
Plán poznávacích aktivit, výletů a zájezdů, které jsou 

pořádány v roce 2023 ZO OSŽ Mladá Boleslav 

 

16.  – 18. 2. 2023 

Karneval v Benátkách 

Navštivte s námi slavný karneval v italských Benátkách! S ubytováním na jednu noc v místě 

navštívíme krásnou akci v době, kdy v týdnu není tolik přeplněná, přesto však jede naplno. Odjezd ve 

čtvrtek ráno s možným přistupováním cestou. Návrat zpět bude v sobotu ráno. Předpokládaná cena = 

4.900,- Kč, výše dotace pro zaměstnance bude upřesněna. 

 

 

7. – 10. 4. 2023 

Velikonoční termály v maďarském Zalakáros 

Autobusový zájezd, který obsahuje ubytování s polopenzí a vstupy do lázní Zalakáros. Odjezd z Mladé 

Boleslavi s možným přistupováním cestou. Vyplní celé velikonoce od Velkého pátku až po Velikonoční 

pondělí. Předpokládaná cena = 8.000,- Kč, výše dotace pro zaměstnance bude upřesněna. 

 

 

8. – 12. 5. 2023 

Cyklistika kolem Dunaje s koupáním v termálech 

Tradiční Tour pro cyklisty mezi námi. Letos se jede z Bratislavy podél Dunaje až do Maďarska. 

Rozděleno na několik denních etap i s umožněním koupání v termálech na Slovensku – Velký Meder a 

Štúrovo. Předpokládaná cena = 8.000,- Kč, tato akce není dotována, obsahuje dopravu osob i bicyklů 

tam a zpět, polopenzi, ubytování a technickou péči našeho o věřeného doprovodu. Délka etap je 40 – 

90 km denně, obsahuje i odpočinkový den. 

 

 

22. 5. – 3. 6. 2023 (datové rozmezí! Poznávačka bude jen na 8 dní v tomto období!) 

Velký zájezd na Balkán – Srbsko, Bosna a Černá Hora 

Velká hlavní akce nás zavede do Srbska, kouzelné země, která si zaslouží, abychom ji poznali. Železnici 

v horách, zvanou Šigurská osmička, spjatou s dílem režiséra Emira Kusturici neopomeneme. Stejně 

jako hlavní město Bosny a Hercegoviny Sarajevo. Denně nějaký skvost, tady se máte na co těšit. 

Obsahuje dopravu, ubytování a polopenzi. Odjezd z Mladé Boleslavi s možným přistupováním cestou. 

Předpokládaná cena = 17.900,- Kč, výše dotace pro zaměstnance bude upřesněna. 

 



28. – 29. 9. 2023 

Zázraky techniky na vlastní oči 

Dvoudenní výlet s ubytováním, stravou a vstupy bude vyplněn unikátní návštěvou technických muzeí 

Sinsheim a Speyr v Německu. Chcete vidět raketoplán Buran? Nejrychlejší osobní proudové letadlo 

Concorde? Unikátní technické kousky a předměty, které jinde nejsou? Pak je tato akce pro Vás. 

Odjezd z Mladé Boleslavi s možným přistupováním cestou. 

Předpokládaná cena = 4.900,- Kč, výše dotace pro zaměstnance bude upřesněna. 

 

 

 

1. – 3. 12. 2023 

Advent na severu – hansovní města Hamburk a Lúbeck 

Vánoční atmosféra na břehu dvou moří – Severního (Hamburk) a Baltského (Lübeck). Unikátní poloha 

obou měst, tradiční vánoční trhy, proslulé kouzlo svátků poněmecku. A také možnost navštívit 

největší evropské modelové kolejiště v Hamburku. Nenechte si ujít. Obsahuje dopravu, dvě noci 

s polopenzí. 

Odjezd z Mladé Boleslavi s možným přistupováním cestou. 

Předpokládaná cena = 5.900,- Kč, výše dotace pro zaměstnance bude upřesněna. 

 

 

 

 

Podrobné informace budou následovat, tento přehled je vydán, aby si zájemci mohli zajistit volno 

nebo dovolenou. Informace a předběžné přihlášky je možno si zajišťovat již od tohoto vyhlášení, 

tedy od 24. 10. 2022. U Lindy Liškové nebo Libora Šimůnka. 

 

Mgr. Libor Šimůnek, OSŽ ZO železniční stanice – Mladá Boleslav 

 


