Cestovní agentura

Vás zve na další zažitkový výlet na téma „Historie
sladká, tajemná, zážitková a lázeňská“
Dne 7. 5. 2022 sobota
Ovocné sady Bříství – prodej Bio mj. ovoce a vlastních kvalitních ovocných produktů (moštů,
marmelád, vína, sirupů, medoviny, rybízáku, kysaného zelí atd.) a vybrané pochoutkové zeleniny.
Kostnice Kutná Hora – Sedlec
Jedná se o vskutku jedinečně pojaté místo spočinutí téměř „60 tisíců těch, kteří zde byli před
námi…“. Navštívíme podzemní kapli hřbitovního kostela Všech svatých, kdy je její dnešní podoba
výsledkem barokních úprav provedených J. B. Santinim Aichlem. Sedlecká kostnice je místem piety
a smíšených pocitů, otázek a očekávání… Vstupné od 120 Kč.
Kolínská řepařská dráha, která potěší a pobaví každého malého i velkého. Čeká nás unikátní výlet
po obnovené části úzkokolejné dráhy, která sloužila pro dopravu cukrové řepy do cukrovarů
v Polabí. Historii a současnosti této ojedinělé památky i dalších specifických drah se věnuje muzejní
expozice. Děti do 6 let zdarma, jízdné od 90 Kč.
Lázně Poděbrady - královské lázeňské město, o kterém snad každý slyšel, málokdo však v poslední
době navštívil. Můžeme se těšit na poklidnou atmosféru kolonády obklopenou zelení parku a také
na památník krále Jiřího z Poděbrad. Město je také známé Crystal Bohemia sklárnou, kde se vyrábí
vyhlášený český křišťál. Je libo trochu historie anebo ještě více zážitků? Můžete navštívit Muzeum
lázeňství. A nakonec je možno využít další vyhlídkovou jízdu mašinkou, tentokráte nádherným
prostředím podél řeky Labe.
Cena výletu 450 Kč
Odjezd z Masečína 7:00 hod, předpokládány příjezd zpět cca v 18: hod
Cena nezahrnuje vstupné a cestovní pojištění. Přihlásit se můžete osobně, e-mailem nebo telefonicky.
Podrobnosti o možnosti nástupu v okolních obcích sdělíme při přihlášení.
Poskytujeme věrnostní a rodinné jízdné (od 4 osob).
Kontakt:
Bechyňová Hana tel: 777 55 11 76, e-mail: hanabechynova@seznam.cz
Čenda tel: 777 55 11 75, e-mail: cendatour@seznam.cz
K uskutečnění je potřebný min. počet 30 cestujících. Pokud nebude tato kapacita naplněna, akce se neuskuteční
a zaplacená záloha Vám bude samozřejmě obratem vrácena zpět.
Pavel Bechyně - Masečín 40, 252 07 Štěchovice, tel: 777 55 11 75
www.cendatour.cz e-mail: cendatour@seznam.cz
bankovní spojení 670100-2214844224/6210

