
  
  

Ve spolupráci se zaměstnavateli pořádá 

 
ODJEZD: 03.09. sobota   Mladá Boleslav hl. n. v 07:00 hod 

přejezd na Slovensko jen s techn. zástavkami, odpoledne SPIŠSKÁ SOBOTA - krátká procházka po náměstí dle 

čas. možn.: LEVOČA ubytování , večeře a nocleh v hotelu. 

04.09. neděle - SLOVENSKÝ RAJ  

 kaštiel BETLIAR - prohlídka zámečku (miestny sprievodca), KRASNOHORSKÉ PODHRADIE - mauzóleum  

Andrássyovcov, ROŽŃAVA -  krátká prohlídka starého města a katedrály ; přejezd do Slovenského ráje - výstup 

na  TOMAŠOVSKÝ VÝHLAD, skalní útvar nad řekou Hornád;nebo dle čas.možn. další túra Hrdlo Hornadu   

05.09. pondělí  - ZAMAGURIE 

PLTĚ - úchvatná PLAVBA na VORECH po Dunajci, netknutou krajinou vápencových fantazií v Pieninách, 

kartuziánský areál ze 14.st. ČERVENY KLAŠTOR s expozicí mnišských řádů a s historickou lékárnou, STARÁ  

L'UBOVŇA - výstup na zrúcaninu hradu velmože Omoděje z rodu Abovců, se SKANZENEM  v podhradí   

06.09. úterý - PREŠOV/ KOŠICE 

PREŠOV - krátká prohlídka historického centra, event. návštěva historického solivaru ze 17.st. 

KOŠICE – řada památek,např.dóm sv. Alžběty, Urbanova veža, Levočský dom, Andrášiho palác, radnica, 

Biskupský palác, Jakabov palác, župní dům kde vyhlásili Košický vládní program ,Mikulášova veznica ,Katova 

bašta, městské hradby aj.(dle výběru miestneho sprievodcu) 

07.09. středa BELIANSKE TATRY  

BELIANSKA JASKYNA s bohatou krápníkovou výzdobou a podzemními jezírky (miestny sprievodca), ŽDIAR - 

obec s lidovou architekturou a kde se ještě mluví goralsky a často nosí kroje, BACHLEDKA - výjezd lanovkou na 

hřeben Spišské Magury, panoramatická procházka přes " Chodník korunami stromov" s výhledy na ostré štíty 

Belianských Tatier, bělostné Pieniny a malebné Zamagurie;  KEŽMAROK - procházka po svobodném královském 

městě saských kolonizátorů  

08.09. čtvrtek  SPIŠ 

LEVOČA - chrám sv.Jakuba - -nejvyšší křídlový pozdně GOTICKÝ OLTÁŘ na světě (18,6m), vyřezávaný Majstrom  

Pavlom (UNESCO) - prehliadka s miestnym sprievodcom,  SPIŠSKÝ HRAD(UNESCO)  - královský  strážní hrad nad 

bohatou kupeckou stezkou, jeden z největších hradních komplexů Evropy (41 500m2) SPIŠSKÁ  KAPITULA- 

církevní městečko s  katedrálou sv.Martina, ŽEHRA  kostol Ducha svätého, přírodní rezervace DREVENÍK – 

procházka po naučné stezce -  travertinová kupa SIVÁ BRADA 

 

AAjj  ookkoolloo  LLEEVVOOČČII  

0033..--1100..0099..  22002222  

OSŽ ZO železniční stanice  Mladá 

Boleslav + Nymburk 



09.09. pátek  - DUKLA 

BARDĚJOV - prohlídka středověkého jádra(gotické štítové  domy, bazilika,hradby, renesanční radnice);  

KARPATSKÝ OKRUH - kostelíky(UNESCO), ukázka dřevěné lidové architektury (prehliadka s miestnym 

sprievodcom), DUKLA slavný  průsmyk s vojenskými  hřbitovy a  památníkem 1. čsl. armádního sboru 

 

10.09. sobota - transfer LEVOČA - PRAHA  

 ŠTRBSKÉ PLESO zastávka na procházku kolem průzračného jezera; večerní příjezd do Prahy 

Cena za osobu: 12 550,- a je platná pro RP důchodce a ostatní přihlášené. Příspěvek 

z fondů SF a FKSP je pro zaměstnance a oprávněné rodinné příslušníky 1500,- Kč/ os., 

tyto osoby tedy platí 11 050,-Kč. Pro členy důchodce je stanoven příspěvek 500,- Kč a 

tedy platí 12 050,- Kč. 

Pro všechny naše členy je připraven bonus a to v podobě plného vstupného. Kam nebo do 

čeho? To se nechte překvapit    

Cena zahrnuje: 7x ubytování ve 2 lůžkovém pokoji v 3*** htl. v LEVOČI, 7x POLOPENZE v hotelu, 

dopravu lux. autocarem fy EichlerBUS (klima,WC,video), čs. průvodce po celé trase (dr.Žíla) + audio-

guide (sluchátka),2x místního průvodce, zák.povinné pojištění CK proti úpadku  

 

Cena nezahrnuje: příplatek za jednolůžkový pokoj 2100,- (celkem za 7 noclehů), vstupy , lanovku a 

"plavebné" (pltě), pojištění léčebných výloh (na Slovensku platí naše pojištění) 

Přihlášky výhradně u paní Lindy Liškové, tel.číslo 737247701 (v síti OSMB zdarma) a e-mail 

lindaliskova@atlas.cz  

Platí tyto závazné podmínky: - v přihlášce uvedete jméno, příjmení a datum narození a číslo 

dokladu (OP nebo cestovního pasu – s čím každý účastník pojede) u každého účastníka, osobní 

číslo zaměstnance a příslušnost k zaměstnavateli u zaměstnanců. 

Do 20.03. záloha za účastníka 2000,-Kč, do 30.07. doplatek dle stanovené ceny. Platby 

výhradně na účet 480827399/0800, jako variabilní symbol uvést vlastní telefonní číslo, do 

zprávy pro příjemce uvést jméno účastníka. 

Nezapomeňte, že počet míst je omezen a je nutno si včas zajistit volno u svých komandujících. 

Změna programu vyhrazena s ohledem na počasí a hygienická omezení kvůli opatřením na Covid 

Upozorňujeme, že je nezbytné dodržet veškerá platná opatření státních orgánů, které jsou 

vydány v souvislosti se současnou situací. 

 

Těšíme se na hojnou účast – vaše OSŽ MB-NBK 
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