ZVEME VÁS NA ORELSKOU CYKLISTICKOU
VÝPRAVU DO FRANCIE POD OCHRANOU
SV. LUDVÍKA FRANCOUZSKÉHO
Azurové pobřeží u Středozemního moře –
pohoří Esterel – možný výlet do kaňonu Verdon
Termín: 25. srpna – 2. září 2017 (pátek – sobota), odjezd 25. 8. z Kroměříže
ve 12:00 hod., odjezd z Brna (hlavní brána Výstaviště) ve 14:00 hod., odjezd z Prahy
(metro Opatov) v 17:00 hod., odjezd z Plzně (benzínka na obchvatu) v 19:30 hod.
Příjezd do St. Raphaël 26. 8. ráno.
Cena: 8.140,- Kč na osobu (doprava, ubytování s polopenzí).
Ubytování v mobilhomech (mobilních domech vybavených kuchyňkou a sociálním
zařízením) v kempu u města St. Raphaël, klidný ***hvězdičkový kemp s noční ostrahou,
50 m od místní malé písečné pláže. V okolí pohoří Esterel s červeně zabarvenými
skalami a množstvím cyklostezek v horách i cyklotras podél pobřeží. Terén pohoří je
členitý, s hlubokými roklemi a dubovými lesy. V kempu restaurace, obchod, bazén,
kompletní sociální vybavení.
Pořádá křesťanská sportovní organizace Orel
V případě zájmu Vám rádi sdělíme podrobnosti:
br. Stanislav Vejvar, náčelník výpravy, R. Svobodové 1694, 272 01 Kladno,
standa.vejvar@volny.cz, www.orel.cz, http://orel-zsv.g6.cz/akce.pdf
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OREL župa Pospíšilova Praha – Sportovní akce na rok 2017
Vážení členové a příznivci Orla, připravili jsme pro Vás ve spolupráci s pražskými
jednotami Orla v letošním roce následující sportovní akce:

3. června – Cyklo výlet Křivoklátsko – Nové Strašecí
Odjezd z Berouna, průjezd unikátní krajinou CHKO Křivoklátsko, na závěr společenská
podpora orelské činnosti při setkání s místními farníky. Organizace akce s podporou
místního duchovního správce.

10. června – Běh na Petřín
Zařazeno mezi ústřední Orelské akce, součástí orelské běžecké ligy.

23. – 25. června – Cyklistické putování bývalým vojenským prostorem Brdy
Cyklistický průzkum nově zpřístupněného vojenského prostoru Brdy s nádhernými
přírodními scenériemi. Dvoudenní ubytování v penzionu Panský dům (provozuje
Arcibiskupství pražské) v Rožmitálu pod Třemšínem za zvýhodněných podmínek. Bohatá
snídaně ve formě švédských stolů.

9. září – Vitáskům memoriál
Cyklotour Praha Dobříš zakončená společenským setkáním v prostorách místní Orlovny
s ochutnávkou piv z místních minipivovarů
Na akce jste srdečně zváni. Prosíme o registraci e-mailem nebo telefonem na následujících
kontaktech:
Jaroslava Suchá – sekretář župy a sportovní koordinátor tel.: 731 210 006
Petr Kolář – starosta tel.: 603 195 231
Orel župa Pospíšilova Praha
e-mail: zupapospisilova@seznam.cz

IČO: 64934551

Číslo účtu: 161274213/0300

