
 
 

VENEZIA 2011 – „Ve stopách Angeliny Jolie a 
Johnnyho Deepa“ * 

 
zájezd do Benátek spojený s účastí na tradičních 
závodech „Meeting Orientamento di Venezia“ a 

„ Adriatic Meeting“ 



Termín:  10.-14.11.2011 

Místo:              Itálie – region Veneto          

 

Předpokládaný program: 

 

čtvrtek 10.11.2011  večer (19.00) odjezd autobusem cestovní kanceláře Minitrans 

www.minitrans.cz z Olomouce směr Itálie 

 

pátek 11.11.2011 dopoledne (kolem 8.00) – příjezd do hotelu, ubytování  

 odpoledne – závod OB Adriatic Meetingu – 1.etapa www.orienteering.it 

 

sobota 12.11.2011 dopoledne – závod OB Adriatic Meetingu – 2.etapa 

 odpoledne – prohlídka Benátek 

 

neděle 13.11.2011 dopoledne – závod 32.ročník „Meeting Internationale di Corsa di 

Orientamento Venezia“ www.orivenezia.it 

 večer (18.00) odjezd autobusem zpět do nástupních míst 

 

pondělí 14.11.2011 v ranních hodinách – příjezd zpět do ČR 

 

Předpokládaná cena: základní cena  dospělí   4 400,- Kč 

   dorostenci, žáci 3 900,- Kč  

Členové žákovského družstva Hanácké oblasti, kteří se nominují do 

jednoho ze tří družstev při M ČR budou mít na zájezd slevu 600,- Kč. 

 

Cena obsahuje : - dopravu autobusem Van Hool Astroomega Royal Class  

- 2 x nocleh v *** hotelu (Montecchio nebo Chioggia) 

- 2 x snídaně, 2 x večeře  

- vklady na 3 závody (2 x Adriatic Meeting a Venezia) 

- tričko s motivem závodů  

 

Přihlášky, platby : čím dříve, tím lépe  - očekává se velký zájem, počet míst je limitován 

 

nejpozději však do 28.8.2011 !!! 

  

Přihláška je platná až po zaplacení zálohy ve výši 2 000,- Kč 

 Platby na účet : 158069091/0600 GE Money Bank, a.s. majitel účtu 

Sportovní klub Prostějov, Sportovní 1, 796 01 Prostějov IČ : 00544264 

  

Informace: Dušan Vystavěl, orienteering@geodetika.cz  602 730 417 

 www.ob.skprostejov.cz 

 

 

Pozn. * Každému, kdo se při nástupu do autobusu prokáže lístkem z filmu „CIZINEC / THE 
TOURIST“ a odpoví správně na 2 kontrolní otázky k filmu   bude proplaceno kapesné 
(přepočet na EUR platným kursem) ve výši doložené ceny vstupenky.  
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