
Venezia 2010 – orieťák a poznávačka 

 
Termín:  10.-15.11.2010 

 

Místo:              Itálie, San Marino              

 

Předpokládaný program: 

 

středa 10.11.2010  večer (19.00) odjezd autobusem cestovní kanceláře Minitrans 

www.minitrans.cz z Olomouce směr Itálie 

 

čtvrtek 11.11.2010 dopoledne (kolem 8.00) – příjezd do hotelu Castelli (Montecchio 

Maggiore), ubytování  

 odpoledne (13.30 – 16.00)  – závod OB Alonte 

 večeře = „pasta party“ a „wine testing“ pro dospělé ve vinařství CRIS, živý 

koncert Nicka Manfrediho (mj. píseň „You and me“) 

 nocleh hotel Castelli www.hotelcastelli.it 

 

pátek 12.11.2010 snídaně v hotelu 

dopoledne – přesun do San Marina  

 odpoledne (14.30 – 16.30) – závod San Marino - park 

 večeře a nocleh v San Marinu – Grand Hotel San Marino 

www.grandhotel.sm 

 

sobota 13.11.2010 snídaně v hotelu  

dopoledne (10.00 – 13.00) – závod San Marino – historické centrum 

 odpoledne – prohlídka San Marina a přesun do hotelu Castelli (večeře 

cestou) 

 nocleh v hotelu Castelli 

 

neděle 14.11.2010 snídaně v hotelu  

dopoledne – závod 31.ročník „Meeting Internationale di Corsa di 

Orientamento Venezia“ www.orivenezia.it 

 večer (18.00) odjezd autobusem zpět do nástupních míst 

 

pondělí 15.11.2010 v ranních hodinách – příjezd zpět do ČR 

 

Předpokládaná cena: základní cena  dospělí  5 800,- Kč 

   dorostenci  5 350,- Kč 

   žáci   4 900,- Kč  

 

Cena obsahuje : - dopravu autobusem Van Hool Astroomega Royal Class  

- 3 x nocleh v *** hotelu (Montecchio a San Marino) 

- 3 x snídaně, 3 x večeře (z toho 1 x pasta party & wine testing) 

- vklady na 4 závody (Alonte, San Marino 2 x a Venezia) 

- tričko s motivem závodů  

http://www.minitrans.cz/
http://www.hotelcastelli.it/
http://www.grandhotel.sm/
http://www.orivenezia.it/


 

 

Přihlášky, platby : čím dříve, tím lépe  - očekává se velký zájem, počet míst je limitován 

 

nejpozději však do 22.8.2010 !!! 

  

Přihláška je platná až po zaplacení zálohy ve výši 2 000,- Kč 

 Platby na účet : 158069091/0600 GE Money Bank, a.s. majitel účtu 

Sportovní klub Prostějov, Sportovní 1, 796 01 Prostějov IČ : 00544264 

  

 

Informace: Dušan Vystavěl, orienteering@geodetika.cz  602 730 417 

 www.ob.skprostejov.cz 
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