Sbor sv. Jiří
zájezd do Plzně a okolí
INFORMACE Č.2
Podrobný program zájezdu bude takovýto:
Sobota 2.7.2016
8.00 odjezd od školy
ve Vraném, v 8.15 hodin
ze Zbraslavi náměstí.
10.00 Zbiroh prohlídka zámku.
13.00 Oběd Plzeň restaurace
u Švejka, jednotné menu.
Odhadovaná cena za meníčko v restauraci U Švejka 100.až 110.-Kč.
14.00 Ubytování v penzionu/internátu Plzeň Skvrňany,
Vejprnická ul.č. 56.
15.00 Odjezd do Holýšova, prohlídka
vojenského bunkru.
17.00 Příprava koncertu v kostele
sv. Petra a Pavla Holýšov (převlečení
na faře).
18.00 Koncert Holýšov
Po koncertu cca 19.30 odjezd autobusem
do ubytovny, večeře z vlastních zásob.
Neděle 3.7.2016
Snídaně z vlastních zdrojů, v ubytovně je kuchyňka, Lidl
a Albert každý asi 400m daleko.
10.00 Odjezd do kostela Nejsvětější trojice a sv. apoštolů
Šimona a Judy Tadeáše v Dýšině.
11.00 Mše sv. Dýšina
12.30 Oběd Plzeň rest. U Švejka,
jednotné menu.
13.45 Odjezd na Radyni –
prohlídka hradu a procházka
lesem.
16.30 Odjezd do Starého Plzence,
kostel Narození Panny Marie.
18.00 Koncert Starý Plzenec
Po koncertě odjezd do Plzně
ke Švejkovi, večeře, jednotné
menu. Po večeři pojede
autobus k ubytovně, kdo chce,
může zůstat ve městě, zpět
se dostane asi za 15 minut
tramvají č. 2 do stanice
Internáty. Jízdné 18.- Kč.
Pondělí 4.7.2016
Snídaně vlastní
8.00 Odjezd
9.00 Klenová, zámek a hrad,
vstupenka z hradu platí i pro
galerii a kostel sv. Vavřince
v Klatovech.
11.30 Oběd v Klatovech
v restauraci U Katakomb, jednotné menu.
13.00 Prohlídka katakomb,
rozchod na samostatnou
prohlídku Klatov,
doporučujeme návštěvu
koupaliště.

19.30 Večeře U Švejka, jednotné menu, autobus
po večeři jede k ubytovně, ostatní mohou opět později
tramvají, ale v ubytovně bude víno, ženy, zpěv
(z vlastních zdrojů).
Úterý 5.7.2016
Snídaně vlastní
8.30 Odjezd do zoologické zahrady,
prohlídka zahrady, samostatně oběd
v zahradě (je tam více možností).
13.00 Odjezd do pivovaru Plzeň.
13.45 Prohlídka pivovaru.
Podle toho, jak dlouho bude prohlídka trvat si buď
ještě prohlédneme katedrálu a věž, anebo pojedeme
rovnou ke kostelu redemptoristů
sv. Jana Nepomuckého, kde by byl krátký rozchod
(kavárna naproti).
17.00 Příprava na mši s krátkým
koncertem (v šatech). V kostele
je WC.
18.00 Mše sv. a následný krátký
koncert
20.00 Večeře u Švejka, po ní
opět buď hned autobusem, nebo
později tramvají na ubytovnu.
Středa 6.7.2016
Snídaně z vlastních zdrojů, balíme a vyklízíme pokoje.
8.15 odjezd
9.00 Plasy prohlídka
kláštera a muzea
12.00 Oběd
U Rudolfa II.
v Plasích, jednotné
menu
13.30 Prohlídka
poutního místa
Mariánská Týnice
15.00 odjezd do Potvorova, kostel sv. Mikuláše
16.00 Koncert Potvorov
Po koncertě posezení na zahradě s pohoštěním,
potom odjezd směr Vrané.
Návrat podle toho, jak se zdržíme na zahradě.
Stravování si hradí každý sám, snídani si můžete
připravit v kuchyňce v penzionu. Vegetariáni a dieťáci
se hlašte Blance, aby mohla objednat zvláštní menu.
Vstupné si bude hradit každý sám, ale vstupenky
budeme kupovat hromadně kvůli slevám, podle toho,
kdo přesně půjde. Potom od vás vybereme.
Nezapomeňte s sebou dámy věci na krk, pánové
motýlka. Vezměte si prosím také sborové tričko a bílé
kalhoty. Také plavky, nabitý telefon, doklady, brýle,
léky, hůl a podobně.
α+B+K

