
Pozvánka do Citromuzea v Castellane 
 
Už několik let vám slibuji návštěvu Citromuzea v Castellane - 
http://www.citromuseum.com/ a loni jsme již téměř vyjeli dohodnout podrobnosti a 
datum letošní návštěvy, ale Pepova havárie nám v odjezdu na dovolenou zabránila a 
tak abych dostál slibu, protože někteří z vás se pořád na tuto akci ptají, domluvím 
návštěvu tak trochu na dálku a protože bych jel s vámi jen já sám (stále nemáme 
hlídače pro našich 9 koček), pokusím se vymyslet ještě nějaký doprovodný program 
po cestě. Stěžejním datem bude předběžně čtvrtek 30.8.2012, kdy bychom se měli 
všichni sejít navečer v kempu naproti muzeu v Castellane, kde se vám budu snažit 
zajistit ubytování na dvě noci v mobilhomech za super cenu. V pátek dopoledne by 
přicházela v úvahu prohlídka kaňonu Verdon a v odpoledních hodinách pak ona 
kýžená návštěva Citromuzea. Ti z vás, kteří by takto chtěli zahájit dovolenou, by v 
sobotu ráno mohli pokračovat směrem na Cote d´Azur (sobota je střídací den a tak 
určitě v této již nižší sezoně někde ubytování seženete) a ti kteří se hodlají v tomto 
termínu již z dovolené vracet, mají pohodlně čas do nedělního večera. Pokud bude 
někdo chtít jet na otočku, je to jen jeho rozhodnutí, pouze je potřeba uvážit, že jedna 
cesta je bezmála 1 400 km. Po cestě jsem původně plánoval návštěvu kachního 
muzea ve Framontu, to se ale v současné době stěhuje někam ke Strassburgu a 
otevřené sice v té době již bude, ale přístupné pouze v sobotu od 14 do 17 hodin. 
Takže další alternativou je Musee Peugeot v Sochaux, jedno z nejhezčích 
automuzejí v Evropě a nebo i Musee Mulhouse s proslulou sbírkou automobilů 
Bugatti. Obě místa jsou z Prahy dosažitelná během jednoho dne a mohl bych cestou 
zajistit ubytování v hotelu BB v Belfortu (do Sochaux i do Mulhouse je odtud pár 
kilometrů), záleží jen na vás. Mám v hlavě ještě i další možnosti, všechno by bylo po 
cestě, ale pro první nástřel je potřeba vědět od vás, kolik lidí by se chtělo zúčastnit a 
v jakém rozsahu. Také bych od vás musel vybrat nějaké symbolické zálohy vratné na 
místě, tak jako např. při návštěvě Conservatoire v Paříži, aby se nestalo, že něco 
objednám a pak to i zaplatím za ty, kteří nepřijedou (jako se to stalo na loňském 
podzimním výletu, který mě stál 1 500,- Kč navíc). Měl jsem na mysli obvyklých 500,- 
Kč, nebojte se, dostanete je hned při příjezdu ve čtvrtek zpátky! Dejte mi tedy co 
nejdříve vědět (hulovam@quick.cz nebo – 602 307 557), jak to vidíte vy, já pak 
začnu dojednávat termíny naostro. 
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