ZO OSŽ Mladá Boleslav a
zaměstnavatelé – ČD,a.s. , ČD Cargo,a.s.
a SŽDC, s.o.
pořádají…
___________________________________________________________
RELAXAČNĚ - poznávací zájezd

v maďarských lázních

HARKÁNY

od 27. 9. – 29. 9. 2018
CENA s dotací – zaměstnanec+1 rodinný příslušník : á 2.900 ,- (plná 4.400),
Senior člen ZO MB 2.900,- Kč + 1 rodinný příslušník 4400,- Kč
dotace se poskytuje na dopravu
zahrnuje:
- dopravu lux. autokarem fi Eichler BUS
- 2x nocleh ve 2lůžk.pokoji ve 3* hotelu
- 2x bufetovou snídani v hotelu + 1x večeři v hotelu
- 1x večeři ve sklípku, ta zahrnuje:
vstup, hudbu, ochutnávky, teplou večeři
a neomezenou konzumaci nápojů, studené mísy
- pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje - vstupy do historických objektů a lázní
- příplatek na jednolůžkový pokoj

Odjezd 27.9. v 00.15 hod odjezd z Ml.Boleslavi od hl.n. do Maďarska (ranní přejezd pouze s technickými
zastávkami)
Čtvrtek
Ranní příjezd do lázní HARKÁNY, návštěva termálních lázní, relax v bazénech. Odpoledne ubytování,
procházka po městě HARKÁNY - nebo další koupání. Večeře v hotelu, nocleh.
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Pátek
Po snídani odjezd - dopoledne návštěva města PECS - česky Pětikostelí, jedno z nejkrásnějších maďarských
měst (UNESCO). 2000 let staré na křižovatce antiky, judaismu, křesťanství a islámu má památky všech
dob - od starořímských vykopávek (aquaduct, mausoleum), přes románský dóm sv. Petra z 11.st., biskupský
palác, starobylou universitu, divadlo, radnici, výstavnou synagogu, až po osmanské stavby - turecká džámija
paši Kásima, mešita paši Hasana, starý hammam aj. Večer - odjezd do nedalekého centra maďarského
vinařství VILLÁNY (kouzelná vinařská obec s památkově chráněnými sklípky)
Večerní posezení ve sklípku - večeře s hudbou, ochutnávky, neomezená konzumace nápojů, nocleh v htl.
Sobota
po snídani celodenní návštěva termálních lázní, možná návštěva místní tržnice a nakoupení si maďarských
specialit (klobásy, špek, papriky, atd..) Večer - odjezd.
Neděle
Příjezd v časných ranních hodinách (6.00 hod)

Změna programu vyhrazena.
.

Zájemci z OŘ Hradec Králové – PO Turnov a PO Liberec rezervace zájezdu bez
záruky.

Přihlášky do 15.7. 2018 na tel. č. 737 24 77 01 u Lindy Liškové.
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