
ZO OSŽ Mladá Boleslav ve spolupráci se zaměstnavateli ČD, a.s. ; ČD Cargo, a.s. a 

SŽDC, s.o.  připravila 

 „dva dny plné dobrodružství“ 

Hotel s aquaparkem a  zábavní park PLOHN 

27.5. 2016 – 28.5. 2016 

  Odjezd : autobusem  z  Ml. Boleslavi hl. n.  27.5. ve 13 h   

Příjezd :    autobusem do Ml. Boleslavi hl. n. 28.5. v cca 22 h 

Pojeďte s námi na dvoudenní výlet do jednoho z nejkrásnějších zábavních parků Německa ležícího nedaleko od našich 

hranic. Užijte si se svými dětmi dva dny plné pohody, koupání, překvapení a i trochu adrenalinu. 

pátek.27.5. Po obědě odjezd z Mladé Boleslavi směr Praha – K.Vary na ubytování do německého hotelového komplexu 

IFA. Ještě před večeří budete mít možnost navštívit hotelový aquapark s tobogány vířivkou a vlnobitím, nebo relaxovat 

v saunovém světě. Ten kdo se nepůjde koupat navštíví vesmírnou stanici SPACE STATION, a bude mít tak možnost 

zažít trochu adrenalinu. Večeře formou bufetu, nocleh. 

sobota.28.5. Po snídani odjedeme do nedalekého zábavního parku, kde strávíme celý den. Zábavní park Plohn, zacílený 

především na děti, se skládá z několika tematických světů s více než sedmdesáti atrakcemi. Najdete zde westernové 

město s rodeem, jízdu na býkovi, mini autodrom, japonskou zahradu s dračí houpačkou a veselými čluny, přírodní park 

s daňčí oborou, park s veterány, vesničku Plohnidorf s rodinnou horskou dráhou „Plohseidon“, bláznivou Holzmichlovu 

vilu, obří vlnitou skluzavku a mnoho různých kolotočů jako například dřevěnou horskou dráhu „El Toro“, na které se 

vám zaručeně sevře žaludek a také jednu z nejdelších vodních horských drah v Německu nebo úchvatný volný pád 

z věže pravěkého ještěra. Při vzrušující jízdě na voru dinoparkem se návštěvníci ocitnou přímo v pravěku. Obdivovat 

můžete draky, krokodýly a dinosaury v životní velikosti. Vypadají děsivě, jako by byli živí. V romantickém pohádkovém 

lese ožívají pohádky bratří Grimmů, Jeníček a Mařenka, Kocour v botách, Sněhurka, Šípková Růženka, Perinbaba a další 

známé postavy z pohádek vypráví o dávných dobách. Vzrušující a pohádková je také jízda na dráze skřítků nebo 

návštěva zámku princezny Rapunzel s pohádkovým kolotočem a kouzelnou studnou. A jaké by to bylo navštívit 

největší a nejbláznivější dům v koruně stromu v Německu? Nově se k ostatním atrakcím v zábavním parku Plohn 

přidala „Galská vesnice“. Natrefíte v ní nejen na domečky se slaměnými střechami a veselé obyvatele, ale můžete si 

troufnout i na novou atrakci a sice rafting na divoké vodě s názvem „Toutatisova kletba“. V podvečer odjedeme zpět do 

Mladé Boleslavi. Příjezd v nočních hodinách. 

Cena: 1 500,- Kč / osoba  ( plná cena 2 990,- kč  ) 

PŘIHLÁŠKA  JE  PLATNÁ  PO  UHRAZENÍ !  

cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 1x ubytování v *** hotelu s polopenzí,vstup do hotelového aquaparku, 

návštěva vesmírné stanice SPACE STATION,celodenní vstupné do zábavného parku PLOHN,pojištění CK proti úpadku 

Přihlášky : Linda Lišková   tel. 737 24 77 01 

Přihlášky pro členy seniory OSŽ MB od 18.3. 2016 


