KLUB DOPRAVNÍ HISTORIE

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

www.ddmpraha5.cz

Přihláška
k výletu do Liberce a Žitavy – pátek 7. 12. 2018 a sobota 8. 12. 2018
Sraz na odjezd: v prostoru před pokladnami Praha - hlavní nádraží v 15.00 hod.
Odjezd: v 15.25 hod. R 1142 Svatopluk Čech, přestup Turnov do R 1266, výstup Liberec v 17.56
hod.
Program: :
-

pátek, cca 18.30 hod. ubytování v Domově mládeže Střední školy, Truhlářská 360/3 v Liberci,
pro zájemce po ubytování a večeři cca 30 min. projížďka libereckými tramvajemi,

-

sobota, odjezd vlakem do Žitavy, přestup na úzkou dráhu v Žitavě, postupné projetí celé sítě vlaky
taženými parními lokomotivami. Málokterá železnice vám nabídne tolik úžasných pohledů do krajiny
i do historie jako právě Žitavská úzkokolejka se svou 16 km dlouhou sítí tratí. Dále nás čeká
návštěva dvou menších železničních muzeí místního dopravce SOEG (otevřou nám na naši žádost)
a prohlídka místního hradu. Přesný časový rozpis programu viz příloha.

Návrat do Prahy z Žitavy odj. 17.18 hod., přestupy Liberec a Turnov, příjezd do Prahy – hl.
nádraží v 20.37 hod., zde ukončení akce, rozchod.
Cena: 950 Kč nezávisle na věku.
Cena zahrnuje: jízdné vlakem Praha – Liberec – Žitava a zpět, vnitrostátní místenku Praha –
Turnov, Turnov – Liberec a zpět. Dále zahrnuje ubytování v Domově mládeže Střední školy
Liberec,
2x balíčky s jídlem (večeři + snídani), jízdy parními vlaky v síti dopravce SOEG
a organizační náklady akce. Do vlaků Liberec – Žitava a parní vlaky dopravce SOEG v Žitavě
nelze místenky zakoupit.
Cena nezahrnuje: místní vstupy v eurech, úrazové pojištění ani pojištění na léčebné výlohy.
Doporučujeme dále cca 10 eur základního kapesného na suvenýry, příp. na jiné drobnější nákupy.
Stravování: v Domově mládeže budeme mít k dispozici kuchyňku s varnou konvicí a mikrovlnku.
Dále nám připraví balíček s večeří za 60 Kč a balíček ke snídani za 40 Kč. Částku připočítáváme
k ceně výletu. Dále si vezměte hrníček na čaj, jídlo a nápoje dle své úvahy z domova.
Potřeby s sebou: PAS nebo OP u starších 15 ti let.
Účastníci ve věku 15 – 17 let žákovský nebo jiný oficiální průkaz s fotkou a daty dokladující
věk z důvodu slevy na jízdném, věková kategorie 18 – 25 let průkaz ISIC nebo žákovský
průkaz, dále léky, jídlo a pití dle uvážení. Kdo nebude mít s sebou průkaz, bude muset při
kontrole průvodčím doplatit cenový rozdíl mezi slevou a standartní cenou – týká
se věkové kategorie 18 – 25 let.
Poznámka: výlet je určen jen pro členy KDH a rodinné příslušníky. V průběhu výletu proběhne
dopravní soutěž o drobné ceny.
Přihlášky: závazně do pátku 23. 11. 2018, 23.59 hod. /mailem, SMS, telefonem/ nebo
do naplnění kapacity výletu. Výlet se uskuteční při minimálním počtu 12 přihlášených zájemců.
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 : 2700287734/2010 – upřesníme si.
Variabilní symbol Vám sdělí pí Pavlíková nebo p. Vaculín po přihlášení na výlet.

Závazná přihláška na výlet Liberec - Žitava, pátek 7. 12. a sobota 8. 12. 2018
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:………………………………

Různé:
Ceny v eurech – vezměte si s sebou v odpočítaných drobných:
-

muzeum na nádraží v Bertsdorf stojí 2 Eura,
muzeum úzkokolejky v Ojvínu stojí 2 Eura,
vstupné na Ojvínský hrad stojí 6 Euro pro dospělé a 3 Eura pro děti.

Ceny jsou dle internetové nabídky, můžou se i dle aktuální situace změnit.

Údaje o trati: Doba jízdy: cca 45 minut

Délka dráhy: cca 16 km

Žitava – Nádr. Bertsdorf: 8,9 km
Nádr. Bertsdorf – Lázně Oybin: 3,3 km ,

Nádr. Bertsdorf – Lázně Jonsdorf: 3,8 km

Výlet KDH do Žitavy dne 8. 12. 2018
Liberec – 8:02 hod.

TL 20906

Zittau – 8:40 hod.

směr: Liberec – Rybniště

Zittau – 9:01 hod.

Os 500 (parní vlaky)

Bertsdorf (Bahnhof) – 9:33 hod.

směr Zittau – Kurort Oybin

- prohlídka železničního muzea ve stanici Bertsdorf v čase 9:40 – 10:20 hod.
Bertsdorf(Bahnhof) – 10:33 hod.

Os 502

Kurort Jonsdorf – 10:46 hod.

směr Bertsdorf (Bahnhof) – Kurort Jonsdorf

Kurort Jonsdorf – 10:56 hod.

Os 503

Bertsdorf (Bahnhof) – 11:07 hod .

směr Kurort Jonsdorf – Bertsdorf (Bahnhof)

Bertsdorf (Bahnhof) – 11:34 hod.

Os 504

Kurort Oybin – 11:46 hod.

směr Bertsdorf (Bahnhof) – Kurort Oybin

- prohlídka muzea úzkokolejky v čase 12:00 – 13:00 hod.,
- pěšky 1 km k Ojvínskému hradu,
- prohlídka hradu v čase 13:30 – 15:00 hod.,
- pěšky 1 km zpět k žst Kurort Oybin
Kurort Oybin – 15:56 hod.
Zittau – 16:37 hod.
Zittau – 17:18 hod.
Liberec – 17:55 hod.
Liberec – 18:02 hod.
Turnov – 18:39 hod.
Turnov – 18:44 hod.
Praha hl. n. – 20:37 hod. příjezd

Os 511 (parní vlaky)
směr Kurort Oybin – Zittau
TL 20925
směr Seifhennersdorf – Liberec
R 1275
směr Liberec – Pardubice hl.n.
R 1151
směr Liberec – Praha-Vršovice

