ŽELEZNICE V OKOLÍ

BODAMSKÉHO JEZERA
SOSaD připravil ve spolupráci se zaměstnavatelem pro zaměstnance
SŽDC, ČD a ČD Cargo, sportovně relaxačně poznávací akci
do Švýcarska v termínu 17. – 21. 07. 2014

Cena po dotaci FKSP a SF: 2000,- Kč
Cena zahrnuje: ubytování 2 - lůžkové pokoje, vstupy dle programu, stravování - polopenze,
dopravu
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění

Doprava: autobusem
Odjezdy: Děčín (vl.nádr.) 18:00 hod., Ústí nad Labem (aut.zast. u myší díry) 18:25 hod.,
Sokolov (autobus. nádr.) 20:25 hod., Cheb (vl.nádr.) 21:25 hod.
* časy odjezdů se mohou se ještě změnit v den odjezdu a v případě nepředvídatelných vlivů, které nemůžeme ovlivnit (dopravní situace, nepříznivé počasí,
porucha autobusu, nevolnost účastníků atd.)

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 13. 6. 2014 do 7:00 hod.

Propozice akce:

1. den – odjezd z ČR ve večerních hodinách, noční
transfer přes SRN
2. den – ráno příjezd do města Shaffhausen na švýcarsko–
německém pomezí, zastávka u mohutných Rýnských
vodopádů, odjezd do malebného historického městečka
městečka Stein am Rhein s hrázděnými domy, přejezd
k Bodamskému jezeru a lodní výlet na květinový ostrov
Mainau s krásnou botanickou zahradou, odpoledne odjezd na
hotel v okolí Kostnice.
3. den – po snídani, prohlídka Kostnice, muzeu Jana Husa,
prohlídka železniční stanice Konstanz a zabezpečovacího
zařízení Švýcarských drah následuje odjezd na východ
Švýcarska do horské oblasti Appenzell, přes staré biskupské
město St. Gallen, návštěvna sýrárny ve městě Dorf,
sledování procesu výroby sýra a možnost zakoupení sýrů
přímo do výrobce, výjezd lanovkou na skalnatý vrchol Säntis,
prohlídka horní i dolní stanice lanové dráhy, ubytování v okolí
Appenzel v horském hotelu.
4. den – po snídani odjezd do miniaturního státu
Lichtenštejnsko a jeho hlavního města Vaduz – prohlídka
města, odpoledne odjezd zpět do ČR.
5. den - návrat do ČR v časných ranních hodinách
PS – sled návštěv jednotlivých bodů programu může být aktuálně pozměněn

