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USAIN BOLT
opět na startu

N 4.8. - 14.8.

Cena:

42.990 Kč
(možnost slevy)

Informace:

CA BRIGATEAM
Svobody 25
350 02 Cheb

Mobil:

777 740 235

E-mail:

ck.brigateam@seznam.cz

Evropou za atletikou

7
1
20

Vážení sportovní přátelé,
po pěti letech se vrací spolu s Vámi Brigateam na místo činu – do Londýna – tentokrát na
mistrovství světa. Ve dnech od 5.8. – 13.8. se sjede světová atletická elita na olympijský
stadion a já jsem rád, že budeme opět přitom. Mohu Vám říci, že sehnat vstupenky
nebyla vůbec maličkost (je tam převis 1.200.000!!!! a budou se losovat!!!), ale podařilo
se! Zdá se, že je to poslední mistrovství světa, kde bude startovat fenomenální Usain
Bolt a kde Britové mají svého Mo Faraha na dlouhých tratích.
Tentokrát letíme (na olympiádu jsme jeli busem) a určitě dobrou zprávou je i to, že
na MS budou prakticky 4 dny volna (závody začínají až v podvečer) a bude dost
času vychutnat si prohlídkou nádherný Londýn.

MS v Londýně – Usain Bolt a Mo Farah. Co předvedou čeští atleti?
Program zájezdu:
Odlet z Prahy - v pátek 4.8. v 12.25 (sraz na letišti 10.00) přílet do Londýna 13.35 hod.
Odlet z Londýna – v pondělí 14.8. v 11.55hod. - přílet do Prahy 14.40 hod.
Cena zájezdu:
42.990 Kč a je jí třeba zaplatit ihned s přihláškou (pozor slevy)
na účet: 723 745 03/0300 var. symbol: 04140817
V ceně zájezdu je letecká nízkonákladová doprava Praha-Londýn Praha (pozor
letenka je na jméno a ceny se neustále mění a hlavně ji nelze stornovat, nepojedete
– peníze za letenku propadnou – nevztahuje se na to pojištění), dále vstupenky na
celé mistrovství světa, komplexní pojištění, ubytování ve dvoulůžkových pokojích se
snídaní v hotelu „Best Western Ilford“ - 3 hvězdy, www.bestwestern.uk.co/hotels/
best.western-ilford-83919
Slevy:
Platba do 31.1. 40.990 Kč do 31.3. 41.990 Kč do 31.5. 42.990 Kč
Už se nemůžu dočkat Vašeho anglického humoru,
skvělé atletiky a úspěchů českých atletů.
Neváhejte a nenechte si ujít skvělou atletiku!
Váš Jacek Přibáň

