Pokyny pro účastníky
aneb jak přežít 14. ročník akce…

Doprava vlakem
Sobota 27. května 2017

Neděle 28. května 2017

Po příjezdu na nádraží v Luhačovicích si z nákladních aut a doprovodného vozidla převezměte kola a jen nejnutnější osobní věci. Vaše zavazadla na Vás počkají v kempu do doby
návratu z výletů. V sobotu při své trase výletu nebo v neděli před odjezdem vlaku si udělejte čas na prohlídku města a především na ochutnání všech sedmi přístupných léčivých
pramenů. Najdete je vyznačené v přiložených mapkách. Na lázeňské kolonádě raději sesedněte z kola, trvale se tam prochází mnoho turistů a rekreantů.
Po příjezdu do kempu si v recepci vyzvedněte klíč od své chaty.

Večeře
Večeře se podává od 19 do 21 hodin v restauraci v kempu. Z výběru stravy jste si objednávali:
1/ Smažený vepřový řízek, opékané brambory
2/ Přírodní kuřecí plátek, rýže
3/ Smažený sýr, hranolky

Večerní posezení
Bývá tradicí se po večeři sejít, posedět a poklábosit. U chatek bude zázemí našeho grilu a malého výčepu. Můžete si zdarma zajít na dvě grilované klobásky. TJ Sokol bere i nějaké
to pivo, bohužel už za peníze, ale za skvělou cenu… Jídlo, sladkosti a nápoje samozřejmě nabízí i zdejší restaurace, ve které budeme večeřet a snídat.

Snídaně
Podává se od 8 do 10 hodin. Jednotně bude nabízen obložený talíř s pečivem a kávou nebo čajem. Na snídani choďte prosím průběžně, na více jak 100 účastníků nemá restaurace
s terasou kapacitu míst k sezení.
Při ukončení pobytu chatku zamkněte a klíč dejte na recepci.
Na nádraží v Luhačovicích se s řidiči nákladních aut domluvte, aby Vaše kolo a batoh byly dopraveny do Skalice nad Svitavou nebo do Letovic.
Za sponzorský dar balíčků děkuji Lékárně U Bílého anděla Šebetov. Stejně tak děkuji všem, kteří zajišťují podporu akce – dopravě pana Romana Minxe a Redo Tours pana Petra Hirta.
No a taky obsluze grilu a pípy…

Kontakty
Mechanik na drobné opravy kol: Mojmír Chlup – mobil: 723 259 876,
řidiči přepravy kol: Jaroslav Maršálek – mobil: 736 282 753, Marie Minxová – mobil 724 212 236, Roman Minx – 602 781 365,
řidič doprovodného auta pro odvoz rozbitých kol a znavených dětí nebo zraněných cyklistů: Petr Karásek – mobil: 721 314 210,
řidič hotelbusu Petr Hirt – mobil 603 412 797, pořadatel Zdeněk Čížek – mobil: 602 836 939.

