázně
Dudince - Piešťany
: čtvrtek 03.09. Piešťany – CHKO Malé Karpaty (Smolenický
zámek, Smolenický Kras).
CHKO Malé Karpaty – Piešťany
: pátek 04.09. Piešťany – moravský odpolední piknik – Vary
Za kolik?
Co platíte?

: - 6.500,- Kč
: doprava BUS, exkurze,
2x ubytování turistická ubytovna
5x ubytování ve dvoulůžkových pokojích
7x snídaně
Pojištění během cesty BUSEM

Zdravotní pojištění do zahraničí si hradí každý sám !!!!!
Odjezd
Návrat

: pátek 28.8.2015 6.00 hod Tržnice
: pátek 04.9.2015 22.00 hod Tržnice – v případě pozdějšího příjezdu rozvoz do
jednotlivých částí města

Informace

: telefony č. 737 980 839, 727 961 783
: účastníci z Plzně přistoupí v 7.15 hod na zastávce MHD
Sady pětatřicátníků, odtud odjezd na dálnici směr Praha.

Přihlášky

: každý všední den 9.00 – 11.30 Klub Alžbětiny lázně
a čtvrtek také 14.00 - 16.00 Klub Alžbětiny lázně
proti hotovému zaplacení, platby na bankovní účet po
telefonické domluvě.

Na vaši účast se těší
a pěkné kulturně – společenské zážitky přeje výbor ZO SDČR Severní 5.

