Plzeňští medvědi Tě zvou od 24. do 26. května 2019 na

3. medvědí víkend v Plzni
Ubytování v Plzni můžete vyhledat například přes Airbnb.cz nebo penziony.cz.

Program:
Upozornění: Na vybrané části programu (*) je nutné se nahlásit zde do neděle 19. května 2019, abychom zajistili
dostatečný počet míst, a některé další akce (sobotní snídaně, vstup do Plzeňského podzemí, opékání klobás a studený
bufet v G+L clubu Míša) je třeba zaplatit předem zde na bankovní účet 1108888042/3030 do neděle 19. května 2019.

PÁTEK 24. KVĚTNA 2019
18.30–24.00 			 *Vítejte v Plzni – tradiční večeře v restauraci U Žumbery
						(nutno se přihlásit).		
SOBOTA 25. KVĚTNA 2019
8.45–10.00 			
						

*Medvědí snídaně – v Café Beruška (nutno se přihlásit
a zaplatit předem 130 Kč).

10.00–12.00 			 Tief und Hoch – podíváme se na Plzeň z podzemí a z výšky.
						
Navštívíme *Plzeňské historické podzemí (od 10.00 hodin,
						
vstupné 120,- Kč, prohlídka trvá 50 minut. Nutno se přihlásit
						
a zaplatit předem. Maximálně 23 účastníků).
						
Následně pak zdoláme věž katedrály svatého Bartoloměje
						(vstupné 50 Kč, nejvyšší kostelní věž v ČR, 300 schodů,
						
ochoz je ve výšce 62 metrů).
12.00–13.30 			
						
						

Levá, pravá... – pěší procházka podél Radbuzy (z centra do
Borského parku, cca 6 km). Cestou je možná individuální
odbočka do Meditační zahrady – Památníku obětem zla.

13.30–17.30			
						
						
						

Trefím se nebo ne? *Turnaj v minigolfu o ceny v Borském
parku (cena minigolfu je 70 Kč/2 hod, je nutné se přihlásit)
s *opékáním uzenin na ohni (klobása, chléb a hořčice
za 60 Kč – je nutné zaplatit předem).

						
						V případě nepříznivého počasí navštívíme místo odpoledního
						
programu Science center Techmania (skupinové vstupné 220 Kč).
17.30–21.00 			
21.00–4.00 			
						
						

Individuální program
G+L Club Míša (po loňském úspěchu bude pro nás k dispozici
opět *studený bufet (s poplatkem 100,- Kč za osobu – dle
zájmu, platí se předem).

NEDĚLE 26. KVĚTNA 2019
11.00–14.00
		*Těšilo nás! – Rozloučení s medvědy (oběd v restauraci
						Uctívaný velbloud, je nutné se přihlásit).

Na hvězdičkou (*) označené akce je třeba se přihlásit nebo i zaplatit poplatek předem
– využijte tento jednoduchý formulář.

Uzávěrka přihlášek a poplatků je v neděli 19. května 2019!

Těšíme se na vás v Plzni!!!

