Základní odborová organizace Chemopetrol a.s.
PLÁN ZÁJEZDŮ PŘÍMĚSTSKÉ REKREACE
PRO ROK 2020
Zájezdy pořádá Základní odborová organizace Chemopetrol a.s. pro své členy a
jejich rodinné příslušníky, pouze v případě volných míst i pro členy ZO České
rafinérské a.s.

CENY JÍZDNÉHO:
Kilometry tam a zpět Cena pro odboráře a jeho rod.příslušníka
do 150 km
40,- Kč
150 - 200 km
50,- Kč
200 – 250 km
60,- Kč
250 – 300 km
70,- Kč
300 – 350 km
80,- Kč
350 – 400 km
90,- Kč
Výjimkou mohou být zájezdy s delší čekací dobou.

Den a
datum
zájezdu

sobota
28.3.

neděle
5.4.

Místo zájezdu

Jelenia Gora
prohlídka historického centra
města, trhy - předvelikonoční
nákupy, popř. koupání a
relax v místních termálních
lázních. Možnost jet pouze
do Liberce (IQlandia,
Babylon, ZOO, Botanická
zahrada, Dinopark a další.)

Praha, MEFISTO
předvelikonoční Praha
s odpoledním představením
úspěšného muzikálu
v divadle HYBERNIA
VYPRODÁNO

Cena pro
odboráře
a jeho
rodinné
příslušníky

Odjezd
autobusu

Jelenia
Gora
110 Kč

Cena pro ostatní
80,- Kč
100,- Kč
120,- Kč
140,- Kč
160,- Kč
180,- Kč

Litvínov
nádraží

Odjezd
autobusu
Most
parkoviště
u zimn.st.

Datum,
odkdy je
možné
zájezd
rezervovat

6.10

6.30

rezervace
zájezdu od
5. února

9.10

9.30

rezervace
byla na
podzim
2019

Liberec
80 Kč

300, 350 Kč
dotovaná
vstupenka
+
50 Kč
doprava

pátek
24.4.

Labská stezka,
Děčín, Pillnitz
zájezd hlavně pro cyklisty
a turisty, k dispozici bude
bus s vlekem na kola,
1. výstup v Děčíně, další
možnosti výstupu: Hřensko,
Bad Schandau, Kurort
Rathen. Poslední výstup
u zámku Pillnitz, odkud bude
zpáteční odjezd
(možno dojet na kole jen do
Bad Schandau, Rathenu
a tam cestou zpět nastoupit)

70 Kč

7.40

8.00

rezervace
zájezdu
od 2. března

sobota
2.5.

SAFARI PARK
Dvůr Králové nad Labem
ZOO, Africké safari Josefa
Vágnera a jediné Lví safari
ve střední Evropě, v případě
zájmu krátká zajížďka
k přehradě
„Les království“

90 Kč

6.10

6.30

rezervace
zájezdu od
2. března

7.40

8.00

rezervace
zájezdu od
1. dubna

Průhonice, Praha
500 Kč
(doprava
s plavbou po Vltavě
dopoledne zajížďka do
autobusem,
Průhonic (park,
tříhodinová
dendrologická zahrada),
plavba lodí
v případě zájmu možný
Európé
výstup v Praze, od 15.00
s grilováním,
tříhodinová odpolední plavba 3 nápoje a
lodí Európé s grilováním
jídlo
a výkladem průvodkyně
v ceně)

8.10

8.30

rezervace
zájezdu od
5. února

Jižní Morava s večerem
ve vinném sklípku
„Herbenka“ Hustopeče
dvoudenní zájezd s večerem

7.10

7.30

rezervace
zájezdu od
1. dubna

pátek
22.5.

sobota
20.6.

sobota
- neděle
12.-13.9.

Zábavní park PLOHN
(Lengenfeld) Německo
zábavní park pro malé
i velké nabízí přes 80 atrakcí:
divoká horská dráha,
dinopark, pohádkový les,
westernové městečko
a mnoho dalších

+
aktuální
vstupné

80 Kč
+
levnější
skupinové
vstupné

cca
1.500 Kč
(doprava,
ubytování

při víně, cimbálovce
se snídaní,
a dobrém jídle, nocleh se
sklípek,
snídaní, v neděli dopoledne bohatý raut,
zajížďka do Valtic
víno i nealko
po celý
http://sklepherbenka.com/
večer,
cimbálovka)
sobota
10.10.

ZOO Chleby,
zámek Loučeň
dopoledne komentovaná
prohlídka v ZOO Chleby,
odpoledne Loučeň - zámecký
park s 12 labyrinty + večerní
zážitková prohlídka zámku
při svíčkách
( pozdější návrat )

80 Kč

7.10

7.30

rezervace
zájezdu od
3. srpna

+
aktuální
vstupné

pátek
20.11.

Tropical Islands
exotický ráj pro děti
i dospělé nedaleko Berlína
(bazény, tobogány, pláže,
sauny, deštný prales aj.)
včetně venkovního areálu
AMAZONIE, odjezd
z Tropicalu ve 22.30,
návrat v nočních hodinách.

150 Kč
doprava
+
výrazně
levnější
skupinové
vstupné

6.10

6.30

rezervace
zájezdu od
1. října

sobota
12.12.

Annaberg-Buchholz,
Schwarzenberg
vánoční trhy v hlavním
městě Krušnohoří
Annabergu a u romantického
zámku Schwarzenbergu

60 Kč

8.40

9.00

rezervace
zájezdu od
2. listopadu

neděle
20.12.

Plzeň, muzikál
„DONAHA“
vánoční trh na náměstí,
odpolední představení
muzikálu na nové scéně
divadla J.K.Tyla

60 Kč
+
cena
dotované
vstupenky
- bude
upřesněno

9.10

9.30

rezervace
zájezdu od
15. července

TECHNICKÉ INFORMACE K ZÁJEZDŮM:
 Rezervace jízdenek je možná od data uvedeného u zájezdu, a to od 7.00 hodin ráno na
telefonním čísle 47 616 2778 nebo mailem na adrese: martina.lostakova@unipetrol.cz
Přednost mají vždy členové Základní odborové organizace Chemopetrol, a.s.,
v případě volných míst mohou zájezdů využívat členové Základní odborové organizace
České rafinérské a.s. a důchodci naší odborové organizace, kteří si dál platí odborové
příspěvky.
 ZAHÁJENÍ PRODEJE JÍZDENEK V ODBOROVÉ POKLADNĚ – 1. PATRO AB, Č. 125
BUDE ÚČASTNÍKŮM ZÁJEZDU DOPŘEDU OZNÁMENO.
 Jeden člen odborové organizace má nárok – není-li uvedeno jinak - maximálně na 4
jízdenky za dotovanou cenu určenou pro odboráře a jejich rodinné příslušníky, za
další jízdenky zaplatí dvojnásobnou cenu.
 ZAKOUPENÉ JÍZDENKY LZE S NÁROKEM NA VRÁCENÍ PENĚZ VRÁTIT, NENÍ-LI
UVEDENO JINAK, NEJPOZDĚJI 3 DNY PŘED USKUTEČNĚNÍM ZÁJEZDU!!!
 Odborová organizace si vyhrazuje právo na zrušení zájezdu z důvodu malého zájmu,
zvýšení ceny zájezdu, případně změnit cílové místo a čas odjezdu.
 ODJEZDY Z LITVÍNOVA JSOU Z AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ – ODSTAVNÁ
PLOCHA PRO AUTOBUSY.
 ODJEZDY Z MOSTU JSOU Z PARKOVIŠTĚ U ZIMNÍHO STADIONU, NAPROTI
KAUFLANDU, VEDLE PENZIONU ASTRA
 OBVYKLÁ MÍSTA VÝSTUPU PŘI NÁVRATU ZE ZÁJEZDU JSOU:
V MOSTĚ – KAHAN, CENTRAL, PARKOVIŠTĚ U ZIMNÍHO STADIONU,
V LITVÍNOVĚ – NÁDRAŽÍ, MĚSTO, MÁJ – U VĚŽOVÝCH DOMŮ.
 PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O ZÁJEZDECH ZÍSKÁTE NA TEL. 47 616 2778
U MARTINY LOŠŤÁKOVÉ NEBO V ODBOROVÉ POKLADNĚ – TEL. 47 616
4117, AB 1. PATRO, Č.DV. 125
47 616 4355.

