
NABÍDKA  SPORTOVNÍHO  ZÁJEZDU 
„3 DENNÍ ŠUMAVA NA  BĚŽKÁCH“ 

VE  DNECH  26. – 28.2. 2016 (23.ročník) 
------------------------------------------------------------------------------ 

Ubytování: 2 noci v hotelu Pod Hořicí v Soběšicích s polopenzí (V+S), 2 – 4 L pokoje se 
sociálkou. Přednost mají zavčasu předběžně přihlášení!!! Předběžně 
přihlášených je k dnešnímu dni 68 osob. Kapacita dopravní a ubytovací je 49 
osob!!! 

Doprava:  BUSEM   
Odjezd: v pátek   26.2.2016   v  5.00 hod.   Rychnov n.K. - nádraží BUS   
                                                             5.15 hod.   Slatina n.Zd. - u konzumu 
                                                             5.30 hod.   Vamberk - náměstí  
                                                             5.40 hod    Kostelec n.O. – u Zuzky 
         6.00 hod.   Týníště n.O. – náměstí 
       6.30 hod.   Hradec Králové – terminál BUS 
   
Návrat: v neděli  28.2.2016 do  22.00 hod. do míst nástupů  
Časový program:     pa  26.2.2016  -  Zadov, Kvilda, Horská Kvilda 
                                   so  27.2.2016 -  Kvilda, Modrava, Srní, Prášily 
                                   ne  28.2.2016  -  Zadov, Kvilda, Horská Kvilda 
 
Vezmi s sebou:   platné osobní doklady, pojištění, přezůvky, dobrou náladu, plavky !! 
                            V hotelu bude bazén, večer po večeři možno do baznénu 28° C  
                                s protiproudem. Dále možno do vířivky, masáže, hydromasáž, sauna, vše za ceny 
                                na hotelových www. stránkách. Zájem musíme dát vědět před příjezdem, proto se  
                                ozvěte. 
Stravování: polopenze (večeře + snídaně) v místě ubytování, ostatní stravování z vlastních 
                        zásob nebo cestou v restauracích 
 
Cena:  2.150,- Kč / osoba (2x ubytování s polopenzí + doprava + režie) 
 
Přihlášky:  Pouze závazné s finančním vkladem (složenkou nebo na účet, do 
  platebního příkazu uveď své jméno). Zaplatit nejpozději do 10.2.2016 
   

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 
 
 

Pevné zdraví a vše nejlepší v roce 2016 přeje 
Bohouš Jindra 

Vamberk dne 8.1.2016 
P.S.:   V termínu  5.    -   8.5.2016 – Blatensko na kole a pěšky 
                             2.    -   5.6.2016 – Přibyslavsko na kole a pěšky 
                            25.   - 28.8.2016 – Hustopečsko na kole a pěšky 
                            28.9.- 2.10.2016 - Slovensko, Bílé Karpaty, Pohronský Inovec, k+t 
                                 1.10. -15.11.2016 - 3 denní přechod Beskyd za inverze 
                            26.11.2016 - 24. ročník ukončení sezóny  
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