AKCE VYSOČINA
pořadatelka: Olouch
Ráda bych Vás pozvala na „delšínežprodloužený“ víkend v termínu 16. – 19. června na akci
V Y S O Č I N A,
která se bude – překvapivě  - konat na Vysočině.
Naše základna bude na severovýchodě kraje Vysočina v obci Libice nad Doubravou,
nejstarší obci podhůří Železných hor, která je situována v kouzelné přírodě Podoubraví
nedaleko Chotěboře.
Konkrétně se zaparkujeme v Penzionu U Bambuchů, který
se nachází na náměstíčku.
Penzion disponuje pěti pokojíky s vlastním sociálním
zařízením.
2 pokojíky jsou 3lůžkové, 3 pokojíky jsou 2lůžkové, celkem
tedy penzion pojme 12 osob na postelích.
Dále jsou k dispozici dvě rozkládací
pohovky v chodbičkách 3lůžkových
pokojů (tedy další 4 lidi na pohovkách) a
ještě další 2 osoby se mohou vyspat na
vlastních karimatkách, přičemž pohovky a
karimatky by byly za rozumnou
(symbolickou) cenu, která by se
operativně domluvila přímo s majitelem.
Maximální možný počet spáčů je tedy 18
Možnost využití kuchyňky, společenské místnosti
nebo salonku, který je součástí restaurace a je od ní
oddělitelný. Součástí penzionu je i vinný sklípek.
Nástup na ubytování po 14. hodině, vyklizení
ubytování před 11. hodinou.
Cena za osobu a noc ve 2lůžáku je 350 Kč, kdo se
bude chtít družit na 3lůžáku, ten zaplatí 290 Kč za
noc. Cena za pohovku či karimatku by se řešila v
případě potřeby.

Cena je pouze za ubytování, tedy bez stravy, ale v případě zájmu možno vše přiobjednat.
Jídelní lístek plus další info ohledně ubytování zde:
http://penzionubambuchu.cz/o_penzionu_u_bambuchu/
Plánované výlety:
Sečská přehrada, zřícenina hradu Oheb
Údolí Doubravy; pivovar (?)
Toulcovy maštale nebo skály Žďárských vrchů
(případně zkrácené verze obého)
Skanzen Vysočina - Veselý kopec, Svobodné Hamry; lomy v okolí Trhové Kamenice
Jelikož penzion leží, co by kamenem dohodil, od
přírodní rezervace Údolí Doubravy, na výlet můžeme
vyrazit pěšo rovnou z penzionu, aut netřeba. Možno
domluvit prohlídku pivovaru v Chotěboři, takže kdo
by měl zájem, hlašte se!
Skanzen Vysočina na Veselém kopci a ve
Svobodných Hamrech je vzdálen 15 kilásků, Sečská
přehrada 20 kilásků.
Do Proseče (odkud bychom případně vyráželi na okruh Toulcovy maštale)
nebo k Milovskému rybníku (odkud bychom vyráželi na
okruh po skalách Žďárských vrchů) je to skoro 40
kiláků, ale Maštale i skály za to zaručeně stojí. Zájemce
prosím o závazné vyjádření do 22. května, do konce
května pak bude nutné uhradit zálohu (o její výši budu
včas informovat).
V případě jakýchkoliv dotazů
mě neváhejte ve dne v noci
kontaktovat na e-mailu:
o.siruckova@seznam.cz
nebo POUZE VE DNE  na telefonním čísle: 728 057 951.
Těším se na Vás! 
Olouch

