Podzimní sraz klubu se koná v autokempu – chatová osada LUŽANY
u Jičína v termínu 9. až 11. září 2022
Píšu Vám základní informace o našem podzimním srazu.
Ubytování je možné ve čtyřlůžkových chatách, které jsou s palandami
nebo chatky čtyřlůžkové s podkrovím. V chatkách jsou ledničky. Je
možno ubytování i apartmánu, kde jsou 4 dvoulůžkové pokoje
s možností dvou přistýlek. Součástí apartmánu je kuchyňka a WC.
Vhodné hlavně pro rodiny s dětmi.
Dále můžete dorazit s karavanem nebo stanem.
Ceny za ubytování v chatce s palandou 530,-- Kč na den ať budete
v chatce čtyři nebo jeden, chatka s podkrovím 580,-- Kč na den ať
budete v chatce čtyři nebo jeden, apartmán 650,-- Kč na den a
taktéž….
Velký stan 60,-- Kč na den, malý stan 45,-- Kč na den, karavan v horní
části se hned platí v recepci, karavan ve spodní části 100,-- Kč na den,
poplatky za auto na víkend 50 Kč, vzdušné, tedy poplatek OÚ 15,-- Kč
na víkend pro dospěláky, elektřina 15,-- Kč za kwh v chatkách od čísla
25 a pes nebo kočka 70 Kč na víkend. Lze vyzvednout i povlečení,
cena na jednu sadu 50,-- Kč, v horní části k vyzvednutí přímo
v recepci, ve spodní části u příjezdu.
(V chatce číslo 25 – 42 jsou samostatné elektroměry, tak si můžete
přivést přímotopy, ale při odjezdu zaplatíte za každou odebranou kwh
10 Kč. V horní části se musíme trochu uskromnit, aby nelítaly
pojistky).
Vjezdné tentokráte bude dobrovolné, prostě dáte tolik kolik budete
chtít, a to všichni i ti, co přijedou jen na kukačku. Ti, co přijedou na
kukačku zaplatí dobrovolní vstupné a k němu ještě zaplatí 50 Kč za
automobil (příspěvek na vodu).
V areálu je otevřená restaurace Koliba, kde jsou připravena jídla na
objednávku i nějaká hotová jídla. Prý se to o proti minulému srazu
trošičku zlepšilo. V Kolibě po příjezdu zjistím, jestli budou i snídaně.
Ve spodní částí kempu bude otevřena jako loni ve stánku restaurace.

I zde si můžete dát pivo a jídlo, třeba plněné knedlíky apod.
Je zajistěn i stánek s občerstvením „u Babči“ na hrázi, kde budou
langoše, párky v rohlíku, hemenex apod, pochopitelně i zmrzlina a
cukrová vata, lze i požádat o snídani od 8 do 11 hodin.
Další občerstvení je po hrázi asi 200 m, tam velmi dobře vaří.
Sportovní vyžití je také zajištěno, můžete si půjčit loďku, vodní šlapadla i sportovní potřeby, můžeme si zahrát ruské kuželky i stolní
tenis. Členové RS po zaplacení patřičného poplatku mohou prohánět
ryby v rybníce.
Prosím, znovu připomínám, nezapomeňte přivést pytlík balených
bonbonů, děkuji.
Pochopitelně budeme vybírat i členské příspěvky na rok následující.
A teď jenom něco rychlého k programu. Letos se zaměříme hlavně na
děti. Dospěláci si mají vždy o čem povídat. Jako obyčejně budou
soutěže dětí, dětské tvoření, večerní bojovka a zkusíme zajistit nějaké
dřevo na táborák. V sobotu v 10 hodin je zahájení, pak se všichni
posilníme na cestu s překvapením. Pojedeme v koloně asi 20 km, cíl
zatím neprozradím. Start spanilé jízdy plánuji na 12,00 hod. V cíli se
můžete občerstvit a samostatně se vrátit do kempu.
Program dostanete při vjezdu, kde bude vše upřesněno časově.
Nezapomeňte si zablokovat chatky (606 501 089), docela se to plní.
Zatím se mějte fajn a doufám, že to na podzim už vyjde.
Již jsem objednala i počasí, ale to uvidíme až v Lužanech.

Hezký srpen Milena

