
Cesta kolem světa 

26. 10. – 30. 10. 2022 

 

Po roce nás opět čekají podzimní prázdniny a tentokrát jsme si pro vás 
připravili exkluzivní zájezd. Vydejte se s námi na cestu kolem světa se 
Severkou. Navštívíme spolu spoustu států, ve kterých poznáme mnoho 
zajímavostí, a pokud se nám poštěstí, ochutnáme i místní speciality. 
Dlouho tedy neváhejte a připravte se na cestu! 

Sraz: ve středu 26. 10. u klubovny v 8:45 
Návrat: v neděli 30. 10. u klubovny v 15:00 
Cena: 1300 Kč na schůzce/1400 Kč na srazu (doprava, jídlo, program, 
ubytování, MTZ) preferujeme platbu na schůzce 
Na sebe: kroj, slušné kalhoty, pevná obuv, další oblečení dle počasí 
S sebou: svačina na středu (první jídlo je večeře) a pití, 2x 60-ti minutová jízdenka nebo šalinkarta, 
spacák, oblečení dovnitř i ven podle počasí, spodní prádlo, ponožky, oblečení na spaní, čepice, 
rukavice, pláštěnka, nožík, KPZ, šátek, uzlovačka, deník/blok, psací potřeby, baterka (čelovka), 
papuče, hygienické potřeby, ručník 

Těší se na vás Kozo (607 635 971), Frodo, Elis a další vedoucí! 
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