2020. május 27–31-ig (5 nap 4 éjszaka)
Indulás:

7:00 órakor a magasraktártól (Budapest X. Gyömrői út 2-4.), parkolási lehetőség a
környéken

Tervezett autóbusz km: 1.800 km
Szállás:
Hotel Flóra Olmütz*** 2 ágyas szobáiban.
http://www.hotelflora.cz/en/
A hotelhez wellness részleg is tartozik, az külön fizetendő, aki igénybe szeretné venni
http://laznefloraolomouc.cz/
Ellátás:

félpanzió (reggeli és vacsora)

Program:
2020. május 27. (szerda) – 1. nap:
Utazás rövid egészségügyi pihenővel Lednicere: kastély megtekintése. Utazás
Olmützbe, a szállás elfoglalása, majd indulás a város felfedezésére közösen. Szállás és
vacsora: Hotel Flóra, Olmütz
2020. május 28. (csütörtök) – 2. nap:
Reggeli után indulás. Napi program: Jaroměřice nad Rokytnou: kastély, Náměšť nad
Oslavou: kastély, Letovice: kastély, Jevíčko: óvárosi séta. Utazás a szállásra. Szállás és
vacsora: Hotel Flóra, Olmütz
2020. május 29. (péntek) – 3. nap:
Reggeli után indulás. Napi program: Bruntál: kastély + park, Studénka: kastély +
kocsimúzeum, Fulnek: kastély kívülről, Potštát: reneszánsz kastély. Utazás a szállásra.
Szállás és vacsora: Hotel Flóra
2020. május 30. (szombat) – 4. nap:
Reggeli után indulás. Napi program: Bystřice pod Hostýnem: kastély, Vizovice:
kastély, Hustopeče nad Bečvou: reneszánsz kastély, Lipník nad Bečvou: vár kívülről,
óvárosi séta. Utazás a szállásra. Szállás és vacsora: Hotel Flóra
2020. május 31. (vasárnap) – 5. nap:
Reggeli után indulás. Napi program: A városnézés folytatása Olmützben. Utazás
hazafelé, útközben Kyjovban a kastély megtekintése. Kora délutáni órákban indulás
Budapestre.
Öltözködés:

időjárásnak megfelelő városi öltözet

Hazaérkezés:

a késő esti órákban az indulási helyre

Részvételi díj az alábbi táblázat szerint:
Befizetés
Résztvevők
Teljes részvételi 2019. február
száma
díj
14-én

Befizetés
2019. április
17-ig

Buszköltség
2019. május
15-ig

BBP
2019. május
15-ig

23 fő

250 € + 45.000 Ft

150 €

100 €

45.000 Ft

2.300 Ft

33 fő

230 € + 31.000 Ft

150 €

80 €

31.000 Ft

2.300 Ft

43 fő fölött

210 € + 24.000 Ft

150 €

60 €

24.000 Ft

Egyágyas felár: 80 €/fő
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A részvételi díj tartalmazza:
• szállásköltséget 4 éjszakára
• félpanziós ellátást (reggeli és vacsora)
• autóbusz költséget
• útdíjakat, autópálya díjakat, parkolási díjakat, napidíjakat
• hivatásos idegenvezető költségeit
A részvételi díj NEM tartalmazza
• belépőjegyek árát, külön fizetendők a helyszínen. A részletekről a jelentkezőket külön levélben
értesítem.
• baleset-betegség-poggyász biztosítás díját, 460 Ft/fő/nap, összesen: 2.300 Ft/fő (emelkedhet)
Jelentkezés:

Tomozi Imréné túravezetőnél a 262-9490-es telefonszámon, vagy a
06/20 213 4772-es mobilszámon, vagy az eva.tomozi@gmail.com e-mail címen.

Befizetés:

Tomozi Imréné túravezetőnél. Az előleg befizetése 2020. február 14-én, pénteken,
12:00-13:00 óra között a Richter irodaépület portáján (Budapest, Gyömrői út 1921., egy 8 emeletes téglaépület). A további befizetések pontos időpontjáról a
jelentkezőket külön értesítem, a táblázatban lévő időpontok tájékoztató jellegűek.

A cseh szállodánál 2019. február 25-ig kaptunk opciót az előleg befizetésére, tehát eddig az időpontig
lehet jelentkezni, illetve az előleget befizetni. Aki később jelentkezik, külön le kell kérni a szálloda
telítettségét, csak a válasz után tudok jelentkezőt fogadni.
A túrán mindenki a saját felelősségére vesz részt.
A túravezető a programváltoztatás jogát fenntartja a hivatásos idegenvezetővel egyeztetve a helyi
körülményeknek megfelelően.
MINDEN KEDVES TÚRATÁRSNAK SZÉP ÉLMÉNYEKET, KELLEMES IDŐTÖLTÉST KÍVÁNOK:

Tomozi Imréné
túravezető

