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Vamberk 15.12.2009 
Vážení kamarádi, 
Zdravím vás a zasílám výsledek vašeho hlasování z nabídky letního zájezdu po Evropě 2010. 
Vyhodnotil jsem Váš zájem a dávám tímto na vědomí konečné pořadí jednotlivých návrhů : 
 
1. místo - Turecko                - 28 zájemců 
2. místo - Maďarsko  - 24    -//- 
3. místo - Benelux  - 23    -//- 
4. místo - Rumunsko  - 22    -//- 
5. místo - Bulharsko  - 17    -//- 
 
Pro rok 2010 zvítězil zájezd „ Turecko “, který tímto začínám připravovat na termín 30.6. - 
18.7. 2010. Ti z vás, kteří se na Turecko nehlásili a chcete se k naší partě přidat, můžete se 
ještě přihlásit. Max. počet účastníků 28 osob + 10 kol, kola v buse. 
 
Navštívíme zemi nádherných hor, zajímavých přírodních památek, zemi bohatou na historické 
a kulturní památky. Určitě se vykoupeme ve všech mořích a vodních plochách, které budou 
vhodné při naší cestě. 
 
Doprava:   :  Při počtu 20 - 28 osob, pojedeme velkým klimatizovaným busem. Zadní       
 prostory busu budou využité pro bagáž a jízdní kola.  
 
Ubytování  : Ve vlastním stanu v kempech, v soukromí, v levném hotelu. 
 
Program    : Odjezd ve středu 30.6.2010 ve večerních hodinách přes Bulharsko:  

- 1 den poznání oblasti Thrákie 
- 2 dny poznání severního a jižního Egejska 
- 2 dny poznání západního středomoří 
- 2 dny poznání jihovýchodní Anatólie 
- 2 dny poznání severovýchodní Anatólie 
- 2 dny poznání černomořského pobřeží a pohoří Kackar 
- 2 dny poznání severovýchodní Anatólie  
- 2 dny poznání západní Anatolie a Istanbulu 

 
Cena : cca 13.000 - 16.000,- Kč/osoba ( doprava, kolo, kempovné, poplatky, režie ). 
 
Upřesňující informace :  Přesný plán cesty bude doručen všem, kteří jste se přihlásili na  
 zájezd „Turecko 2010“do 15.3.2010. 

 
Jsem s pozdravem a těším se na nové nepoznané. 

 
Krásné a pohodové Vánoce 2010, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti do roku 
2010 

Přeje  
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
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NABÍDKA  LETNÍHO ZÁJEZDU  ZA POZNÁNÍM 
„ Turecko 2010“  

TERMÍN 1.  – 18 .7. 2010 
---------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Autobusový zájezd, turistika, cykloturistika a busové poznání Turecka, poznáme historii, 
kulturu, přírodu, hory, moře, národní parky.  
 
Ubytování: Ve vlastních stanech, spacáku na tábořištích, kempech, u soukromníka ( 3 noci 

bus,14x stan )  
 
Doprava:   bus Karosa C956 ( max. 32 osob, max. 8 kol ), zadní prostory budou  
  upraveny na sklad kol + bagáže ( stany, spacáky, karimatky, osobní batožiny ). 

 
Odjezd:  Ve čtvrtek 1.7.2010 v odpoledních hodinách, hodina odjezdu a nástupní místa  

budou upřesněna dle přihlášených v upřesňujícím programu zájezdu, který 
bude přihlášeným zaslán do 30.5.2010. 

 
Návrat:  V neděli 18.7. 2010 v nočních hodinách do míst nástupů. 
   
Stravování: Z vlastních zásob a vlastního kapesného. Neberte stravu podléhající zkáze, 

vezmi stravu střídmou, balenou v lehkých obalech. Doporučuji dokupovat 
čerstvé dle osobní potřeby. 

 
Vezmi s sebou a zajisti si: 

 
- nepromokavé oblečení + dobrý stan + spacák  
- turistické oblečení do nepohody, pohorky, čepice, rukavice 
- minimálně 300,- EUR finanční hotovost, částku  použijete na své nákupy,    
  vstupné, atd. Z této částky budu vybírat 150,- EUR na kempovné +  ubytování 
  + parkovné + poplatky atd. 
- platné cestovní doklady ( cestovní pas, občanka ) + kopie těchto dokladů pro případ   
  ztráty ( krádeže ) 
- 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 10.000,- Kč/ osoba ( doprava, kempovné,
     poplatky, režie )  

 - Při počtu 26 osob bude cena cca 12.000,- Kč/ osoba ( doprava, kempovné,
    poplatky, režie ) 

 - Při počtu 20 osob bude cena cca 14.000,-Kč/ osoba( doprava, kempovné,
    poplatky, režie )  

 - Závazná přihláška se zálohou 7.000,- Kč/osoba + 1.000,-Kč/kolo v termínu  
   přihlášek 

 - 150 EUR se bude vybírat v průběhu zájezdu od každého účastníka        
   ( kempovné, ubytování, parkovné, poplatky atd.) 

 - Vyúčtování skutečné ceny zájezdu se provede do 30.7.2010. 
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Zajišťujeme: - Bufet v BUSE ( káva, čaj, pivo ) 
- Společný stan, slouží jako kuchyň a jídelna. 
- Automapa a průvodce Turecka pro každého účastníka  

 
   
Časový program: 
 
Čt    1.7.2010 - Odpoledne odjezd přes Česko, Slovensko, Maďarsko,noc v buse  
Pá    2.7.   - Přes Maďarsko, Srbsko, Bulharsko 
So    3.7.   - Oblast Thrákie a Dardanel, Marmarské moře 
Ne    4.7.   - Oblast Severního Egejsko, Trója, Pergamon, Egejské moře 
Po    5.7.   - Oblast Jižního Egejsko, Efez, Milétos, Didyma, Egejské moře 
Út    6.7.   - Oblast západní Anatolie, Pamukale, západní Středomoří, olympos, 
      moře 
St    7.7.   - Oblast východní Středomoří, Alanya, Anamur, moře 
Čt    8.7.   - Oblast střední Anatólie, Kapadokie, Göreme, podzemní města  
Pá    9.7.   -                       ------------------ // ------------------- 
So  10.7.   - Jihovýchodní Anatolie, hora Nemrud 
Ne  11.7.   - Jihovýchodní Anatolie, jezero Van 
Po  12.7.   - Severovýchodní Anatolie, gruzínská údolí 
Út  13.7.   - Černomořské pobřeží, pohoří Kackar 
St     14.7.  - Černomořské pobřeží, klášter Sumela 
Čt  15.7.  - Střední Anatolie, Ankara hl.město 
Pá  16.7.   - Prohlídka Istanbulu + Bospor 
So  17.7.   - Odjezd domů přes Bulharsko, Srbsko, Maďarsko 
Ne  18.7.   - Přes Maďarsko, Slovensko, domů 
 
 
 
Při vlastním zájezdu sibudeme upravovat program dle počasí, každý den máme několik 
možností. 
 
Doplňující informace k zájezdu zašlu všem přihlášeným do 31.5.2010!!! 
 
Přihlášky:  Pouze závazné s finančním vkladem ( zálohou ) 7.000,- Kč/ osoba +  
  1000,-Kč/ kolo, které poukažte nejpozději do 15.5. 2010 na adresu: 

 
Bohuslav Jindra                  č.ú.: 140 441 6664/0600     

   Struha 791                               M   603 285 654 
                       517 54 Vamberk                    
                                                       www.boji.webz.cz 
                                                Bohuslav.Jindra@seznam.cz 
                      
 
Těším se na nové nepoznané  

zdraví    Bohouš Jindra 
 
 
 
Vamberk dne 14.2.2010 

http://www.boji.webz.cz/
mailto:Bohuslav.Jindra@seznam.cz
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UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE PRO ZÁJEZD:     
„Turecko 2010“ 

TERMÍN 1 .  – 18 .7. 2010 
Autobusový zájezd turistika a busové poznání nejhezčích přírodních a historických lokalit 
Turecka (kultura, příroda, hory, moře, národní parky). 
  
Ubytování:  Ve vlastních stanech v kempech, u soukromníka, penzion, hotel (3x noc v BUSE, 
         14x stan nebo lůžko) 
 
Doprava:       BUS KAROSA C 956 (max. 30 osob, min. 20 osob), zadní prostory BUSU  
           budou upraveny na sklad bagáže (stany, spacáky, osobní batožiny, kola) 

 
Odjezd:  ve čtvrtek 1.7.2010 v  17.00 hod. – Rychnov n.Kn. – nádraží BUS 
     17.30 hod. – Vamberk – náměstí 
     18.00 hod. – Kostelec n.O. – u Sahulů 
     19.00 hod. – Hradec Králové – terminál BUS 
      
Návrat:  V neděli 18.7.2010 do 24. 00 hod. do míst nástupů. 
 
Zajisti si:        Každý účastník zájezdu si zajistí u své pojišťovny komplexní pojištění,  

léčebné výlohy, úraz, cestovní pojištění včetně krádeže a spoluúčasti na celou 
dobu zájezdu tj. od 1. -  18.7. 2010 . Pojistnou smlouvu vezmi s sebou včetně 
karty své pojišťovny.  

 
Zajišťujeme: 1) Bufet v BUSE ( káva, limo, pivo) 

2) Velký stan (přístřešek na vaření) 
3) Mapy + kopie z průvodce 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. 
 3) Stan, spacák, karimatka (stan odolný vodě), baterky-svítilny. 
 4) Komplexní pojištění léčebných výloh včetně úrazu a cestovního pojištění 
  včetně krádeže a spoluúčasti a kartu pojišťovny. Všichni účastníci jedou na  
  vlastní nebezpečí. 
 5) Svoje léky, antibiotika, léky na průjem a zažívací potíže obvazy, náplasti,  
  repelenty proti muchničkám.  
 6) Platné cestovní doklady (cestovní pas) + kopie těchto dokladů pro případ  
  ztráty (krádeže). 
 7) Minimálně 300,- EUR finanční hotovosti na osobu, nebo kartu na směnu. 
  Po překročení hranic bude postupně od každého vybráno 150,- EUR na   
  Ubytování, mýtné, poplatky atd., zbylé si použijete pro svoji potřebu 
  a rezervu. 
 8) Hudební nástroje, fotoaparáty, videokamery. 
 9) 1x 0,5 L lihoviny, bude vybíráno v průběhu zájezdu od každého účastníka. 
                       10) Vařiče + nádobí + kanistr na vodu, malé mini skládací stoličky. Doporučuji   
  tyto jednotlivé skupiny na vaření, potřebné věci si domluvte mezi sebou:  
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                              a) Jindrovi + Mizerovi                            e) Sahulovi + Smatek 
  b) Wenke + Tuček + Jasanští                  f) Vítkovi + Peldovi 
  c) Grosmanovi + Šobr           g) Sodomka + Tupec + Čižinský + Bartschová 
  d) Kokeš + Šibíková  
   
Cena: 1) Při stávajícím počtu účastníků 25 osob bude cena cca 13 000,- Kč/osoba 
     (doprava, BUS, kempovné, mýtné, poplatky, vstupy, režie).Cena se může navýšit  
  při snížení počtu účastníků. Ještě je několik volných míst, můžete ještě vzít s sebou 
  další kamarády a známé. 
 2) Konečné vyúčtování ceny zájezdu bude provedeno do 5.8.2010. 

 
Časový program: 

Čt    1.7.2010 -   Odjezd v podvečer přes Slovensko, Maďarsko, noc v BUSE 
Pá    2.7.   -   Přes Maďarsko, Srbsko, Bulharsko - kemp 
So    3.7.   -   Turecko Thrákie, Edirne – prohlídka, poloostrov Gallipoli + 
        Marmarské moře 
Ne    4.7.   -   Dardanely, Trója, Assos, Pergamon + Egejské moře 
Po    5.7.   -   Severní a Jižní Egejsko, Effes, Milet, Didyma + Egejské moře 
Út    6.7.   -   Západní Anatólií a Středomoří, Pamukkale, Olympos + moře 
St    7.7.   -   Západní a Východní Sředomoří, Perge, Anamur + moře 
Čt    8.7.   -   Střední Anatólie, Kapadokie, Ihlara -  údolí skalních kostelů 
Pá    9.7.   -   Střední Anatólie, Kapadokie, Goreme – skalní obydlí (UNESCO) 
So  10.7.   -   Jihovýchodní Anatólie, NP Nemrud – hora bohů (UNESCO) 
Ne  11.7.   -   NP Nemrud – pěší turistika + noční přejezd do NP Kackar 
Po  12.7.   -   Pohoří Kacka – pěší turistika u kláštera Sumelas 
Út  13.7.   -   Černomořské pobřeží, Trabazon, Gorele 
St  14.7.   -   Severní Anatólií na území Chetitů - Hatusa 
Čt  15.7.   -   Střední Anatólií, Ankara – hlavní město  
Pá         16.7.               -  Thrákie, Bospor, Istanbul – prohlídka města 
So         17.7.               -  Odjezd přes Bulharsko, Srbsko, Maďarsko 
Ne        18.7.               -  Přes Maďarsko, Slovensko -  domů 
 
 
Při vlastním zájezdu si budete moci upravit program podle počasí amístní situace. Na každý 
den máme připraveno několik možností v programu. 
   

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

               Struha 791 
                                                                                           517 54 Vamberk 
                      M 603  285 654 
                                                                                                           www.boji.webz.cz 
                                                                                                   Bohuslav.Jindra@seznam.cz  

http://www.boji.webz.cz/
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