ZO OSŽ MLADÁ BOLESLAV ve spolupráci se zaměstnavateli
ČD, a.s. ; ČD Cargo, a.s. a SŽDC, s.o.
Připravila pro své členy a zaměstnance

PLAVBU PO LABI NA ZÁMEK PILLNITZ

27.06.2015
Zámek je vyhledávaný nejen pro svou originalitu stavby a interiérů , ale návštěvníky láká také jeho okolí, především rozsáhlý
zámecký park se šesti různě koncipovanými zahradami a s velkým množstvím vzácných dřevin prezentující kolekce rostlin z
celého světa. Mezi zdejší rostlinné poklady patří množství starých cenných stromů a ve zdejším
obřím skleníku je k vidění i 12 m vysoká kamélie, která byla před 230 lety přivezena z Japonska. Kamélie kvete nejkrásněji v
dubnu a pokud Pillnitz navštívíte v jarních měsících, můžete vidět její bohaté květy. Zahrada skrývá i další překvapení. Je jím 300
let starý člun, na němž se panstvo rádo plavilo po Labi. Skutečnost, že schody zámku končí přímo na břehu Labe, šlechtu přímo
vybízela k tomu, aby si často dopřávala oblíbené lodních výlety.
I my se vydáme na prohlídku zámku Pillnitz po Labi. Při plavbě z Děčína si vychutnáte jedinečné výhledy na labské pískovce,
lázeňské městečko Bad Schandau i pevnost Königstein. V ceně plavby je zahrnutý oběd i večeře, romantickou atmosféru naladí
živá hudba a o projížděné oblasti podá výklad náš průvodce.
Vedle plavby a návštěvy zámku může být dalším z řady zážitků dne i posezení v michelinské restauraci, která se nachází v
bezprostřední blízkosti zámku.

Program:
7:00h odjezd Mladá Boleslav hl. n.
7.30h zastávka Doksy
7.50h zastávka Česká Lípa
9:00h odplutí z Děčína
9:50h zastávka Hřensko, v 11:15 podáváme oběd
12:15h přistání v Pillnitz, čas na prohlídku zámku
Vstupné do zámku: 7,- Euro/os včetně zahrad,
Pouze skleníky a zahrady 1,50 Euro/os
15:30h odplutí lodi z Pillnitz
Atmosféru podvečerní plavby romanticky doladí živá hudba,
v 18:00 h podáváme večeři
19:30h připlutí Hřensko a odjezd směr Mladá Boleslav

Cena:
Zaměstnanec, člen OSŽ MB: 200,- Kč
Rodinný příslušník: 400,- Kč
Plná cena: 750,- Kč
zahrnuje plavbu s hudbou a průvodcem, tříchodový oběd, večeři - servírované hl. jídlo + formou rautu výběr
salátů a dezertový stůl (minidezerty, čerstvé ovoce), Bus MB – Děčín - MB

Přihlášky přijímá do 07.06. 2015
Linda Lišková tel. 737 24 77 01
jsou platné po uhrazení, v případě neúčasti se nevrací

