Zájezd do německých termálních lázní
(Sibyllenbad)
Město Přimda má v plánu (pokud bude zájem) uspořádat ve čtvrtek
28. 03. 2019 celodenní zájezd do německých termálních lázní – Sibyliny
lázně 30 km od Plané u M. L. (SIBYLLENBAD, www.sibyllenbad.de).
Odjezd z Přimdy kolem 8.30 hod. (bude upřesněno podle místa odjezdu
účastníků), příjezd do lázní po 9.30 hod., odjezd z lázní v 17.00 hod., návrat
na Přimdu po 18.00 hod.

Přednost budou mít senioři z Přimdy, Újezda pod Přimdou, Mlýnce,
Velkých Dvorců, Kundratic, Malých Dvorců, Třískolup, Rájova a Málkova.
Přihlaste se co nejdříve (počet míst v autobuse je omezen), osobně na Městě
Přimda nebo tel: 371 519 170, fax: 371 519 179, mobil: 602 655 613 nebo 724
961 880, nebo e-mailem: info@mestoprimda.cz nebo starosta@mestoprimda.cz

Cena zájezdu:
SENIOŘI: z Přimdy, Újezda pod Přimdou, Mlýnce, Velkých Dvorců, Kundratic,
Malých Dvorců, Třískolup, Rájova, Orlova, Málkova - dopravu seniorům bude
hradit Město Přimda:
= do 69 let věku: 318,00 Kč (vstupenka 292 + pojištění 26)
= nad 69 let věku: 341,00 Kč (vstupenka 292 + pojištění 49)
V ceně je vstupenka do lázní 9 € a vratná záloha na náramek ve výši 2,00 €,
která Vám bude vrácena po opuštění areálu lázní.

PRO OSTATNÍ PŘIHLÁŠENÉ:
= do 69 let věku: 468,00 Kč (doprava 150, vstupenka 292, pojištění 26)
= nad 69 let věku: 491,00 Kč (doprava 150, vstupenka 292, pojištění 49).
Doprava bude zajištěná přes ČSAD Tachov, pojištění na léčebné výlohy
v zahraniční bude sjednáno přes Českou pojišťovnu, pobočka Bor.
K přihlášení je nutné: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště
(údaje jsou nutné pro pojištění).
Informace k zájezdu:
= vezměte s sebou: platný cestovní pas, nebo platný občanský průkaz, průkazku
zdravotní pojišťovny,
= pokud si nebudete chtít v lázních koupit jídlo a pití, eura nebudete potřebovat,
v ceně zájezdu je vstupenka, doprava a pojištění,
= doporučujeme si vzít s sebou jídlo a pití v plastové lahvi (v lázních lze koupit,
ale není zrovna laciné),
= vezměte s sebou: plavky, ručník, popř. koupací plášť, čisté gumové pantofle,
popř. boty s gumovou podrážkou na přecházení mezi bazény, můžete i polštářek,
lehkou dečku na přikrytí - v lázních jsou lehátka určená pro odpočinek.
Město Přimda

