
 

Připravili jsme pro vás: víkendový zájezd do Plzně 

Zájezd do Plzně proběhne 25.-27. října 2019, s exkurzí ve společnosti 

Škoda Transportation a.s. a s V.I.P. exkurzí 

v Plzeňském pivovaru. Volitelně je možný i 

individuální program a po dohodě s pořadatelem i účast na 

exkurzích bez následného ubytování či s vlastní dopravou. 

Cesta tam i zpět je vlakem.   Ubytování  

                                                              v zařízení typu internát (dvojlůžkové pokoje). 
 

  

 

 

 
 

Škodovka je výrobce moderních lokomotiv a tramvají s nimiž se Pražané denně 

setkávají a které někteří naši členové řídí. Škodováci se nám rovněž starají o údržbu 

a opravy Metra. Připravili jsme pro vás zájezd, který se podívá až do jejich „kuchyně“ 

v Plzni. Každý pivař také jistě nepohrdne tradičním hořkým a světoznámým ležákem, 

který je dle lékařů zdraví prospěšný. Jak se tento nápoj vyrábí, skladuje a stáčí, vám 

ukáže naše další plánovaná exkurze, která bude navíc (díky známosti) v režimu 

V.I.P.(tedy jen pro vzácné hosty, delší, lepší..). V rámci zájezdu jsme pro vás připravili 

také prostor pro individuální program či relaxační posezení u rezavého moku.  

Přihlášky směřujte VÝHRADNĚ na pořadatele: 602 552 224  - p. Franc. 

Cena je dotována z rozpočtu a činí PRO PRVNÍCH ČTYŘICET PŘIHLÁŠENÝCH 

jen 600,-Kč pro naše členy a 1200,-Kč pro doprovod našich členů.  

Pro ostatní je cena 1.500,-Kč. Při platbě ve Flexipass je cena o 50,-Kč vyšší (o marži). 

Platba je též možná srážkou z členského bonusu či převodem na účet (poté co vám 

přidělíme variabilní symbol). Slevu pro členy mohou uplatnit jen členové platící 

srážkou 1% (či individuálně) členský příspěvek v průměru minimálně 160,-Kč. Při 

platbě nižších příspěvků (NAPŘ. UDRŽOVAČKY ČI KORUNOVÉ U ROH) je sleva jako pro doprovod.  

vlak z Blanska v pátek 9´15, z Prahy 12´15 
sraz na nádraží 30 minut před odjezdem 

zpátky z Plzně v neděli: kolem oběda 

Uzávěrka zájezdu je obsazením kapacity ubytovny, nebo dnem koupě jízdenek na vlak. Máte-li zájem o 

účast, přihlaste se neprodleně. Storno se vrací jen při obsazení místa náhradníkem. Zájemcům o vlastní 

dopravu či pouze o účast na exkurzích bez přespání, vypočteme reálnou cenu dle potřebné platby. 


