INFORMACE
K ZÁJEZDU DO ČESKÉ KANADY
25.-28.9.2021
UBYTOVÁNÍ:
Penzion Bizon Ranch (Rožnov), 54 osob.
Pokoje a apartmány mají vlastní WC, koupelnu, TV, lednici. V areálu
se nachází restaurace (speciality z bizoního masa), venkovní zastřešené
posezení s ohništěm, wifi připojení a kolem se pasou bizoni.

STRAVOVÁNÍ:
Večeře s polévkou. Snídaně formou samoobslužného bufetu.

PROGRAM:
1.DEN:
Odjezd autobusu v 5.00 hod. po zastávkách od Fryčovice „U Kříže“ po Místek
„Anenská“ Předpokládaný příjezd do Slavonic v 10. hod.
1: přechod přes hrad Landštejn (prohlídka) do Rožnova (ubytování) 17km
2: autobusem až do Starého města pod Landštejnem - hrad Landštejn
(prohlídka) - Rožnov (ubytování) 8km

2.DEN:
Odjezd autobusu do Českého Rudolce a odtud túry.
1: Havlova hora (rozhledna, lesopark, kaskády rybníků, bufet), skalní útvar
Ďáblova prdel, Rožnov (ubytování) 14 km.
2: Havlova hora (rozhledna, lesopark, kaskády rybníků, bufet), skalní útvar
Ďáblova prdel - kolem rybníku Zvůle - skalní útvar Ďáblův chléb - Rožnov
(ubytování) 20km

3.DEN:
Odjezd autobusu do Dolního Bolíkova a odtud túry.
1: Český Rudolec (zámecký pivovar) - vodní pila Peníkov - skalní útvary
(Graselova koupelna, Graselova sluj…) - Graselova trojmužná předovka Skály Stálkov - Rožnov (ubytování) 21km
2: stejná trasa, ale až z Českého Rudolce 16km.

4.DEN:
Odjezd autobusu do Dačic a tady
1: prohlídka města (zámek, park, klášter) a odtud pěšky do Telče (městská
památková rezervace, rozhledna Osenice, historické podzemí, zámek) 17 km.

2: Dačice (prohlídka města) - naučná stezka Okolím Dačic 11 km. Ve 13 hod.
odjezd autobusem do Telče (prohlídka městka).
V15 hod. odjezd domů.

Cena zájezdu:
Člen Sokola Staříč – 3000 Kč, Ostatní – 3500 Kč
V ceně je zahrnuta doprava, 3x ubytování a 3x polopenze.
Platbu tentokrát proveďte na účet TJ Sokola Staříč, a to do 31.8.2021
Číslo účtu: 196743649/0300
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení za koho platbu
provádíte. Přihlásit se na zájezd můžete v obecní knihovně

a případně i zaplatit.
Program se může dle podmínek změnit.
Další informace v knihovně u paní Blanky Peškové, na internetových
stránkách nebo Jan Šigut tel. 605353212

Odkaz na ubytování:
http://www.bisonranch.cz/cz/vitejte/o-bison-ranch
Na všechny se opět těší Honza, Jana, Lenka a Tomáš

