Zájezdy cvičitelky Věry Pazderkové v r. 2019 pro KČT Č. Krumlov
Odjíždíme vždy z AN Český Krumlov od stanoviště zájezdů Saturn vzadu dole
Všechny zájezdy je možno platit předem buď na předchozím zájezdu, na výletech
V. Pazderkové (tel. 608 857 347). Kdo včas nezaplatí, bude nahrazen dalším zájemcem.
Pouze přespolní si mohou předem vyjednat placení až v autobuse. Kdo se neodhlásí alespoň
3 dny před odjezdem, peníze propadají Startu, neboť již nebude čas uvědomit náhradníka.
Můžete si sami najít hned náhradníka. Ihned si doma zapište, na co jste se přihlásili. Pište
místo nástupu. Zkontrolujte si platnost pasu nebo OP. Sebou je nutné vždy vozit kartu
pojištěnce, jinak ošetření v cizině platíte ihned v hotovosti eury. Pojistit se musíte sami.
Zájezdy objednávejte SMS na mém mobilu 608 857 347 nebo v Galerii R, Dlouhá
č. 30, ČK. Zde předem plaťte, laskavě včas, výjimku mají jen přespolní.
4. dubna – čtvrtek Starobylá města Řezno a Straubing (Německo)
Odjezd 6.30 hod. z AN Č. Krumlov – Plešivec – Větřní dole – Vyšší Brod. Návrat stejně.
Cena 300,- Kč člen, 500,- nečlen.
25. dubna - čtvrtek Kde žil Adalbert Stifter. Rodný dům Horní Planá – letní vila
Kerschlag – Linec – klášter Kremsmünster.
Odjezd 6.30 hod. z AN Č. Krumlov – Špičák – Kájov – Horní Planá, zpět Vyšší Brod Větřní. Při návratu zastávka u Kastnera.
Cena 200,- Kč člen, 300,- Kč nečlen.
Duben - sobota
Jarní rafty na Vltavě! Přesné datum bude v dubnovém programu
podle počasí.
Sraz vedle plešiveckého mostu v 9.30. V ceně 50,- Kč je půjčení veškerého vybavení, svoje
jen boty s měkkou podrážkou do lodě. Oběd u Milana. Odvoz domů zajištěn.
2. května – čtvrtek Údolím Wachau po pravém břehu Dunaje do města St. Pölten –
klášter Götweig – město Krems.
Odjezd 6,30 hod. z AN Č. Krumlov – Kaplice, AN – D. Dvořiště, zpět stejně. Pěšky 6 km.
Cena 250,- Kč člen, 400,- Kč nečlen.
30. května - čtvrtek Zámky Blatná a Březnice – kostel Paštiky a koupání v lomu
Mačkov. Pěšky asi 6 km.
Odjezd 6.30 hod z AN Č. Krumlov – Špičák – Č. Budějovice u Výstaviště, zpět stejně.
Cena 170,- člen, 300,- nečlen.
6. června - čtvrtek Alpská jezera Fuchselsee a Irrsee. Kolem jezer či koupání. Pěšky asi
7 km. V Irrsee nejteplejší koupání. Cestou zmrzlina.
Odjezd 6.30 hod z AN Č. Krumlov – Plešivec – Větřní dole -Vyšší Brod, zpět stejně.
Cena 350,- člen, 450,- nečlen.
Září – sobota

Podzimní splutí Vltavy na raftech, podrobnosti jako v dubnu. Přesné
datum podle počasí v měsíčním programu. Přihlášky nutné předem. Člen 50,-.

3. října - čtvrtek
Kudy vedla koněspřežka. Od Velešína – muzeum Bujanov – D.
Dvořiště mostek – Kerschbaum s odborným výkladem.
Odjezd 6.30 hod z AN Č. Krumlov – Špičák - Domoradice – Velešín – Kaplice, nádraží, zpět
stejně.
Cena 100,- člen, 200,- nečlen.
21. listopadu – čtvrtek
Hurá do Konibaru! Zábavné posezení důchodců při
harmonice. Soutěž o nejlepší zelňák. Oběd zajištěn.
Začátek v 10.00 hod, odjezd ranním vlakem v 9.00 hod do Kájova nebo jinak, zpět dle dohody.
12. prosince - čtvrtek
Vánoční zájezd na výstavy a nákupy. Svíčkárna a vánoční
výstava Schlägl - Bad Leonfelden - perníky Kastner - i obchodní domy
v německém Waldkirchen či jinde dle dohody.
Odjezd 6.30 hod z AN Č. Krumlov – Plešivec – Větřní dole - Vyšší Brod, zpět stejně.
Cena 200,- člen, 350,- nečlen.
Mé zájezdy jsou určeny převážně pomalu a málo chodícím důchodcům, kteří se chtějí podívat
ve všední den tam, kde to dříve nemohli poznat. Pracující si mohou vzít dovolenou.
Všechny ceny určuje, popř. dotuje Výbor Startu. Je výhodné být tedy členem.
Na setkání se těší a slovem provází Vaše průvodkyně
Mgr. Věra Pazderová, Pod Vyhlídkou 148, Český Krumlov
Mobil 608 857 347

