Výbor UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre
Č. j.:

21 / 2018

V Nitre

1. 3. 2018

Rekreačná komisia UO OZ pri SPU v Nitre pripravuje pre členov OZ a zamestnancov SPU

4-denný autobusový zájazd

ČESKÝ ŠTERNBERK – PRAHA - MĚLNÍK
v termíne od 12. – 15. júla 2018
PROGRAM

1. deň odchod z Nitry o 07.00 h od internátu A. B. cesta do Prahy s medzi zastávkou v Českom Šternberku,

kde nás čaká prehliadka hradu. Po prehliadke bude voľný program, ktorý môžete využiť na obed, alebo
prehliadku mesta. Následne cesta do Prahy a ubytovanie na ČZU – Suchdol, večera a voľný program.
2. deň raňajky, odchod zo Suchdolu o 8.30 h smer centrum mesta Prahy, kde 9.00 h – 12.00 h prehliadka so
sprievodcami – Kráľovská cesta: Prašná brána, Celetná, Staromestské námestie, Staromeská radnica –
prehliadka interiérov, veže a podzemia, Karlov most, Nerudova ulica. Obedná prestávka cca 3 h Poobede 2hodinová plavba loďou po Vltave s nápojom a zákuskom. O 19.00 h návšteva Reštaurácie „U Fleků“ spojená so
spoločnou večerou a kabaretným vystúpením. Cca o 22.00 h návrat na Suchdol.
3. deň raňajky, odchod zo Suchdolu o 8.30 h smer centrum mesta Prahy, kde 9. 00 h – 12. 00 h prehliadka so
sprievodcami – Pražský hrad aj interiéry hradu , Hradčany, Malá strana. Obedná prestávka cca 3 h. Poobede
prehliadka so sprievodcami – Zámok Trója, okolitá francúzska záhrada, bludisko. Návrat na Suchdol, večera
a voľný program.
4. deň raňajky, odchod zo Suchdolu o 10.00 h, cesta do Mělníka, centra českého vinárstva, kde nás čaká

prehliadka zámku, prehliadka vínnych pivníc spojená s degustáciou 4-och druhov vína. Následne voľný program
a cca o 15.00 h odchod smer Nitra. Predpokladaný príchod do Nitry 21.00 h.
dopravu klim. autobusom, 3-x ubytovanie v ČZU Praha - Suchdol, 3-x raňajky, 2-x večera v
Suchdole, 1-x večera u Fleků spojená s kabaretným vystúpením, sprievodcovia po Prahe, headsety – slúchadlá
počas prehliadok Prahy, vstupné do zámku Český Šternberk, vstupné do Staromeskej radnice, veže
a podzemia, vstupné na plavbu loďou po Vltave s občerstvením /zákusok, nápoj/, vstupné do interiérov
Pražského hradu, vstupné do zámku Trója, vstupné do zámku Mělník a prehliadky pivníc spojené s degustáciou.
Nezahŕňa: kompletné cestovné poistenie, obedy.
CENA zahŕňa:

Zmena programu vyhradená.
CENA zájazdu:
člen UO 148 €, dieťa člena UO 148 €, indiv. člen UO, doktorand-člen UO 148 €, senior-člen UO 166 €,
nečlen UO, zamestnanec SPU 176 €, dieťa nečlena 176 €, rodinný príslušník člena/nečlena 176 €,
cudzí (ak bude voľné miesto) 180 €
Príspevok na zájazd zo sociálneho fondu bude vyplatený v najbližšom výplatnom termíne.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom OU členom rekreačnej komisie do 30. 4. 2018 a to
uvedením údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo OP, adresa bydliska /z dôvodu ubytovania/.
Úhrada zájazdu sa uskutoční 23. 5. 2018 (streda) na sekretariáte Výboru UO, v čase od 8,00 do 14,30 h.
Platbu môžete uskutočniť prevodom na účet UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre:
Účet SlSP Nitra: IBAN SK35 0900 0000 0000 3123 4440
V.S.: 18008
Správa pre prijímateľa: priezvisko účastníka
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Viera Duchoňová (kl. 4880)
predsedníčka Rekreačnej komisie UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre
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predsedníčka UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre

Vedúci odborového úseku: ................................................................................................... Odborový úsek: ............................................................

