Kulturní centrum Líšeň, Seniorský klub Réva
ve spolupráci s CK Hladký
pořádá zájezd pro seniory
dne

24. září 2019
Odjezd v 6.45 hod. Z autobus.
zastávky náměstí Karla IV.
(vedle COOPu) a v 7.00 hod. z
parkoviště Jírova (u vstupu na
radnici a knihovny Jírova).

VALAŠSKOU STEZKU NA PUSTEVNÁCH
CENA 100 Kč

Cena zahrnuje jen dopravu tam a zpět. Veškeré vstupy si hradíte individuálně.

PROGRAM
10.00 hod.

Příjezd na Pustevny – parkoviště

10 – 16.30 hod. Valašská stezka a Radhošť
Procházka stezkou přímo mezi korunami stromů o délce 660 m do výšky 15,2 m
nad terénem poskytuje výhled až na Malou Fatru a informace o okolí.
Vstupné 170 Kč – senioři nad 65 let, 220 Kč – dospělí (dle aktuálního ceníku).
V rámci individuálního programu je možné vystoupat kolem sochy Radegasta
na Radhošť.
16.30 hod.
Odjez z parkoviště Pustevny
Prosíme o přesnost, autobus parkuje jinde.
OSTATNÍ INFORMACE
Změna programu vyhrazena.

INFORMACE - PŘIHLÁŠKY

Kontaktní osoba:
Silvie Dražanová, tel. 734 313 653, e-mail: drazanova@kclisen.cz

INFORMACE K ZÁJEZDU
PRO SENIORY DNE 24. 9. 2019 NA PUSTEVNY – STEZKU VALAŠSKA
ORGANIZOVANÉ KULTURNÍM CENTREM LÍŠEŇ, SENIORSKÝM KLUBEM RÉVA

Rezervace a platba
Přihlásit je možné kdykoliv do vyčerpání kapacity volných míst v autobuse u kontaktní
osoby. Rezervace Vám bude potvrzena.
Po přihlášení je nutné v době co nejkratší zaplatit cenu zájezdu v Kulturním centru
Líšeň v provozní době nebo po individuální dohodě s kontaktní osobou. Cena zájezdu
činí 100 Kč za osobu. V ceně je zahrnuta pouze doprava na místo a zpět do Brna.
Veškeré vstupy a občerstvení si hradí účastník samostatně.
Bez potvrzené rezervace a zaplacení ceny zájezdu není účast na něm možná.
Kapacita je omezena.
Pro rezervaci při platbě zájezdu budeme požadovat uvedení - jméno, příjmení,
bydliště a platné telefonní číslo mobilního telefonu, který budete mít v době zájezdu
u sebe. Informace o zpracování osobních údajů jsou uvedena na webu Kulturního
centra Líšeň.
Program
Vstupné hrazeno individuálně na pokladně Stezky Valašska. Možno v případě více
zájemců zařídit hromadné vstupné – dospělí 200 Kč (více než 15 osob).
Předpokládaná cesta z Brna na místo bude trvat cca 2 – 2,5 hodin s jednou
hygienickou zastávkou. Totéž na cestě zpět.
V případě jakéhokoliv problému během dne jej prosím sdělte Silvii Dražanové.
Na místě autobus na parkovišti u Pusteven. Autobus poté pravděpodobně odjede a
nebude během dne k dispozici. V 16.30 hod. bude autobus opět přistaven na
parkoviště Pustevny. Pravděpodobně nebude možné, aby tam autobus dlouhodobě
stál. Proto prosím přijďte na místo srazu včas, aby nedocházelo k problémům.
Více informací o stezce naleznete na https://stezkapustevny.cz/
Procházka bude fyzicky náročnější, a to do kopce, terénem, po schodech, cesta není
zcela bezbarierová. Je proto samostatně nutné zvážit své fyzické možnosti jak
během cesty, tak samotného programu. Vhodnou pevnou obuv a sportovní oblečení
s sebou.
Společný programem bude výstup na samotnou stezku. Po výstupu na stezku
nastává individuální program. V případě, že budete chtít individuální program od
příjezdu na místo nebo se odpojit od skupiny před výstupem na stezku, nahlaste tuto
skutečnost Silvii Dražanové.
Dbejte na včasný příchod k odjezdu autobusu!

Ostatní
V případě změn týkajících se zájezdu budete informováni telefonicky na uvedeném
tel.č.
Při zrušení zájezdu, vrátí Kulturní centrum Líšeň přijatou platbu v plné výši v termínu,
který účastníkovi sdělí na uvedené tel.č.
V případě, že se účastník nedostaví k odjezdu z Brna včas, nemá nárok na vrácení
finanční částky.

