ZO OSŽ Mladá Boleslav nabízí…

Podunajská stezka – z Bavorska až do Vídně
Pojeďte s námi za vínem a přírodou na kole
6 denní cyklistický zájezd
Nádherné zážitky a neopakovatelná atmosféra, jistota pohodlí a poznání sousedních zemí. Ze sedla
kola anebo na kolečkových bruslích, jak jen si vyberete.
V přiloženém dokumentu si přečtěte, co vše Vás na našem sportovním několikadenním
výletu čeká, na co se můžete těšit. A věřte, že toho bude, jak je již s námi zvykem, opravdu hodně.
Program:
12.května

17.května

Stravování:
Ubytování:
Zázemí:
Doprava:
Vstupy:

Do Prahy Vás dopravíme na vlak mikrobusy z Mladé Boleslavi nebo České
Lípy.Nakládka kol v České Lípě, Mladé Boleslavi a Praze hl.n. Odjezd z
Prahy hl.n., 7.15 z Prahy, přestup Žel.Ruda Alžbětín do Deggendorfu. Zde začíná
naše cesta podunajskou stezkou, popsaná v dalším materiálu.
Odjezd z Vídně ve 14.30 hod, příjezd do Mladé Boleslavi – České Lípy. Vykládka
kol v Kolíně, Mladé Boleslavi a České Lípě.
snídaně po celou dobu pobytu, 1x grilovačka a 1x degustační večeře
5x penzion (pokoje s příslušenstvím)
mikrobusy uzpůsobené pro převoz kol a veškerých zavazadel po celou dobu
po českém území režijní průkazka, v Německu v ceně zájezdu, pro Rakousko
použití FIP ÖBB
nejsou v ceně

Pojištění :

pouze individuálně(možno sjednat zvýhodněné od OSŽ Mladá Boleslav-nutno
objednat u vedoucích zájezdu předem!)

Termín:

12.5.2013 – 17.5.2013

Cena:
Sleva :

7.500 Kč

pro členy ZO OSŽ Ml.Boleslav
pro účastníky předchozích zájezdů
Slevy lze slučovat!!!

500 Kč
500 Kč

Jízdenka: In-karta ČD (režijka), FIP jízdenka na ÖBB (každý si zajišťuje sám). Pokud nejste
zaměstnanci železnice nepřekročí náklady na jízdné vlakem 600 Kč/osoba
Maximální počet je 30 účastníků. Pořadí dle přijatých závazných přihlášek.

Přihlášky přijímá: Linda Lišková –telefon 737247701(v síti OSŽ MB zdarma)
Přihláška se stává platnou a závaznou po zaplacení uvedené ceny. 50 % je nutné uhradit do
28.2.2013, zbytek do konce dubna 2013.

