EC Meluzína RCAB zve všechny Meluzíny,
Meluzíňata a příznivce tentokrát do
Krušných hor na

LOUKY PLNÉ KYTEK
I když se člověk kolem sebe dobře kouká,
těžko v parku uvidí,
jak vypadá horská louka ☺

Lučno-kytko-krajino poznávání,
večerní čtení a podvečerní hraní proběhne

od pátku 27. května do neděle 29. května 2011
u Jindřicha v Rudném
Co s sebou:
- sportovní oblečení pro každé počasí
- spacák a karimatku
- bačkory
- jídlo na dva dny – v sobotu večer bude polévka husťačka a
v průběhu celého pobytu čaj – obchůdek v místě je otevřený
- peníze na cestu – viz jízdní řád
- kartičku pojištěnce
Vše sbalit do batohu tak, aby ho i Meluzíňata byla schopná unést!
Co nás čeká:
- ubytování u Jindřicha v domečku
- odvoz batožin z nádraží ve Vysoké Peci a pěší výšlap od nádraží
do Rudného (asi 2 km)
- rozkvetlé louky v okolí Vysoké Pece – Rudného s kytkama,
které jen tak někde nerostou
- prameniště a rašeliniště
- zajímavosti o orchidejích
- večerní čtení a hry
- každopádně příjemně strávený víkend ☺

Jak do toho v pátek 27. 5.
– sraz na hlavním nádraží v Ústí v 16.30 hod.
16:48 Datum Odkud/Přestup/Kam
27.5.

Příj.

Odj.

Pozn.

Ústí n.L.hl.n.

16:42

16:48

Karlovy Vary

18:47

19:08

Spoje
R 614 Salubia

Os 17126
19:48 >
Vysoká Pec
Celkový čas 3 hod, vzdálenost 150 km, cena 190 Kč / IN50 95 Kč / IN25 143 Kč
České dráhy, a.s.; nábřeží L.Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1; +420 840 112 113
jede do 15.VI. v náhradní autobusová doprava (Karlovy Vary dolní n.->Nová Role) (Os 17126)
náhradní autobusová doprava (Nejdek->Nejdek-Tisová) (Os 17126)

Jak z toho v neděli 29. 5.
- odjezd z Nejdku ve 14.20 hod. příjezd do Ústí v 17.07 hod.
13:22 Datum Odkud/Přestup/Kam
29.5.

Příj.

Odj.

Pozn.

Spoje

Vysoká Pec

>

13:22

Os 17109

Nejdek

13:30 14:20

Os 17135

Karlovy Vary

14:55 15:05
R 609 Svatava
Ústí n.L.hl.n.
17:07 17:13
Celkový čas 3 hod 45 min, vzdálenost 150 km, cena 190 Kč / IN50 95 Kč / IN25 143 Kč
České dráhy, a.s.; nábřeží L.Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1; +420 840 112 113
jede od 18.V. do 16.VI.
náhradní autobusová doprava (Os 17109)
náhradní autobusová doprava (Nová Role->Karlovy Vary dolní n.) (Os 17135)

Příjezdy jsou možné samozřejmě i individuálně a na kratší dobu –
pokud přijedete vlakem jinak než je uvedeno, dejte vědět Jindřichovi
Nebudeš-li vědět kudy kam tak volej
- Jindřich 776 105 304
- Mirka 724 731 039
Těšíme se na vás ☺

