DUHA Klub Dlažka (Palackého 1, Přerov, 750 02, 603886644)
pořádá vodácko-turistickou akci
pro aktivní dospělé a rodiče s dětmi od 12 let

17. - 23. 7. 2021
Legenda Sázavy aneb sázavský expres 7 x jinak! Na souši i na vodě, ve vlaku i pěšo, kdo
chce, tak i na kole, na hřišti i v klubovně! Pro samostatné dospělé. Co bude? Expres voda,
expres vlak, expres ringo či volejbal, expres sázavské kuželky nebo kroket, expres
koupačka, expres hry společenské i stolní ...

To expresně nejlepší ze sázavské Dlažky!
Tato nabídka platí pro všechny milovníky výletů (vlakem, autem, pěších nebo cyklo) a vodácké
turistiky, přírody, lesů, hor, vody, povodí - pro cyklisty, vodáky i pěšáky. Na horském,
trekkingovém či silničním kole, na nafukovacích lodích (Pálavách), vlakem nebo autem se
projedete krásnou krajinou Posázaví. Případně použijete i nožičky na pěší turistiku. Nabízí se výlety
nevšední (vždy bude na výběr krátká varianta,
střední a pro borce vrcholová). A to na Ledeč,
Zruč či Světlou. Na Stvořidla, ale i vzdálenější
– Kutná Hora či Želivka. Předpokládáme min. 2
výlety na lodích a min. 2 výlety další (vlakem,
autem, pěšky či na kole).
Pozor: Jedete na vlastní nebezpečí.
Ubytování: Chatky po dvou - čtyřech. Nutný
vlastní spací pytel, polštář či prostěradlo. Adresa: Táborová základna Chřenovice (155 m od ŽST).
Strava: Připravíme sázavské speciality a to v rozsahu: snídaně, sváča velká (při výletech) nebo
oběd (budeme-li na základně), večeře a něco na dobrou
noc. Pitný režim (čaj k dispozici, možnost zakoupení
nápojů – nealko,
káva i pivo).
Hospoda 111
metrů od základny.
Doprava: Sami auty či vlakem.
Cena: 3.636,- Kč
Slevy: 200,- Kč
pro členy Duha
Klubu Dlažka. Sleva pro děti 200,-. Sleva při spaní ve
vlastním stanu 500,- Kč.
Platí
obecné
podmínky
dle
www.dlazka.cz vč. storna!
Berete-li děti 12-14leté, večerka pro ně je od 21:45 hodin. Pro 15-17ileté je večerka
ve 23:00. Zvířátka nebrat. Pokud kouříte, tak na vyhrazeném místě.
Pozor: Jedete na vlastní nebezpečí. Dobrý zdravotní stav podmínkou. Pro děti
- pošlete kopii zdravotního posudku dle přílohy.
S sebou vezměte: Pokud chcete na kolo, pak prověřené kolo + helmu (opravdu
doporučujeme), věci na sport, plavky, věci na spaní (spacák, prostěradlo, polštářek), staré sportovní
boty do vody, přezůvky, hudební nástroj.
Těší se Mussur + Michal
Akce je realizována za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerov.

