12. Spotkanie
Kolekcjonerów ZT

Termin: 19. 04. 2018 – 22. 04. 2018
Miejsce: Lednice, Lednicko-valtický areál (okres Břeclav, Jihomoravský kraj)
Zakwaterowanie: Penzión Včelařský Dvůr;
http://www.vcelarskydvur.cz/,
http://restauracelednice.cz/
Informacje i zgłoszenia: Kamil Kasala, tel.: +420 603234784,
e-mail: kamil.kasala@seznam.cz
Kochani przyjaciele, kolekcjonerzy, goście,
Niniejszym chciałbym zaprosić Was na 12. Spotkanie Kolekcjonerów ZT.
Spotkanie odbędzie się w dniach 19. 04. 2018 – 22. 04. 2018 na terenie
Včelařského Dvora w Lednicy. Zakwaterowanie jest zapewnione w
Pensjonacie Včelařský Dvůr, wyżywienie w restauracji Včelařský dvůr.
Program zaplanowany jest tradycyjnie już od czwartku, ale kto będzie chciał
przyjechać wcześniej, jest to możliwe. Termin był wybrany jako de facto
jedyny możliwy, dlatego, że późniejszy weekend jest już przedłużeniem
majowego i już latem ubiegłego roku, kiedy rezerwowałem zakwaterowanie,
wolnych terminów nie było aż do jesieni 2018 r.

Może w drugiej połowie kwietnia pogoda w żaden sposób nas nie zaskoczy,
w większości już wtedy na południu Moraw bywa piękna wiosna.
Cena za zakwaterowanie ze śniadaniem wynosi 700,-kč za osobę za noc,
wynegocjowałem zniżkę w porównaniu z obowiązującym cennikiem. Cały

Pensjonat jest zarezerwowany tylko dla nas tj. 54 miejsca. Pensjonat jest
piękny.
Śniadania będą bezpośrednio w pensjonacie. Kolacje będą w restauracji
Včelařský dvůr lub w pomieszczeniach szkoleniowych. Cena kolacji wynosi
110,-Kč. Jeżeli chodzi o posiłki, uzgodnimy je sobie przy prezentacji. Chodzę
tam zwykle na obiady i porcje są luksusowe. Tradycyjnie pieczony prosiak
jest przygotowany już na piątek 20.04.2018 cena wynosi 150,-Kč na osobę,
kto nie chce zjeść kawałka prosiaka, jest możliwośc grilowania steku, jak
również warzyw.

Darmowo dostaniemy do dyspozycji na czwartek 19.04. i piątek 20.04.2018
salę szkoleniową z barem i obsługą, gdzie może odbyć się prywatne,
wieczorne posiedzenie, kolacje i gdzie będziemy mogli wieczorem także się
napić.
W sobotę 21.04. już nie będziemy mogli skorzystać z tej sali, ponieważ będzie
się w niej odbywać wesele, ale znowu będziemy mieć do dyspozycji
restaurację. Na obszarze Včelařského dvora jest także winiarnia i kręgielnia.
Ważna informacja!!!
Z tą częścią zaproszenia dostaniecie także excelowskie zgłoszenie, do
którego wpiszecie wymagane dane do zakwaterowania i wyżywienia.
Zaliczka za zakwaterowanie i wyżywienie wynosi 1000,-Kč/za osobę; jest
możliwość jako zaliczkę wpłacić także całość za zakwaterowanie i
wyżywienie. Zaliczkę należy wpłacić najpóźniej do 7.03.2018 na nr konta:
CZ61 2700 0000 0021 0879 7903 UnicreditBank.
Jako Centrala Znaczków Turystycznych chcemy wyjść naprzeciw polskim
kolekcjonerom i dajemy możliwość wpłaty zaliczki wysokości 165 zł, które są

równowartością wspomnianych wyżej 1000 Kč. Reszta opłaty na miejscu w
koronach czeskich. Wpłatę można dokonać na konto PKO BP nr 70 1020 5558
0000 8802 3166 0748 Zaliczkę należy wpłacić najpóźniej do 7.03.2018 r.
wpisując jako tytuł wpłaty 12. Spotkanie Kolekcjonerów ZT oraz imię i
nazwisko. Natomiast wypełniony formularz w excelu posyłajcie na adres
organizatora: kamil.kasala@seznam.cz
W tabelce nie zapomnijcie wypełnić pola variabilní symbol /data urodzin w
formacie rok, miesiąc, dzień/, który użyjecie przy płatności.
Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego proszę nie wahajcie się i zgłaszajcie jak
najwcześniej.
Program:
Czwartek 19.04.2018
- od 14:00 przyjazd, prezentacja i zakwaterowanie
- od 18:30 kolacja; możliwości spaceru po okolicy, uzdrowisko, park pałacowy
- od 20:00 spotkanie
Piątek 20.04.2018
- 7:30 śniadanie
- 9:00 zwiedzanie pałacowej oranżerii
- 10:00 przepłynięcie łodzią do Minaretu
- 11:00 zwiedzanie Minaretu
- pod Minaretem jest możliwość zjedzenia obiadu
- po obiedzie powrót pieszo parkiem pałacowym do pałacu, następnie
program indywidualny; jest możliwość indywidualnego zwiedzania pałacu
(kilka tras), spaceru do zamku Jana.
- jest możliwość wypożyczenia rowerów
- od godziny 18 rozpocznie się kolacja na terenie Včelařského Dvora, gdzie się
będzie dla nas piekł prosiak, możemy siedzieć na zewnątrz lub wewnątrz,
będzie to oczywiście z obsługą, jest także możliwość usiąść w winiarni
Sobota 21.04.2018
- 7:30 śniadanie
- program indywidualny
oferta
a) wycieczka rowerowa LVA (Rybniční zámeček, Nový Dvůr, Tři Grácie,
Rendesvous, zámek Valtice, Reistna, Hraniční zámeček itd. – możliwość

wypożyczenia rowerów na dzień za 350,-Kč ; oczywiście byłoby idealnie,
gdyby przyjeżdzający samochodem wzięli rowery ze sobą,
b) wycieczka do Mikulova
c) przejście Pálavy z Pavlova do Mikulova
- jest możliwość zapewnienia także transportu
- od godziny 18 kolacja, po kolacji w restauracji czas wolny
Niedziela 22.04.2018
- 7:30 śniadanie
- program indywidualny i wyjazd do domów
W przypadku zainteresowania jest także możliwość zamówienia na niektóre
wieczory w uzdrowisku jacuzzi i basenu.
Nie jest konieczne uczestnictwo w całej imprezie, chętnie Was zobaczymy
także w jeden dzień. Nie jest również obowiązkowe uczestnictwo na
wycieczkach po okolicy – możecie sobie wymyśleć swój własny indywidualny
plan (np. turystyka piesza, wycieczka rowerowa), a spotkamy się znowu pod
wieczór na kolacji i delikatnych napojach.
Cieszymy się na Wasz przyjazd!!!!!!!

Pozdrawiam Kamil Kasala
Lednica 30.01.2018

