
 

 

 

 

 

Svaz odborářů služeb a dopravy,  

ve spolupráci s SŽDC s. o., ČD Cargo, a. s., ČD, a.s.   
pořádají  

 
Sportovně kulturní akci 

Maďarsko - EGER a jeho okolí 
 
 

Pořadatel:  Svaz Odborářů Služeb a Dopravy 
     

Termín:  21. – 24. 4. 2018 

 

Přihlášky: Příjem přihlášek od data vyhlášení do 15. 2.2018 na email zososad@seznam.cz 

Při přihlášení nutno nahlásit číslo OP či cestovního pasu, trvalé bydliště, datum 

narození, osobní číslo zaměstnance, mobilní telefon a e-mail. 

 

Účastnický popl., 1.200 Kč/účastníka bude použit na snížení celkových nákladů akce z C-FKSP, 

SF. 

Poplatek do 14 dnů od přihlášení na č. ú.: 2000660235/2010 
Do zprávy pro příjemce uvést: příjmení a Maďarsko 

 

Doprava: Autobus 

 

Maximální počet: 42 účastníků  

 

Organizátor: ZO SOSaD Sokolov 

  

Místo konání: Maďarsko 

 

Podmínky účasti: Podmínky jsou stanoveny směrnicemi pro organizování a financování sportovních 

a kulturních akcí hrazených z prostředků SF ČD, a.s., ČD CARGO, a.s., C-FKSP 

SŽDC, s.o. 
                                    
Náklady na akci:     Celkem 6.200 Kč/účastníka, částka ve výši 5.000 Kč za účastníka bude hrazena  

z prostředků C-FKSP, SF. 

 

Pojištění: Účastníci jsou povinni uzavřít po dobu konání akce základní úrazové a cestovní 

pojištění na vlastní náklady individuálně. 

  

 

 



 

 

 

Ubytování:  Hotel Flora*** s polopenzí, rozdělení na pokoje zajišťuje pořadatel. 

 

Program: 

21. 4. 2018 odjezd Busem ve večerních hodinách (bude upřesněno) z Chebu 

 

22.4. 2018 v dopoledních hodinách příjezd de Egeru, ubytování v hotelu Flora a prohlídka Egerského  

hradu - hrobky, muzeum, Síň hrdinů, umělecká galerie. 

 

23. 4. 2018 prohlídka města Eger a jeho pamětihodností s českou průvodkyní, návštěva Egerské baziliky, 

Arcibiskupského paláce, Srbského pravoslavného kostela, elegantní cukrárny. Možnost 

nákupu a odpolední pobyt v termálu, který je součástí hotelu. 

 

24. 4. 2018 po snídani přesun autobusem do Egerszaloku a prohlídka tzv. maďarského Pamukale 

s možností koupání, prohlídka města a  okolí. V odpoledních hodinách odjezd do ČR. Příjezd 

v ranních hodinách dne 25. 4. 2018. 

 

V ceně zahrnuta doprava autobusem, ubytování v hotelu Flora*** s polopenzí, vstup do bazénu v hotelu 

Flora, vstup na maďarské Pamukale. 

 

Cena nezahrnuje vstupy do historických objektů. 

 

 

 

 

 

 


