
 

LETEM SVĚT KOLEM SVĚTA 

15. – 17. 11.  

    Jižní Ameriku, Asii a Afriku jsme již poznali a co další země a světadíly? Myslíš, že není možné proletět všechny 

kouty světa za jeden víkend, s námi ano. Náš speciální transportér to umožňuje. Nevěříš? Pojeď s ostatními 

kamarády z družinky Tauri přesvědčit. Zahrajeme si hry s tučňáky, navštívíme vyhlášené kasino v Las Vegas a nejen 

to.  

Sraz: v pátek 15. 11. v 16:00 u klubovny  

Návrat: v neděli 17. 11. v 15:30 u klubovny  

Cena: 450 Kč na schůzce/550 Kč na srazu (130,- ubytování, 40,- doprava, 180,- strava, 100,- program a MTZ) 

Na sebe: teplé oblečení, pevnou obuv a kroj!  

S sebou: spacák, oblečení dle počasí na 3 dny (dovnitř i ven), čepici a rukavice, punčocháče, přezůvky, spodní 

prádlo, teplé ponožky, hygienické potřeby, ručník, pláštěnka, baterka, nožík, uzlovačka, deník a psací potřeby, šátek, 

KPZ, pití a svačinka na cestu – první jídlo bude večeře, prázdnou 1l láhev na nošení vody  

Vše bude sbaleno do jednoho batohu!!! 

Těší se na Vás Makyna, Moucha a Elis 737 421 758 
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