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14. – 17. 9. 2017 

Základní schéma, itinerář, časový harmonogram 

 

Čtvrtek  14. 9.   

Místo setkání:   

hotel PYRAMIDA, Bělohorská 24, 169 00 Praha 6 

 

 

14.00 – 16.00  prezence, ubytování, parkování,                            

16.00   welcome drink, přivítání všech účastníků 

17.00 – 18.00 jízda Prahou historickou tramvají (končíme na Malostranském 
náměstí) 

18.00 – 18.45  procházka přes Karlův most k náplavce u Mánesova mostu 

19.00 – 22.00  plavba po Vltavě, večeře na lodi 

22.00  - návrat do hotelu:  pěšky po Zámeckých schodech (3,2 km)                         
nebo tramvají, individuálně taxi 
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Pátek   15.09.         170 km 

08.30 – 11.00 start jízdy Prahou  (tentokrát bez asistence Policie ČR!!), fotografování 

před Rudolfinem  

11.00 - 12.00 odjezd z Prahy po dálnici D10/E65 směrem na  Mladou Boleslav      

(schema na následující straně)  

12.00 – 13.30  oběd v typické restauraci Skála, Klášter Hradiště 

14.30 – 15.30  zastávka na kávu a desert – hotel ORT, Nepříveč, Český ráj 

17.00 ubytování v hotelu HARMONY Špindlerův Mlýn, relax, bazén, 

procházka bar 

19.00   večeře, volný večer  
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Schéma odjezdu z Prahy. 

                                                                         

 

 

 

 

 

Rudolfinum – je významná architektonická pozoruhodnost Prahy. Je to neorenezanční 

budova na Vltavském nábřeží, společná pro hudební a umělecká představení již od svého 

otevření v roce 1885. 

Dnes je v majetku České filharmonie, která zde vystupuje v nejkrásnějším koncertním sále 

Prahy – ve Dvořákově síni, jež slouží  jako důstojné prostředí i pro  jiné společenské příležitosti, 

konference atd. Ve 20. letech minulého století bylo Rudolfinum sídlem parlamentu právě vzniklé 

Československé republiky. 

Souhlas s parkováním před touto budovou se vydává jen zcela výjimečně, např. pro Jaguar 

Enthiusiasts´Club. 

FOTOGRAFOVÁNÍ 

RUDOLFINUM 

Směr  Mladá Boleslav po dálnici  

D10/E65 
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Sobota 16.09.     125 km 

08.30 – 9.30      etapa Špindlerův Mlýn – Dvůr Králové nad Labem        

10.00 – 11.30 ZOO SAFARI  

11.30 – 13.00 oběd ve  Dvoře Králové, Restaurace Starý pivovar 

13.00 – 13.45 etapa Dvůr Králové – Jánské Lázně, parkování na Centrálním parkovišti       

14.00 – 16.30 lanovkou na Černou horu , zpátky na koloběžce (pro dobrovolníky) 

16.45 – 17.30 etapa Jánské Lázně – Špindlerův Mlýn    

17.30 -19.00       hotel HARMONY, relax, fitnes 

19.00 večeře (raut), gala-večer s hudbou 
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Neděle   17.09. 

8.00 -  9.00    snídaně 

9.30 představení nových modelů automobilů JAGUAR, zkušební jízdy  

11.00  rozloučení, přání šťastného návratu domů, idividuální odjezd 

 

 

 

 

 

 

 


