POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2019

PÍSEK – město s půvabem a geniem loci
termín: 18. - 23. červen 2019

cena 7.490,- kč

sleva při přihlášení do 31.1. 500,- kč

Nejznámější atraktivitou v Písku je Kamenný most , který pojí břehy zlatonosné řeky
Otavy. Pozornost si zaslouží i několik muzeí a památník, hrady i zámky, jedinečné
industriální stavby, zážitkové expozice a další poutavá místa. Královské město obklopené
mořem lesů nabízí nejen seniorům celou škálu možností, jak zde strávit příjemné chvíle. A
proto neváhejte a pojeďte s námi !
Program zájezdu:
1.den:
odjezd v ranních hodinách. Cestou zastávka na Orlíku a projížďka parníkem na hrad Zvíkov, prohlídka
hradu, ubytování.
2.den:
prohlídka královského města s místním průvodcem, který vás seznámí s památkami – Prácheňské
muzeum, Zemský hřebčinec.
3.den:
Temelín – informační centrum temelínské elektrárny, kde si prohlédneme expozici a program v
kinosále. Týn nad Vltavou – muzeum se sbírkou vltavínů. Bechyně.
4.den:
Protivín – unikátní ZOO v ČR, společně navštívíme nebezpečný svět krokodýlů. A kdo se bojí
krokodýlů , mže navštívit místní pivovar Platan! Zastávka v Putim se sochou Švejka.
5.den:
volný den v Písku. Písecké lesy, začínají hned za hotelem, Obora U Vodáka s muflony a daňky. Cesta
bolestných kamenů, Rozhledna Jarník, plovárna sv. Václava.
6.den:
ukončení pobytu. V Miroticích navštívíme malé muzeum věnoané M. Alši a M. Kopeckému. Zastávka v
Blatné a prohlídka nádherného vodního zámku s oborou daňků. Návrat ve večerních hodinách.
V ceně: doprava bus, 5x ubytování se snídaní v hotelu America ****, místní průvodce, průvodce,
pojištění storna zájezdu,
Příplatek: jednolůžkový pokoj 1500 kč

Důležité informace:
Sleva při nahlášení do 31.1. 2019 500,- kč /osoba
Sleva při zakoupení do 15.3. 200,- kč/osoba
Sleva platí pro 1. a 2. osobu na pevném lůžku.
Úhrada zálohy jen 1000,- kč , doplatek zálohy do 50% ceny zájezdu do 15.3. 2019,
doplatek zájezdu měsíc před odjezdem.
Odjezdy na trase:
Trutnov, Dvůr Králové, Jaroměř, Úpice, Červený Kostelec, Náchod, Hradec Králové, dále po trase
směru jízdy.
Doporučujeme zakoupit komplexní pojištění vč. Pojištění storna. Nemusíte tak mít obavy, že při
brzkém uhrazení zálohy, v případě nemoci, přijdete o peníze.
Místenka v autobusu 100,-/osoba

pořadatel : cestovní kancelář LADA

