
Rekondice 2020

Termín

14.6. - 20.6.2020 (neděle - sobota)

Místo

Lesní Hotel, Doksy, Bezdězská ul. (pěšky) / Kuřivodská ul. (autem).
Viz. www.leshotel.cz. 

Program

Bez výrazných překvapení.
Více na druhé straně.
Změny vyhrazeny – počasí, apod.

Ubytování a stravování

Jako obvykle. Pokoje v budově A i B.
Plná penze od sobotního oběda do páteční snídaně.
U celodenních výletů místo oběda svačina – balíček.

Cena

3 600 Kč za celý pobyt, 700 Kč za jeden den.
Jízdenky Praha – Doksy a zpět vzhledem k cenám pro dorostence nebudou propláceny. Náklady 
na administrativu by byly vyšší.
Ochotným řidičům, kteří zajistí převoz dalších účastníků, bude poskytnuta cestovní náhrada. 
Plánováno dle aktuální výše (4,10 Kč za jeden km - viz. stránky www.csvps.cz). Nyní po inventuře 
počtu aut (zatím 11) nemusí řidič platit jednu noc. 

Cena je konečná. To znamená, že nedoplatky budou hrazeny z rezerv nebo přeplatky budou použity 
na další akce.

Přihlášky

Na adrese petr  @prib  yla.cz  .
Přihláška je platná po zaplacení zálohy 1 800 Kč za celý pobyt nebo 350 Kč za jednotlivý den.
Na účet Kardioklubu nebo v hotovosti.

číslo účtu:
1921008319 / 0800

V Praze, 7.6.2020
Petr Přibyla
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mailto:petr@pribyla.cz?subject=rekondice%20p%C5%99ihlaska
mailto:petr@pribyla.cz?subject=rekondice%20p%C5%99ihlaska
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Program rekondice 2020

Změna v termínu !
Další možné změny z důvodu omezení v době koronavirové !

Neděle 14.6.

Příjezd a ubytování od 11:00. Oběd 13:00.
Odpolední cykloturistika kolem Máchova jezera / pěší nebo auto turistika Doksy a Staré Splavy.
Večerní posezení a relaxace na verandě.

Pondělí 15.6.

Sportovní den bez velkého cestování.
Dopoledne volejbal, odpoledne cyklistika.
Ostatní účastníci turistika, vycházky, koupání.
Po večeři volný program.

Úterý 16.6.

Odpočinkový den. Po snídani případné vyúčtování – platby v hotovosti, cestovní náhrady.
Program individuální dle chuti a počasí.
Večer posezení u táboráku.

Středa 17.6.

Celodenní výlet do Mladé Boleslavi vlakem.
Doprava na nádraží (tam i zpět) auty, pěšky nebo na kole.
Návštěva muzea Škoda https://museum.skoda-auto.cz/.
Cyklo i pěší turistika – Michalovice (Putna), Loreta Kosmonosy, náměstí a hrad Mladá Boleslav.
Po večeři volný program.

Čtvrtek 18.6.

Odpočinkový den.
Program individuální dle chuti a počasí.
V případě zájmu opět táborák nebo vybraná občerstvovna ve městě.

Pátek 19.6.

Celodenní výlet na Hrad Bezděz.
Ve více skupinách – kola, pěšky, auta.
Balíček na svačinu cestou. oběd v obci Bezděz dle situace, zmrzlina u Břehyňského rybníku.
Večerní společné posezení a vyhodnocení rekondice 2020 na verandě.

Sobota 20.6.

Loučení, úklid, balení na cestu domů.
Cestou domů dle chuti i další turistické cíle v Máchově kraji, na Kokořínsku nebo Mělnicku.

Změny možné dle domluvy. Samostatné aktivity také.

https://museum.skoda-auto.cz/
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