
NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU 
"4- denní podzimní VlHORLA T + Bukovské vrchy" 

Východní Slovensko 25. -29. 9. 2002 
 

Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silniční, treková, horská kola) 
 

Ubytování:  3 noci s polopenzí (snídaně + večeře) v RS Sninské Rybníky (3 až 5L pokoje + chaty) 
Pouze pro zavčas přihlášené do počtu 45 osob 

Doprava:  BUS s vlekem na kola (max. 42 kol) ! ! !  
Odjezd:  ve středu 25.9.2002  v 21.00 hod. Vamberk náměstí  

v 2130 hod. Rychnov n. Kn FAB. 
v 22.30 hod. Hradec Králové nádraží ČD 
 

Návrat:  v neděli 29.9.2002 do 22.00 hod. do míst nástupů 
 
Časový program:  čt 26.9.2002 pro pěší a cyklisty Vihorlat a okolí 

pá 27.9.2002 dtto  
so 28.9.2002 pro pěší a cyklisty Bukovské vrchy a okolí 
ne 29.9.2002 Spišský hrad +Levoča + Bešeňová (koupání termál) 

 
Turistické + cyklo mapy navštíveného prostoru možno zakoupit v BUSE ! ! !  

 
Stravování: snídaně a večeře placená na RS Vihorlat v místě ubytování. 

Ostatní stravování z vlastních zásob, nebo cestou v restauracích. 
Vezmi s sebou:  -vhodnou ústroj pro vysokohorskou turistiku 

-platný cestovní pas + pojištění na úraz + léčebné výlohy v zahraničí 
-Slovenské koruny na osobní potřebu a drobnou útratu, vstupné atd 
-plavky na koupání 
-přezůvky 
 

Cena:  2.450,-Kč / osoba -3x ubytování s polopenzí + doprava BUS+ režie 
+ 100,-Kč/kolo (max. počet 42 kol !!!) 

Přihlášky: Pouze závazné s finančním vkladem nejpozději do 15.9.2002 
Max. pro 45 osob +42 kol, složenkou nebo na účet (do poznámky platebního příkazu účtu 
uveď svoje jméno) 
 
na adresu: Bohuslav Jindra, Struha 791, Vamberk 517 54 
nebo na účet: č.ú. 1404416 -664 / 0600 
mob: 0603/ 285 654 
tel: 0445/ 541 784 

Těšíme se na nové nepoznané  
zdraví Bohouš Jindra  

P .S.: V termínu 22. -24.11. 2002 -zakončení sezóny + videofestival Šajtava 2002 
 V termínu 6. -8.12. 2002 -první sněhové radovánky Mísečky –Benecko 

V termínu 24. -26.01. 2003 -Jizerské hory -běžky 
V termínu 21. -23 .02. 2003 -Šumava -běžky 


