
 
 
 
 
 
 

 
Svaz odborářů služeb a dopravy 

 
ve spolupráci se zaměstnavatelem  
ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. a SŽDC, s.o. 

pořádají  
 

kulturn ě sportovní akci 

Berlín 
s prohlídkou zámku Sanssouci a návštěvou Tropical Islands 

 
 
Pořadatel:  Svaz Odborářů Služeb a Dopravy 
     
Termín:  1. – 2. října 2015  
 
Přihlášky:  Příjem přihlášek od 14. 9. 2015 do 18. 9. 2015, 8:00 - 11:15 hod. tel. 972 241 366.  

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

Účastnický popl.: 500,- Kč/dospělý účastník, 330,- Kč/dítě do 14 let. 
Platba do 7 dnů od přihlášení bezhotovostně na bankovní účet Svazu Odborářů 
Služeb a Dopravy č. 43 – 2207550287/0100  

 
Doprava: Autobus 
 
Maximální počet: 42 účastníků  
 
Řízení akce: Bc. Lubomír Michalec 
    
Místo konání: Berlín 
 
Podmínky účasti: Podmínky jsou stanoveny směrnicemi pro organizování a financování sportovních a 

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

                                    
Náklady na akci:      4 270,- Kč/dospělý účastník, 4 100,- Kč/dítě do 14 let 



 
Startovné: Startovné ve výši 3 770,- Kč za dospělého účastníka a startovné ve výši 3 770,- Kč 

za dítě do 14 let bude hrazeno z prostředků C-SF a  C-FKSP. 
 
Pojištění: Účastníci jsou povinni uzavřít po dobu konání akce základní úrazové a cestovní 

pojištění na vlastní náklady individuálně. 
  
Ubytování:  Hotel kategorie *** poblíž centra Berlína, 2-lůžkové pokoje s vlastní koupelnou a 

WC, možnost jedné přistýlky. Rozdělení na pokoje zajišťuje pořadatel. 
 
Stravování:  1x večeře, 1x snídaně a 1x oběd 
 
 
Propozice: 
 
1. den: Odjezd z Děčína v 6,00 hod, z Ústí nad Labem v 6,20 hod (pro účastníky z Chebu a 
Sokolova bude zajištěn svoz na místo odjezdu i zpět – zájemci při přihlášení nutno nahlásit!) Následuje 
přejezd do německé Postupimi nedaleko Berlína, kde na Vás čeká návštěva zámku Sanssouci, který bývá 
označován za německé Versailles. Prohlídka interiérů nebo jen zahrad, následuje odjezd do německé 
metropole Berlína. Společná prohlídka centra města s průvodcem – Braniborská brána, ulice Unter den 
Linden, Alexander platz a další známá místa v Berlíně. Zájemci mohou odpoledne navštívit některé z 
muzeí, osobní volno, nákupy.  
 
2. den: Snídaně v hotelu, odjezd z Berlína do cca 50 km vzdáleného Tropical Islands. Jedná se o největší 
krytý tropický vodní ráj na světě. V hale 360 m dlouhé, 210 m široké a 107 m vysoké se na ploše 66 000 
m2 se nachází vodní ráj. Kromě několika bazénů a lagun zde najdete pravé písečné pláže, tropický prales, 
stavby s typickou architekturou přenesené z Indonésie, Malajsie a Bali, celou řadu restaurací a barů, 
tropickou saunu a lázně, masážní salóny, celou řadu atrakcí pro děti i dospělé, nejvyšší tobogán v 
Německu, lehátka na relaxaci. Odjezd z Tropical Islands v 18,00 hod, návrat do Děčína v pozdních 
nočních hodinách.  
 
 
 
 
 

 


