
Vamberk 12.12.2008 
Vážení kamarádi, 
 
Zdravím Vás a zasílám výsledek Vašeho hlasování z nabídky letního zájezdu po Evropě 
2009.Vyhodnotil jsem Váš zájem a dávám tímto na vědomí konečné pořadí jednotlivých 
návrhů : 
1. místo – Rakousko             - 25 zájemců 
2. místo – Benelux  - 17    -//- 
3. místo – Rumunsko  - 15    -//- 
4. místo – Turecko    - 14    -//- 
5. místo – Maďarsko   - 13    -//- 
 
Ti z Vás, kteří se na Rakousko nehlásili a chcete se ještě k nám přidat, můžete se ještě 
přihlásit. Pro rok 2009 zvítězil zájezd „ Rakousko “, který tímto začínám připravovat na 
termín 26.6. - 8.7. 2009. Navštívíme zemi horských velikánů, poznáme historii, kulturu, 
přírodu, hory Rakouska (vhodné pro turistiku a pro kola). 
 
Doprava:   :  Při počtu 20 - 35 osob, pojedeme busem s vlekem na kola. Zadní prostory busu  
 budou využité pro zavazadla (stany, spacáky, cestovní tašky). 
 Při menším počtu pod 20 osob pojedeme mikrobusem s vlekem na kola.  
 
Ubytování  : Ve vlastním stanu, spacák, lehátko, v kempech, v soukromí, v levných  
            ubytovnách nebo penzionech. 
 
Program    :  - v pátek 26.6.2009 noční přejezd do Rakouska, poznat 9 spolkových zemí  
    Rakouska 
 

- 1 den poznání země Vorarlberg 
- 2 dny poznání Tyrolska 
- 1 den poznání Korutan 
- 1 den poznání Burgelandu 
- 2 dny poznání Štýrska 
- 2 dny poznání Salcburska 
- 1 den poznání Horních Rakous 
- 2 dny poznání Dolních Rakous 
- Budeme poznávat nádherné hory a podhůří, přírodu, národní parky, starobylá   
  města a vesnice, hrady, zámky, kláštery. 

 
Cena : cca 8.000 - 9.000,- Kč/osoba (doprava, kolo, kempovné, poplatky, režie ). 
 
Upřesňující informace :  Přesný plán cesty bude doručen všem, kteří jste se přihlásili na  
 zájezd „Rakousko 2009“ do 15.3.2009. 

 
Jsem s pozdravem a těším se na nové nepoznané. 

 
Krásné a pohodové Vánoce 2008, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti do roku 
2009  
T + F 494 541 784/ 603 285 654     Bohouš Jindra 
www.boji.webz.cz                                      Struha 791 
Bohuslav.Jindra@seznam.cz 517 54 Vamberk 

http://www.boji.webz.cz/
mailto:Bohuslav.Jindra@seznam.cz


NABÍDKA  LETNÍHO ZÁJEZDU  ZA POZNÁNÍM 
„ RAKOUSKO 2009“  

TERMÍN 26.6.  – 10 .7. 2009 
---------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Autobusový zájezd s vlekem na kola, cykloturistika, turistika a busové poznání Rakouska a 
jeho osmi spolkových zemí Vorarlbersko, Tyrolsko, Korutany, Burgenlandsko, Štýrsko, 
Salcbursko, Horní a Dolní Rakousy, poznáme jejich historii, kulturu, hlavní města, přírodu, 
hory, řeky, jezera, národní parky. 
 
Ubytování: Ve vlastních stanech, spacáku na tábořištích, kempech, u soukromníka ( 1x noc 

bus, 13x stan ).  
 
Doprava:   bus Karosa C956 ( max. 32 osob, min. 25 osob ), zadní prostory budou  
  upraveny na sklad bagáže ( stany, spacák, karimatky, osobní batožiny ). Při 
  nižším počtu osob zajistíme menší busy s vlekem na kola. 

 
Odjezd:  V pátek 26.6.2009 v odpoledních hodinách, hodina odjezdu a nástupní místa  

budou upřesněna dle přihlášených v doplňujícím programu zájezdu, který bude  
přihlášeným zaslán do 30.5.2009. 

 
Návrat:  V pátek 10.7. v nočních hodinách do míst nástupů. 
   
Stravování: Z vlastních zásob a vlastního kapesného. V doplňujícím programu zájezdu 

určím jednotlivé skupiny osob na vaření: Neberte stravu podléhající zkáze, 
vezmi stravu střídmou, balenou v lehkých obalech. Ceny potravin jsou 
v Rakousku podstatně dražší, ale i přes to doporučuji dokupovat čerstvé 
potraviny dle osobní potřeby. 

 
Vezmi s sebou a zajisti si: 

 
-  nepromokavé oblečení + dobrý stan + spacák  
- turistické oblečení do nepohody, dobré pohorky, čepice, rukavice 
- minimálně 300,- EUR finanční hotovost ( karta ), část  použijete na své nákupy,  
vstupné, atd. Z této částky budu vybírat 130,- EUR na kempovné +   
  ubytování + parkovné + poplatky atd. 
- platné cestovní doklady ( cestovní pas, občanka ) 
- komplexní pojištění léčebných výloh včetně úrazu a cestovního pojištění, všichni  
  účastníci zájezdu jedou na vlastní nebezpečí, svoje léky s sebou!!! 
  

Cena:  - Při počtu 32 osob bude cena cca 8.000,- Kč/ osoba ( doprava, kolo,  
    kempovné, poplatky, režie )  

- Při počtu 25 osob bude cena cca 9.000,- Kč/osoba ( doprava, kolo,   
  kempovné, poplatky, režie )  

 - Závazná přihláška se zálohou 5.000,- Kč/osoba + 600,-Kč/kolo v termínu  
   přihlášek. 

 - 130 EUR se bude vybírat v průběhu zájezdu od každého účastníka 
(kempovné, ubytování, parkovné, poplatky, atd.). 
- vyrovnání skutečné ceny zájezdu se provede do 30.7.2009. 

  



Zajišťujeme: - Bufet v BUSE ( káva, čaj, pivo ) 
- Společný stan – slouží jako kuchyň a jídelna. 
- Automapa a průvodce Rakouska pro každého účastníka 

 
   
Časový program: 
Pá  26.6.2009  -   V podvečer odjezd  přes Česko, Německo do Rakouska 
So  27.6.   -   Ráno v okolí jezera Bodensee, sp. Země Vorarlbersko, hl.m. Bregenz 

 Ne  28.6.   -   SZ Tyrolsko, Landech - Insbruck, podle řeky Innu, hl.m. Innsbruck 
 Po  29.6.  -   SZ Tyrolsko, Kitzbüheler Alpy, Kitzbühel 

Út  30.6.  -   SZ Salcbursko, Krimml - Zell am See, podle řeky Salzach  
St    1.7.   -   SZ Korutany, Lidný - Sppital, podle řeky Drau 
Čt    2.7.   -   SZ Korutany, Villach - Klagenfurt okolo jezer, hl.m. Klagenfurt 
Pá    3.7.   -   SZ Štýrsko, podle řeky Mur, hl.m. Graz 
So    4.7.   -   SZ Burgenlandsko, okolo jezera Neusiedler See, hl.m. Eisenstadt 
Ne    5.7.   -   SZ Štýrsko, okolo řeky Salzy a Enns 
Po    6.7.   -   SZ Salcbursko, jezerní oblast Solné komory 
Út    7.7.   -   SZ Salcbursko, jezerní oblast Solné komory, hl.město Salcburg 
St    8.7.   -   SZ Horní Rakousy, podle řeky Innu a Dunaje, hl.m. Linz 
Čt    9.7.   -   SZ Dorní Rakousy, podle řeky Dunaje 
Pá  10.7.   -   SZ Dolní Rakousy, -//- , hl.město Wien 
 
 
Při vlastním zájezdu si budeme moci upravit program dle počasí, každý den máme několik 
možností. 
Doplňující informace k zájezdu zašlu všem přihlášeným do 31.5.2009!!! 
 
Přihlášky:  Pouze závazné s finančním vkladem(zálohou)  5.000,- Kč + 600,-Kč(za kolo),  
  které poukážete nejpozději do 15.5. 2009 na adresu: 

Bohuslav Jindra                  č.ú.: 140 441 6664/0600     
   Struha 791                           T + F    494 541 784  
                       517 54 Vamberk                   603 285 654 
                                                       www.boji.webz.cz 
                                                Bohuslav.Jindra@seznam.cz 
                      
Těším se na nové nepoznané, 

zdraví    Bohouš Jindra 
 
 
 
 
 
Ve Vamberku dne 17.2.2009 

http://www.boji.webz.cz/
mailto:Bohuslav.Jindra@seznam.cz


UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE PRO ZÁJEZD:     
„RAKOUSKO 2009“ 

TERMÍN 26 .6.  – 10 .7. 2009 
 
Autobusový zájezd pro pěší a cykloturistiku  za poznáním nejhezčích přírodních a 
historických lokalit spolkových zemí Rakouska. 
  
Ubytování:    Ve vlastních stanech v kempech (1x noc BUS, 13x stan) 
 
Doprava:       BUS KAROSA C 956 (max. 24 osob) + kola do busu (max. 20 kol) 

 
Odjezd:  V pátek 26.6.2009 v   18.00 hod. – Náchod – nádraží BUS 
     18.45 hod. – Rychnov – nádraží BUS 
     19.00 hod. – Vamberk – náměstí 
     19.30 hod. – Doudleby n.O. – zastávka BUS 
     20.00 hod. – Lípa n. O. – zastávka BUS 
     20.30 hod. – Hradec Králové – u Novotnů 
      
Návrat:  V pátek 10.7.2009 do 24. 00 hod. do míst nástupů. 
 
Zajisti si:        Každý účastník zájezdu si zajistí u své pojišťovny komplexní pojištění  

léčebných výloh včetně úrazu a cestovního pojištění, včetně krádeže a 
spoluúčasti na celou dobu zájezdu tj. od 26.6. do 10.7. 2009 včetně . Pojistnou 
smlouvu vezmi s sebou včetně karty své pojišťovny. 

 
Zajišťujeme: 1) V BUSE bufet( káva, pivo, limo) 

2) Velký stan (přístřešek na vaření) 
3) Průvodce + mapy obdrží každý účastník  

 
Vezmi s sebou: 1) Dobré oblečení včetně nepromokavého s dobrou obuví, od všeho vezmi jen  
  to nejnutnější, prádlo se dá přeprat. Oblečení a osobní věci dej do cestovní 
  tašky nebo kufru. Šetři prostor, neber zbytečnosti. 
 2) Vlastní potraviny v cestovní tašce, neber stravu podléhající zkáze,       
  doporučuji stravu instantní v lehkých obalech. 
 3) Stan, spacák, karimatka (stan odolný vodě!!). 
 4) Komplexní pojištění léčebných výloh včetně úrazu a cestovního pojištění 
  včetně krádeže a spoluúčasti a kartu pojišťovny. 
 5) Svoje léky, léky na průjem, antibiotika, obvazy, náplasti.  
 6) Platné cestovní doklady!! 
 7) Minimálně 300,- EUR finanční hotovosti na osobu, nebo kartu na směnu  
  Po překročení hranic bude postupně od  každého vybráno 150,- EUR na  
  ubytování, tunely, mýtné, poplatky atd. Zbylé si použijete pro svoji osobní  
  potřebu 
 8) Repetenty (proti komárům, muchničkám atd.) 
 9) Hudební nástroje, fotoaparáty, videokamery. 
                        10) 1x 0,5 L lihoviny, bude vybíráno v průběhu zájezdu od každého účastníka. 
                        11) Vařiče + nádobí + kanistr na vodu, doporučuji tyto jednotlivé skupiny
        na vaření, potřebné věci si domluvte mezi s sebou. Berte pouze malé mini
  skládací  stoličky a mini stoleček :  
                               



                              a) Jindrovi + Mizerovi e) Tuček, Wenke, Grosman 
  b) Novotní + Ehlová f) Friml, Dušek, Špačková 
  c) Stárkovi + Hanková, Šobr  
  d) Sodomkovi + Šrollová, Šimerda  
   
 
Cena: 1) Při stávajícím počtu účastníků 21 osob bude cena cca 9 000 Kč/osoba 
     (doprava BUS, kola, kempovné, mýtné, poplatky, režie).Cena se může navýšit při   
  snížení počtu účastníků. Ještě je několik míst volných, vezmi s sebou své kamarády. 
 2) Konečné vyúčtování ceny zájezdu bude provedeno do 31.7.2009  

 
Časový program: 

Pá  26.6.2009  -   Odjezd v podvečer přes Čechy, Německo do Rakouska 
So  27.6.   -   h.m.Voralbergu- Bregenz, Bodamské jezero na kole + hory 

 Ne  28.6.   -   Silvretapas, Tyrolskem na kole podle řeky Innu, h.m. Tyrolska-  
        Insbruck 
 Po  29.6.  -   Krimml vodopády pěšárna, na kole podle řeky Salzach 

Út  30.6.  -   na Grosglockner busem a pěšky, kolo podle řeky Drau 
St    1.7.   -   Korutanami na kole, h.m. Korutan- Klagenfurt 
Čt    2.7.   -   Štýrskem na kole, h.m.Štýrska- Graz 
Pá    3.7.   -   Neziderské jezero na kole, h.m.Burgenlandu- Eisenstadt 
So    4.7.   -   Semmering - TP, Mariazell – klášter, na kole podle řeky Salza 
Ne    5.7.   -   pěšárna na Dachstain, na kole podle řeky Enns 
Po    6.7.   -   na kole Solnou Komorou, Hallstadt, Bad Ischl, Attersse 
Út    7.7.   -   na kole Solnou Komorou, h.m.Salsburska- Salcburg 
St    8.7.   -   na kole podél Dunaje, h.m.Hor.Rakouska -Linec 
Čt    9.7.   -   na kole Dunajskou stezkou do Vídně 
Pá  10.7.   -   prohlídka h.m.Rakouska- Vídeň, odpoledne odjezd domů 
 
Při vlastním zájezdu si budete moci upravit program podle počasí a nálady. Každý den je 
připraveno několik možností úpravy programu. 
   

Jsem s pozdravem a těším se na nové a nepoznané  
 
zdraví    Bohouš Jindra 

 
 Přihlášky:  s finančním vkladem (zálohou) 5.000,- Kč/osoba + 600,- kč/kolo, které  

Poukažte nejpozději do 25.5.2009 na adresu : 
                  Bohuslav Jindra  č.ú.: 140 441 6664/0600     

      Struha 791    tel:    494 541 784  
                                          517 54 Vamberk       603 285 654 

 
www.boji.webz.cz 

Bohuslav.Jindra@seznam.cz 
 
 
 
 
Ve Vamberku dne 8.5.2009 
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