
NABÍDKA LETNÍHO ZÁJEZDU EVROPA 2012 
 
Pro přípravu letního zájezdu po Evropě v roce 2012 vám zasílám několik námětů, kam ještě 
chceme cestovat.Vás prosím navržené náměty zvážit a váš případný zájem potvrdit do 
přiložené tabulky a zaslat nejpozději do 26.11.2011 na moji adresu. Po vyhodnocení dám 
všem zájemcům informaci na www stránkách. 
 
1) „POZNÁNÍ MAĎARSKA“ – 29.6. – 11.7.2012 – 12 dnů zájezd busem + kola + 
 turistika. Poznáme historii, kulturu, přírodní zajímavosti, vinařské oblasti, termální lázně,   
    maďarské hory a pusty. Ubytování v kempech, cena 7.000 - 9.000 ,-Kč ( doprava +   
    ubytování + poplatky + režie ), minimální počet účastníků 15 osob, max. počet 25 osob. 
2) „ POZNÁNÍ DÁNSKA“ – 29.6. – 13.7.2012 – 14 dnů, zájezd busem+ kola+ turistika. 
    Poznáme historii, kulturu, přírodní zajímavosti, technické zajímavosti, moře, ostrovy.  
    Ubytování v kempech, cena 11.000 – 13.000,- Kč(doprava, ubytování, poplatky, 
režie)Minimální počet účastníků 20 osob, max.počet 25 osob. 
3) „POZNÁNÍ SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO“ – 29.6. – 13.7.2012 – 14 dnů, zájezd  
    busem + kola + turistika. Poznáme historii, kulturu, přírodní zajímavosti, hory, 
    vinařské kraje.Ubytování v kempech, cena 9.000 – 11.000,- Kč (doprava + ubytování+   
    poplatky +režie). 
4) „POZNÁNÍ RUMUNSKA“ – 29.6. – 14.7.2012 – 15 dnů zájezd busem +  kola + 
 turistika. Poznáme historii, kulturu, přírodní zajímavosti, hory, moře.Ubytování v kempech,     
    soukromí. Minimální počet účastníků 15 osob, max. počet účastníků 25 osob. 
    Cena 10.000 – 13.000,-Kč ( doprava + ubytování + poplatky + režie). 
5) „POZNÁNÍ BULHARSKA“ – 29.6. – 15.7.2012 – 16 dnů, zájezd busem +  kola + 
 turistika. Poznáme historii, kulturu, přírodní zajímavosti, hory, moře.Ubytování v kempech, 
    soukromí, minimální počet účastníků 18 osob, max. počet účastníků 25 osob. 
    Cena 11.000 – 14.000,-Kč ( doprava + ubytování + poplatky + režie). 
 
Děkuji za kladné a včasné vyřízení a těším se s vámi na nové nepoznané. 
 M  603 285 654                          Ve Vamberku 20.10.2011              Bohuslav Jindra   
                                                   Struha 791  
www.boji.webz.cz                                                                              517 54 Vamberk 
Bohuslav.Jindra@seznam.cz 

 ------------------------------------zde odstřihni a zašli zpět -------------------------------------  
DOTAZNÍK NA LETNÍ ZÁJEZD EVROPOU 2010 

TERMÍN AKCE ÚČAST NEÚČAST POČET 
29.6 – 11.7.2012 Poznání Maďarska ANO NE  
29.6 – 13.7.2012 Poznání Dánska ANO NE  
29.6.– 13.7.2012 Poznání SRN Německo ANO NE  
29.6.– 14.7.2012 Poznání Rumunska ANO NE  
29.6.– 15.7.2012 Poznání Bulharska ANO NE  

Zakroužkuj aktuelní. Při účasti doplň počet osob ! 
Další informace zasílej na adresu :                     ………………………………….. 

                             .………………………………….. 
                                                      telefon:………………………………….. 
                                                                 e-mail:…………………………………… 


