
SLOVENSKO 2003 
NÍZKÉ BESKYDY + BIESZCADY 

(DUKLA, MEDZlLABORCE, SNINA, POLSKO-BIESZCADY) 
24. -28.9.2003 

 

Určeno pro pěší turistiku + cykloturistiku pro 70 osob! 
Upozorňuji, že na tuto akci je předběžně přihlášeno 100 zájemců! Ubytovací kapacity jsou pouze pro 
zavčas přihlášené do počtu 70 účastníků + 70 kol! 

Ubytování: 3 noci s polopenzí v RS v Medzilaborcích (4 až 8 L pokoje a chatky) 
Doprava: 2x BUS + 2x vlek na kola 
Odjezd:  ve středu 24.9.2003 
 
 BUS 1 BUS 2 
 ve 20.00 hod. Rychnov n. K. u Fabu  ve 20.00 hod. Rychnov n. K. u Fabu 
 20.30 hod. Čestice ČSAD 20.30 hod. Solnice nám. 
 21.00 hod. Kostelec n. O. u Fabu  21.00 hod. Opočno nám. 
 21.30 hod. Vamberk nám. 21.30 hod. Hr. Králové ČSD 

 
Návrat:  v neděli 28.9.2003 do 22.00 hod. do míst nástupů  
 
Časový program: čt 25.9.2003 -pro pěší + cyklo  okolí Medzilaborců + Polsko 

pá 26.9.2003 - -,,-  Medzilaborce -Snina  
so 27.9.2003 - -,,-  Dukla -Mezilaborce + Polsko 
ne 28.9.2003 - -,,-  výlet Slovenskem domů  

Stravování: -polopenze (večeře + snídaně) zajištěné s ubytováním 
-ostatní stravování z vlastních zásob, nebo cestou restaurace 

Vezmi s sebou: -platný cestovní pas (budeme jezdit v zahraničí -Slovensko + Polsko) 
-výměnu peněz na svou útratu Slovenské (SK), Polské (ZL) 
-pojišťovna doporučuje se dopojistit, některé léčebné výlohy a léky sena Slovensku musí 
platit! 
-Dobré turistické a cyklistické vybavení. 
 

Cena:   2.200,- Kč/ dospělí  -3x ubytování s polopenzí + BUS +režie 
1.500,- Kč/ děti +studenti -3x ubytování s polopenzí + BUS +režie 
100,- Kč/ kolo -max. počet 70 kol ! ! !  

Turistické mapy prostoru možno zakoupit v BUSE. 

Přihlášky: pouze závazné s finančním vkladem (složenkou nebo na účet -do poznámky platebního 
příkazu na účet uveď svoje jméno ), nejpozději do 15.9.2003 

na adresu: Bohuslav Jindra, Struha 791, Vamberk 517 54 
na účet: 1404416 -664/0600 
tel:  603/ 285 654   494/ 541 784 
 


