PO STOPÁCH HUSITŮ NA RUJÁNU
SOSaD připravil ve spolupráci se
zaměstnavatelem pro zaměstnance SŽDC, ČD a
ČD Cargo, sportovně
relaxačně poznávací
akci do Severního
Německa v termínu
16. – 18. 05. 2014
Cena: 2000,- Kč
Cena zahrnuje: ubytování 2 - lůžkové pokoje, župan
a ručník pro vstup do vodního světa,
stravování - polopenze, dopravu
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění
Doprava: autobusem

Přihlášky přijímá sekretariát SOSaD Praha na tel. 9722 41 366 Po – Pá od 8:00 – 14:00 hod. platba zájezdu bude
probíhat bezhotovostně převodem na účet SOSaD 43-2207550287/0100, platbu nutné provést do 7 dní od přihlášení.
Přihlášky se přijímají do 16. 4. 2014 do 7:00 hod.

Propozice:
1. den – odjezd z Děčína v 10:00 hod (od hlavního vlakového
nádraží) Ústí nad Labem v 10:30 hod (zastávka autobusu u
budovy RSM, DVI), přejezd do Stralsundu na pobřeží Severního
moře do hanzovního města Stralsund, ubytování ve **** hotelu
Wyndham, jehož součástí je velký vodní svět Hansadom (několik
bazénů, umělé vlny, 3 tobogány, dravá řeka, sauny, dětský svět,
venkovní bazény a další atrakce)
2. den – ráno po snídani odjezd na prohlídku hanzovního města
Stralsund, které je zapsáno na seznamu UNESCO, prohlídka
náměstí s gotickou radnicí, staré hanzovní domy, přístaviště.
Následuje prohlídka největšího mořského akvária OZEANEUM
s obřími akvárii, velrybami v životní velikosti a dalšími
atrakcemi, návrat do hotelu, opět možnost návštěvy vodního
parku Hansadom, večeře v hotelové restauraci.

3. den – po snídani odjezd přes stralsundský most na ostrov Rujána
(Rügen), návštěva Rujána. Návštěva mořských lázní Binz s
krásnými plážemi, přejezd do národního parku Jasmund s bílými
křídovými útesy, procházka na vyhlídkovou plošinu Konigsstuhl,
následuje zastávka na jahodovém statku s velkou prodejní halou
farmářských produktů s řadou atrakcí pro malé i velké a s největší
sbírkou čajových konviček na světě (přes 27000 kusů), následuje
odjezd zpět do ČR, návrat v nočních hodinách.

