VÝLET – TEPLICE NAD BEČVOU –
ZBRAŠOVSKÉ ARAGONITOVÉ JESKYNĚ
čtvrtek 4. srpna 2016
Sraz: Ve čtvrtek 4.8. v 7:20 v prosklené hale vlakového nádraží Ostrava Svinov
Cesta tam: V 7:51 vyjedeme rychlíkem R842 do Hranic na Moravě, kam přijedeme v 8:21. V 8:52
pojedeme z Hranic na Moravě do Teplic nad Bečvou osobním vlakem Os 3227, na místě budeme
v 8:59.
Cesta zpět dle vzájemné domluvy:
A) vlakem Sp 1718 ve 14:49, který je v Hranicích v 14:58, poté rychlíkem R835 v 15:45, který bude
na Svinově v 16:18
B) osobním vlakem Os 3208v 16:00, , který je v Hranicích v 16:09, poté rychlíkem R837 v 16:45,
který bude na Svinově v 17:18
Program:
 od 10 h prohlídka Zbrašovských aragonitových jeskyní – více o nich se dočtete na
http://www.caves.cz/cz/jeskyne/zbrasovske-aragonitove-jeskyne/
 procházka po hezkém lázeňském městě, ochutnáme minerální vody, můžeme si koupit
lázeňské oplatky, bude-li zájem, můžeme se podívat také na nedalekou Hranickou propast
Nezapomeňme na:
 turistické oblečení a pevné obutí, něco teplého na sebe do jeskyní, kde je chladno,deštník
 pořádnou svačinu a dostatek pití, kdo chcete, tak i pet-lahve na minerální vody 
 peníze – zpáteční vlaková jízdenka bez slevy 163,- Kč (s případnou slevou méně); vstupné
do Zbrašovských aragonitových jeskyní plné 100 Kč, zlevněné 80 Kč - starobní nebo
invalidní důchod - vezměte si s sebou doklad o důchodu!
Zájemci, hlaste se předem Pavle Šulákové na 777 034 882.
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