PLÁN ZÁJEZDŮ PŘÍMĚSTSKÉ REKREACE
PRO ROK 2019
Zájezdy pořádá Základní odborová organizace Chemopetrol a.s. pro své členy a jejich
rodinné příslušníky, volná místa jsou nabídnuta s dotací členům – důchodcům, případně
bez dotace partnerským odborovým organizacím.
CENY JÍZDNÉHO:
Kilometry tam a zpět Cena pro odboráře a jeho rod.příslušníka

Cena pro ostatní

do 150 km
40,- Kč
80,- Kč
150 - 200 km
50,- Kč
100,- Kč
200 – 250 km
60,- Kč
120,- Kč
250 – 300 km
70,- Kč
140,- Kč
300 – 350 km
80,- Kč
160,- Kč
350 – 400 km
90,- Kč
180,- Kč
VÝJIMKOU JSOU DELŠÍ ZÁJEZDY NEBO I S DELŠÍ ČEKACÍ DOBOU

Den a
datum

Místo zájezdu

Cena pro
odboráře
a jeho
rodinné
příslušníky

Cena pro
ostatní
v případě
volných
míst

sobota
30.3.

80 Kč
vyhrazeno
DĚTENICE
za dopravu členům ZOO
strašidelná prohlídka zámku,
+
CHPL
prohlídka pivovaru, oběd a
aktuální
večeře ve středověké krčmě
vstupné
rezervace
a od 19.00 do 22.00 hodin
v muzeu
zájezdu od
středověký program, to vše
Škoda
4. února
při akci „Dětenice dětem“,
a
kdy děti do 15 let
v Dětenicích
v doprovodu dospělých mají
vše zdarma.
Cestou tam zastávka v Mladé
Boleslavi - muzeum aut
Škoda, návrat v nočních
hodinách.

sobota
27.4.

TÁBOR
90 Kč
s exkurzí v Housově mlýně za dopravu
(největší filmová zbrojnice
v Evropě) celodenní výlet
vstupné na
do města plného památek a
exkurzi do
zajímavostí: husitské
filmové
muzeum, strašidelné
zbrojnice
podzemí, muzeum lega,
85 Kč
muzeum čokolády a
(snížené 45)
marcipánu, botanická
zahrada, ZOO a další.

180 Kč

rezervace
zájezdu od
4. února

Odjezd Odjezd
z
z
Litvínova Mostu
(nádraží) (parkoviště
u ZS)
8.40
9.00

6.40

7.00

neděle
5.5.

PRAHA, GALILEO
jarní procházka Prahou
s odpoledním představením
obnoveného muzikálu Janka
Ledeckého v divadle
HYBERNIA

sobota
25.5.

sobota
15.6.

400 Kč
dotovaná
vstupenka
+
50 Kč
doprava

8.40

9.00

750 Kč
vyhrazeno
PRAHA
(doprava
členům ZOO
s představením v divadle
autobusem,
Semafor a s
CHPL
tříhodinovou plavbou pod představení a
tříhodinová
pražskými mosty,
rezervace
plavba lodí
odpolední představení
zájezdu od
„Kdyby tisíc klarinetů“
Európé po
4. února
v legendárním divadle, jež
Vltavě
letos slaví 60 let, poté plavba s grilováním
lodí Európé s grilováním
a 3 nápoji)
a výkladem kapitána.

9.40

10.00

MIRAKULUM
MILOVICE
originální zábavní park pro
rodiny s dětmi – vodní svět,
obří trampolíny, houpačky,
prolézačky, lanová centra,
podzemní chodby, lesní
hřiště, tankodrom, dílny pro
děti a další zajímavé atrakce.

7.10

7.30

70 Kč

rezervace
zájezdu od
4. února

140 Kč
rezervace
zájezdu od
1. dubna

sobota
- neděle
14.-15.9.

HUSTOPEČE
1.550 Kč
(doprava,
Jižní Morava s večerem
ubytování
ve vinném sklípku
se snídaní,
„Herbenka“ Hustopeče
dvoudenní zájezd s večerem
sklípek,
při víně, dobrém jídle a
bohatý raut,
cimbálovce, nocleh se
víno i nealko
snídaní, v neděli Mikulov,
po celý
Pálava nebo Lednice
večer,
(dle domluvy účastníků)
cimbálovka)
http://sklepherbenka.com/

rezervace
zájezdu od
1. dubna

7.10

7.30

pátek
- neděle
4.-6.10.

920 Kč
JESENICE
prodloužený víkend pro
cyklisty, turisty i houbaře
ubytování
v Jesenici u Rakovníka,
s polopenzí,
ubytování a polopenze v RS
doprava
„Pod kempem“, v sobotu
autobusem
výlet do Plas na Fantazy golf
s vlekem
„Cesta kolem světa“, možno
pro kola
navštívit také klášter,
pivovar či expozici

rezervace
zájezdu od
1. dubna

8.00

8.30

stavitelství, jeden večer
(s plnou
posezení s živou hudbou,
penzí 1.020)
v okolí Jesenice mnoho
pěkných cyklotras, lesů i
pěších cílů.
http://www.podkempem.cz/
pátek
22.11.

sobota
7.12.

sobota
14.12.

TROPICAL ISLANDS
exotický ráj pro děti i
dospělé nedaleko Berlína
(bazény, tobogány, pláže,
sauny, deštný prales aj. )
nyní obohacen o venkovní
areál AMAZONIE, odjezd
z Tropicalu ve 22.00,
návrat v nočních hodinách.

150 Kč
doprava
+
výrazně
levnější
skupinové
vstupné

DRÁŽĎANY
vánoční trhy,
možnost zajížďky na nákup
do Heidenau či na Vánoční
kouzelnou zahradu do
Pillnitz (bude upřesněno).

60 Kč

PRAHA
vánoční trhy

60 Kč

300 Kč

6.10

6.30

7.40

8.00

7.40

8.00

rezervace
zájezdu od
2. září

120 Kč
rezervace
zájezdu od
4. listopadu

120 Kč
rezervace
zájezdu od
4. listopadu

TECHNICKÉ INFORMACE K ZÁJEZDŮM:

Rezervace jízdenek je možná od data uvedeného u zájezdu, a to od 7.00 hodin ráno na
telefonním čísle 47 616 2778 nebo mailem na adrese: martina.lostakova@unipetrol.cz
Přednost mají vždy členové Základní odborové organizace Chemopetrol a.s. a jejich
rodinní příslušníci. V případě volných míst mohou zájezdů využívat naši členové
důchodci, případně členové partnerských odborových organizací.

ZAHÁJENÍ PRODEJE JÍZDENEK V ODBOROVÉ POKLADNĚ – 1. PATRO AB, Č. 125
BUDE ÚČASTNÍKŮM ZÁJEZDU PŘEDEM OZNÁMENO.

Jeden člen odborové organizace má nárok – není-li uvedeno jinak - maximálně na 4
jízdenky za cenu určenou pro odboráře a jejich RP, za další jízdenky zaplatí cenu pro
ostatní.
ZAKOUPENÉ JÍZDENKY LZE S NÁROKEM NA VRÁCENÍ PENĚZ VRÁTIT, NENÍ-LI
UVEDENO JINAK, NEJPOZDĚJI 3 DNY PŘED USKUTEČNĚNÍM ZÁJEZDU!!!
ZOO si vyhrazuje právo na zrušení zájezdu z důvodu malého zájmu, zvýšení ceny
zájezdu, případně vyhlásit změnu cílového místa a čas odjezdu.

ODJEZDY Z LITVÍNOVA JSOU Z AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ – ODSTAVNÁ
PLOCHA PRO AUTOBUSY.
Odjezdy z Mostu jsou z parkoviště u zimního stadionu, naproti Kauflandu, vedle
penzionu Astra
OBVYKLÁ MÍSTA VÝSTUPU PŘI NÁVRATU ZE ZÁJEZDU JSOU: V MOSTĚ –
KAHAN, CENTRAL, PARKOVIŠTĚ U ZIMNÍHO STADIONU, V LITVÍNOVĚ –
NÁDRAŽÍ, MĚSTO, MÁJ – U VĚŽOVÝCH DOMŮ.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O ZÁJEZDECH ZÍSKÁTE NA TEL. 47 616 2778
U TAJEMNICE MARTINY LOŠŤÁKOVÉ NEBO V ODB. POKLADNĚ –
TEL. 47 616 4117, 47 616 4355.

www.odborychemopetrol.cz

