KLUB DOPRAVNÍ HISTORIE
Štefánikova 11, Praha 5, tel. 2 5732 3918
IČO: 45242941

www.ddmpraha5.cz

Přihláška
k výletu do Norimberku – sobota 16. 12. 2017
Sraz na odjezd: v prostoru před pokladnami Praha - hlavní nádraží, v 6. 00 hod.
Odjezd Ex 572 ZÁPADNÍ EXPRES v 6,33 hod., přestup v Chebu v 9,27 hod. do vlaku DB a.s.,
odj. Sp. 5282 do Norimberku, příjezd 11,22 hod.
Program: :
= prohlídka dopravního muzea DB a.s. (DB Museum Nürnberg). Naleznete zde historii od počátku
vlakové dopravy až po současnost. V muzeu je extra část, kde jsou vystavené skutečné lokomotivy
a vagóny v průřezu celé historie, které jsou povětšinou volně přístupné (tak si můžete klidně vlézt do
lokomotivy a vyfotit se tam). Nalezte zde taky obrovskou dráhu, kde jezdí modýlky vláčků. Součást
muzea i je muzeum komunikačních technologií (vstup je v ceně),
= seznámení s části sítě norimberského metra, které je nejmladší v Evropě. Dnes zdejší metro jako
první v Německu provozuje také plně automatizované jízdní soupravy, čili jezdí bez řidiče (linky U2
a U3),
= seznámení s částí tramvajové sítě: po městě jezdí celkem 5 linek a mimo jiné též vánoční tramvaj.
Návrat do Prahy z Norimberka: RE 3569 v 17.43 hod., příjezd Schwandorf v 18.46 hod., přestup
na ALX 363 ZÁPADNÍ EXPRES s odjezdem 18.52 hod., příjezd do Prahy – hl. nádraží v 22.31 hod.,
zde ukončení akce, rozchod.
Cena: 1 000,-Kč (pro účastníky do 15ti let), 1 100,-Kč /pro účastníky nad 15 let).
Cena zahrnuje: jízdné vlakem Praha – Norimberk a zpět, 1x mezinárodní místenku Schwandorf – Praha,
vnitrostátní místenku Praha – Cheb. Do ostatních regionálních německých vlaků nelze místenky koupit, dále
jízdné na MHD Norimberk, organizační náklady akce.
Cena nezahrnuje: vstupné do Dopravního muzea DB a.s., úrazové pojištění ani pojištění na léčebné výlohy.
Doporučujeme cca 10 – 20 eur základního kapesného na vstupné, suvenýry, příp. na jiné drobnější nákupy.
V programu není počítáno s návštěvou vánočních trhů! V muzeu je v prodeji spousta železničních suvenýrů.
Potřeby s sebou: PAS nebo OP u starších 15 ti let, léky, jídlo a pití dle uvážení, žákovský průkaz s fotkou.
Poznámka: výlet je určen jen pro členy KDH a rodinné příslušníky.

Přihlášky: závazně do neděle 10. 12. 2017, 23,59 hod. /mailem, SMS, telefonem/. Výlet
se uskuteční při minimálním počtu 15ti přihlášených zájemců, celková kapacita skupiny
je 18 osob a 2 osoby doprovod (počet osob má návaznost na německé jízdenky DB a.s.)
Informace: L. Vaculín – 774 555 300, L. Pavlíková 778 545 793, DDM – 257 323 918
Způsob placení: zašlete na účet DDM u Fio banky P5 do čtvrtka 13. 12. 2017:
2700287734/2010. Variabilní symbol Vám sdělí pí Pavlíková nebo p. Vaculín.
Cena vstupného do muzea DB: rodinné - 12 Euro (dva dospělí + čtyři děti do 14 let). Pro držitele
jízdenky Bayern Ticket - 5 Euro. Děti a mládež do 17 let - 3 Euro

----------------------------------------zde odstřihněte a odevzdejte ----------------------------------------Závazná přihláška na výlet – Norimberk sobota 16. 12. 2017
JMÉNO……………………………………..………………………………………………………….Datum narození……………………..

………………………………………………………………..

……………….

………………………………………………………………..

……………….

ADRESA:………………………………………………………………………….Tel…………………..…………
Bereme na vědomí, že za bezpečnost dětí v průběhu zájezdu zodpovídají přítomní rodiče.
Závazně se přihlašujeme na výše uvedený zájezd a zavazujeme se uhradit cenu zájezdu dle výše
uvedených pokynů.
Storno podmínky od 20 dnů do 8 dnů před nástupem 50%, 7 a méně dnů nebo při nenastoupení na akci 100% ceny (při zajištění
náhradníka, hlášeném úraze nebo nemoci doložené potvrzením lékaře se storno poplatek neúčtuje).

Datum…………………

Podpis

