Vážení členové KPR,
v návaznosti na dvě předchozí vycházkové akce po rozhlednách a vyhlídkách Drážďan a okolí Vás zveme
na výlet

do Míšně a na rozhlednu Boselspitze
Jedná o celodenní výlet určený pro členy KPR, jejich rodinné příslušníky, případně i známé. Do Míšně i
zpět se pojede vlakem. K rozhledně Boselspitze se nablížíme autobusem a výletem se vrátíme do Míšně.

Termín: sobota 6. 10. 2018
Sraz v 8:15 v Děčíně - hl.n. před nádražím. (Vlak nám odjíždí v 8:41 - v Míšni budeme v 10:34.)
Komu by přijížděl spoj později, nechť mi dá vědět kvůli nákupu jízdenek do Německa.

Sraz pro Pražáky: 6:20 na nádraží Holešovice u pokladen (6:43 nám jede EC do Děčína,
koupíme si skupinovou jízdenku. V Děčíně budeme v 7:00 - bude čas na snídani a kafíčko).
Návrat v 19:16 do Děčína (Odjezd z Meissen Altstadt 17:19 - Bad Schandau příj. 18:43, odj. 18:48 Děčín
hl.n.19:16). Pražákům pak navazuje rychlík 19:26, v Praze hl.n. 21:08.
V případě nepřízně počasí bude akce přesunuta na jiný termín.
Podrobnější program: Na nádraží Meissen přeskočíme na autobus a pojedeme do obce SÖrnewitz.
Vycházkou přes rozhlednu Boselturm (17 m vysoká, z roku 1898,
http://www.bosel-spitze.de/turm.html) a tři vyhlídky se vrátíme zpět do Míšně, kde
se podíváme ke katedrále a doufám, že se nám podaří dostat na věž. (Prohlídky
věže: ve 13, 14, 15, 16 hod, komentované prohlídky katedrály 10:00, 11:00,12:30,
13:30 a 14:30, ale lze i individuálně bez výkladu).
Délka trasy do Míšně ke katedrále je 8 km.
Dále společné nebo individuální courání po Míšni, asi se pro zájemce stihne buď
zámek, nebo porcelánka. 3 km a více.
Plánek trasy najdete v mapové příloze.
Zpět pojedeme z nádraží na Starém Městě - Meissen Altstadt.
Alternativa pro ty, co nechtějí moc chodit je zůstat v Míšni a navštívit třeba
zámek Albrechtsburg (10 - 18) či Manufakturu porcelánu (9 - 18),), nebo se
po výstupu na rozhlednu vrátit zpět do Míšně autobusem (jezdí každé 2
hodiny - 11:31, 13:31,....).
Peníze: něco eur na občerstvení, suvenýry a na vstupné na rozhlednu (1 euro), katedrálu: věž
6,50 eur, katedrála bez průvodce 4 eur/ s průvodcem 6,5 eur (v kombinaci se zámkem
Albrechtsburg 11eur), zámek samostatně 8 eur, Manufaktura porcelánu (10 eur, resp. 15 eur
kombinovaná se zámkem). Vhodná je i rezerva na nenadálé události.
Účastníkům doporučujeme zajistit si pojištění léčebných výloh, přeci jenom je to cizina.
Nezapomeňte občanku či pas a kartičku zdravotní pojišťovny.
Nějaké jídlo a pití raději s sebou, asi toho budeme chtít stihnout co nejvíce. Nicméně u
rozhledny Boselspitze je otevřená chata a v Míšni na hladové turisty také budou pamatovat.
Informace k dopravě: vzhledem k cenám dopravy v Německu využijeme k cestě z Děčína a zpět
osvědčenou celodenní jízdenku Labe-Elbe na běžné vlaky (OS či R) i místní autobusy. Jen se lístek
už nedá koupit v Praze, trochu podražil a lze jej koupit pro 1(+2děti), 2 (+4děti) a 5 lidí. Cena pro až
5 osob je 580 Kč. Záleží kolik se nás sejde, koupím vhodnou kombinaci - náklady rozpočítáme
rovnoměrně.
Přihlášky a dotazy prosím zasílejte na langova.petra@seznam.cz. Záloha se nevybírá. (Přihlášky
jsou pouze pro případ odvolání/přesunu akce z důvodu mizerného počasí - obešlu jen přihlášené.
Jinak, kdo bude na srazu, jede.)
za VV KPR Petra Langová

