
Příloha č. 1 – Propagační leták zájezdu 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 – Pokyny pro účastníky zájezdu 
 

Za poznáním Libochovic 
 

Házmburk a NPP Kamenná slunce 
 

  
 

Vážení klienti, 

abychom Vám usnadnili rozhodování, co si vzít s sebou, připravili jsme pro Vás podrobné 

pokyny na cestu a informace k pobytu. V případě nejasností se, prosím obraťte na svou 

cestovní kancelář. 

 

Datum a čas odjezdu: 13.7.2012, 7:00 

Datum a čas příjezdu: 15.7.2012, 20:00 (předpokládaný příjezd do Ostravy) 

 

Vzhledem k časovému harmonogramu zájezdu, Vás prosíme, abyste byli na místě odjezdu 

připraveni v přesný čas srazu, tj. 30 min před plánovaným odjezdem. 

 

Program zájezdu 

 

Prohlídka náměstí, památník J. E. Purkyně, budova České spořitelny, sloup  panny 

Marie, prohlídka pivovaru Libochovice, prohlídka cihelny Libochovice, večeře v restauraci 

Libuše, prohlídka zámku Libochovice, zámeckého parku, soch podél nábřeží, prohlídka 

Malé vodní elektrárny, prohlídka Libochovické sklárny, večeře v Zámeckém šenku na 

náměstí, prohlídka kostela Všech svatých, prohlídka Libochovického mostu, procházka 

městským parkem, prohlídka místa bývalé synagogy, prohlídka hradu Házmburk, prohlídka 

NPP Kamenná slunce u Hnojnice 

 

Doprava 

 

Autobus je vybaven DVD, klimatizací, lednicí, kávovarem. Během cesty si můžete u řidiče 

zakoupit nabízený sortiment občerstvení, teplé a studené nápoje za Kč. Zájezd se uskuteční 

autobusem ISUZU (26+2 míst), r. v. 2005.  

 

Ubytování 



 

Je poskytováno v hotelu Zlatý zajíc, ve dvoulůžkových pokojích 

s vlastním sociálním zařízením, televizorem, telefonní linkou a 

výhledem do zeleně.  

Pokud zjistíte jakékoliv 

nedostatky, neprodleně je hlaste 

průvodci, nebo na recepci hotelu, 

kde se postarají o jejich odstranění. 

 

 

Stravování 

 

V hotelu jsou zajištěny snídaně formou rautových stolů, 

v době od 7:00 do 8:30. Účastníci zájezdu mají 

zajištěnou také večeři 1. a 2. den, v restauracích Libuše, 

R. Pokorného 339, Libochovice (kuřecí řízek, 

bramborová kaše, zeleninová obloha - 69,- Kč), a 

restauraci Zámecký šenk, náměstí 5. května 3, 

Libochovice (svíčková na smetaně, houskový knedlík, 

brusinky - 73,- Kč). 

 

 

Lékařská pomoc 

 

Věříme, že lékařskou pomoc v průběhu zájezdu nebudete potřebovat, ale kdyby se tak 

stalo, informujte svého průvodce, který Vám poradí a zajistí vše potřebné. 

 

Pojištění 

 

V ceně zájezdu je zahrnuto pojištěni CK proti úpadku. 

 

Vstupné do objektů 

 

Veškeré vstupné do objektů je již započteno v ceně a prohlídky byly předem zajištěny a 

domluveny. 

 

 

Co si nezapomenout vzít: 

 

- Finanční hotovost 

- Léky, které pravidelně užíváte 

- Pohodlné oblečení 

- Sluneční brýle 

 

 

 

Pěknou dovolenou Vám přejí pracovníci naši cestovní kanceláře ! 
 



 


