
       Arcibiskupské gymnázium Praha & přátelé

   ČERNÁ HORA  30/7-11/8/2014
         **********************************************************************************

Bližší info k výpravě do malé balkánské země s     nádhernou přírodou i cennými památkami  

Milí „Černohorci“, čas naší expedičky se blíží a je třeba pár věcí rozhodnout či připomenout.

K ROZHODNUTÍ : *  doprava do Brna st 30/7: D1 riziková, navrhuji vlak EC173 13.39 z Prahy hl.n., příj.
16.19 Brno hl.n. + přesun na Zvonařku; je v tom slušná rezerva i pro příp.zdržení; zájem   sdělte   do 30/6  

* ?doprava zpět z     Brna  : asi též vlak – odj. každou hodinu .39 až do 20.39 (příj.23.21 Pha hl.n.), řešit dle příjezdu 
* detaily programu – zde jen navržený rámec (9 celých dní, dle původního záměru nejen hory) : 

pá 1/8 – po 4/8  Durmitor: Bobotov kuk 2523m/m; kaňon ř.Tary; Škrčko jez. (dvoudenní přechod)
út 5/8 – čt 7/8 přejezd (70km)+ Bjelasica:  Biogradsko  jez. a prales; Crna glava 2139m/m (přechod)

  pá 8/8 – so 9/8 přejezd (80km) + Skadarské jez. + 12km k moři: přístav Bar, pobřeží
(ne10/8 přejezd (150km) zpět k busu do ČR)

* podrobnější info k zamýšleným túrám i ost.programu (pro zájemce) – kontakt viz níže

K PŘIPOMENUTÍ : * s sebou OP či pas (! platnost min. do 2/2015);    * je nás (zatím) 18, většina se zná
* odj.18.00   z     nást.26  , sraz všech do 17.30  ; cesta cca 22h, 31/7 jen popojdeme z Žabljaku a zatáboříme
* nocleh: stany, přístřešky (někdy v kempu, 1x v chatě);  vaření (ráno a večer): oheň, vařiče (s sebou!)
* pěší túry (ne ferraty) podle okolností 10-25 km; někdy nalehko - malý báglík nebo domluva ve dvou
* přejezdy místní dopravou budou částečně samy zážitkem, zvl.vlak od moře zpět na sever
* doplatek 2000 Kč/os prosím do 30/6, díky všem, kteří již uhradili
* Eura na útratu (kempy, přejezdy – snad kolem 60€ /ještě zkusíme upřesnit/, +jídlo+rezerva 100€)

Dotazy, připomínky - Z.L.: 776 153 793, 251 811 478; 211.cz@centrum.cz, č.ú. 770 154 153 /0800

  16.6. 2014           Do malebného koutku Balkánu se spolu s vámi těší          Zdeněk Lauschmann
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