
NABÍDKA  LETNÍHO ZÁJEZDU  ZA POZNÁNÍM 
„ Benelux 2011“  

TERMÍN 30.6.  – 14.7. 2011 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autobusový zájezd, turistika, cykloturistika a busové poznání Belgie, Nizozemska, 
Lucemburska, poznáme historii, kulturu, přírodu, národní parky, boj s mořem. 
 
Ubytování: Ve vlastních stanech, spacáku v kempech ( 1 noc bus,13x stan )  
 
Doprava:   bus Karosa C956 ( max. 24 osob, min. 17 osob ), zadní prostory budou  
  upraveny na sklad kol + bagáže ( stany, spacáky, karimatky, osobní batožiny ). 

 
Odjezd:  Ve čtvrtek 30.6.2011 v podvečerních hodinách, hodina odjezdu a nástupní 

místa  budou upřesněna dle přihlášených v upřesňujícím programu zájezdu, 
který bude přihlášeným zaslán do 30.5.2011. 

 
Návrat:  Ve čtvrtek 14.7. 2011 ve večerních 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, čepice 
- 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 24 osob bude cena cca 11.000,- Kč/ osoba ( doprava, kempovné,
     poplatky, režie )  

 - Při počtu 20 osob bude cena cca 13.000,- Kč/ osoba ( doprava, kempovné,
    poplatky, režie ) 

 - Při počtu 17 osob bude cena cca 15.000,-Kč/ osoba( doprava, kempovné,
    poplatky, režie )  

 - Závazná přihláška se zálohou 8.000,- 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 30.7.20101 
  

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



Časový program: 
 
Čt  30.6.2011 - Odpoledne odjezd přes Česko, Německo, noc v buse  
Pá    1.7.   - Lucembursko, Luxembourg – hl.město 
So    2.7.   - Lucembrusko, údolí řeky Moselle 
Ne    3.7.   - Belgie, oblast Ardenes 
Po    4.7.   - Belgie, oblast SPA 
Út    5.7.   - Belgie, Brusel hl.město 
St    6.7.   - Belgie, pobřeží moře u Oostende 
Čt    7.7.   - Belgie, oblast Antwerp 
Pá    8.7.   - Holandsko, JZ oblast pobřeží, provincie Middelburg   
So    9.7.   - Holandsko, oblast Rotterdamu, provincie západní Holandsko 
Ne  10.7.   - Holandsko, SZ pobřeží, provincie severního Holandska 
Po  11.7.   - Holadnsko, S oblast provincie Friesland a Grovingen 
Út  12.7.   - Holandsko, provincie Overjssel a Gelderland 
St     13.7.  - Holandsko, provincie Noord-Brabant a Limburg 
Čt  14.7.  - Odejzd přes Německo domů 
 
 
Při vlastním zájezdu sibudeme upravovat program dle počasí, každý den máme několik 
možností. 
 
Doplňující informace k zájezdu zašlu všem přihlášeným do 31.5.2011!!! 
 
Přihlášky:  Pouze závazné s finančním vkladem ( zálohou ) 8.000,- Kč/ osoba +  
  1000,-Kč/ kolo, které poukažte nejpozději do 15.5. 2011 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 18.2.2011 

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


UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE PRO ZÁJEZD: 
 „ benelux 2011“  

TERMÍN 1.  – 14 .7. 2011 
---------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Autobusový zájezd, kola, turistika, busové poznání nejhezčích přírodních a historických 
lokalit Beneluxu( kultura, příroda, moře, národní parky). 
 
Ubytování: Ve vlastních stanech v kempech ( 1x noc v buse ,12x kemp )  
 
Doprava:   bus Karosa C956 ( max. 24 osob, min. 18 osob ), zadní prostory budou  
  upraveny na sklad kol, stanů, spacáků, osobní batožiny. 

 
Odjezd:  V pátek 1.7.2010 v 19.00 hod – Náchod – nádraží BUS 
  19.15 hod – Bačetín – zastávka BUS 
  19.45 hod – Rychnov – nádraží BUS  
  20.00 hod – Vamberk – náměstí 
  21.00 hod – Hradec Králové – terminál BUS 
 
Návrat:  Ve čtvrtek  14.7. 2011 do 24.00 hod do míst nástupů. 
Zajisti si: Každý účastník zájezdu si zajistí u své pojišťovny komplexní pojištění (léčebné  

výlohy, úraz, cestovní pojištění, krádež, spoluúčast) na celou dobu zájezdu.  
Pojistnou smlouvu vezmi s sebou včetně karty pojišťovny. 

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

2) mapy + kopie z průvodce obdrží každý účastník 
 
Vezmi s sebou:  1) dobré oblečení včetně ochrany proti dešti, od všeho vezmi jen to 

nejnutnější (prádlo se dá přeprat), cestovní taška, kufr. 
 2) vlastní potraviny v cestovní tašce, neber stravu podléhající zkáze. 
 3) stan, spacák, karimatka, baterku-svítilny. 
 4) komplexní pojištění léčebných výloh. Všichni účastníci jedou na vlastní 
nebezpečí. 
 5) svoje léky, antibiotika, léky na průjem a zažívací potíže, obvazy, náplasti, 
repelenty 
 6) platné cestovní doklady (cestovní pas, občanský průkaz)+ kopie těchto 
dokladů pro případ ztráty, krádeže 
 7) minimálně 300,- EUR, finanční hotovost 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 
 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: 
 a) Jindrovi + Olšavská f) Vítkovi 
 b)Wenkovi + Tuček g) Houserovi 
 c) Grosmanovi + Šobr h) Šimerdovi 
 d) Stárkovi i) Šubrt, Friml, Pelda, Mizera 
 e) Bartschová 



Cena: 1) Při stávajícím počtu účastníků 22 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 5.8.2011 
  

Časový program: 
 
Pá    1.7.   - Večer odjezd přes Česko, Německo do Luxemburku, noc v buse 
So    2.7.   - Luxembourg – hl. město, prohlídka pěší a na kole 
Ne    3.7.   - Lucembursko, údolí řeky Noselle a přejezd do Belgie 
Po    4.7.   - Belgie, oblast Ardens 
Út    5.7.   - Belgie, oblast Spa 
St    6.7.   - Belgie, oblast Brusel 
Čt    7.7.   - Belgie, pobřeží v Oostende  
Pá    8.7.   - Belgie, oblast Antwerp a přejezd do Holandska 
So    9.7.   - Holandsko, JZ oblast pobřeží, provincie Middelburg 
Ne  10.7.   - Holandsko, oblast Rotterdamu, provincie Záp. Holandsko 
Po  11.7.   - Holandsko, SZ pobřeží, provincie Sev. Holandska 
Út  12.7.   - Holandsko, provincie Overjssel a Gelderand 
St     13.7.  - Holandsko, provincie Noord-Brabant a Limburg 
Čt  14.7.   - Odjezd přes  Německo domů 
 
 
 
Při vlastním zájezdu si budeme upravovat program dle počasí, každý den máme několik 
možností. 
                      
 
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 
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