
HALOVÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA

BIRMINGHAM 1.3. - 4.3. 2018
Cena:  26.990 Kč 
 (možnost slevy)

Informace: CA BRIGATEAM
 Svobody 25
 350 02 Cheb

Mobil: 777 740 235

E-mail:  ck.brigateam@seznam.cz

Evropou za atletikou

Nádherná atletika  
pod střechou



Vážení sportovní přátelé,

  plním slib, který jsem dal skupině fandů na MS v Londýně a tak se podíváme   
(s Brigou již potřetí) do Birminghamu na halové mistrovství světa.
Bohužel letecké spojení nám trochu nepřeje, musíme tam přes Paříž a zpět až  
v pondělí, což ovšem skvělé partě nevadí! 
 

HALOVÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V BIRMINGHAMU

Program zájezdu:
 
Cena zájezdu: 
26.990 Kč a je jí třeba zaplatit ihned s přihláškou – (pozor na slevy) - stačí mailem – 
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, mobil 
- na účet 723 745 03 /0300 – var.symbol 01050318.

V ceně zájezdu je letecká doprava Praha – Birmingham – Praha, vstupenky, kom-
plexní pojištění, ubytování ve dvoulůžkových pokojích se snídaní v hotelu Britan-
nia (www.britanniahotels.com/hotels/the-britannia-hotel-birmingham). Hotel je 20 
minut chůze od haly.

Slevy:
při platbě do 31.12.2017 – 25.390 Kč                                                                                                    
při platbě do 31.1.2018 -  26.590 Kč   

Čeká nás skvělá přehlídka světové atletiky, doufejme i s českými úspěchy.

Věřím, že i Vaše účast bude přínosem, hlavně co se týče skvělé zábavy mimo atletiku.

                                                             Těší se na Vás, Váš Jacek Přibáň    



WELTKLASSE

Cena:  5.490 Kč 
 (možnost slevy)
Informace: CA BRIGATEAM
 Svobody 25
 350 02 Cheb
Mobil: 777 740 235
E-mail:  ck.brigateam@seznam.cz

Evropou za atletikou

ZÜRICH - 30.8.2018

Největší atletický míting
planety Země

Souboje světových hvězd po mistrovství světa
na startu i české atletické špičky

Do Zürichu jedeme po osmadvacáté !!!



Vážení sportovní přátelé,
čtrnáct dní po skončení mistrovství evropy v berlíně se světové hvězdy přesunou 
do Zürichu na slavnou Weltklasse.

Brigateam spolu s Vámi bude na této atletické parádě již po osmadvacáté!

Atletičtí labužníci si přijdou na své  
- budete mezi ně patřit i Vy?

Na WELTKLASSE padlo 24 světových rekordů, uvidíme další?

Podmínky zájezdu:
Přihláška: nejpozději do 15.8.2018
Cena zájezdu: 5.490 Kč uhradit ihned s přihláškou na účet CA Brigateamu
 723 745 03 / 0300 – var.symbol 24250817
  V ceně zájezdu je zahrnuta autobusová doprava Cheb-Zürich-

Cheb, vstupenka k  sezení, základní pojištění (bez léčebných 
výloh

Slevy: při platbě do 31.12.2017 – 5.090 Kč 
 do 30.4. – 5.290 Kč

Odjezd: autobus odjíždí z Chebu 29.8.2018 (středa) ve 23.00 hod. od 
budovy pošty (100m vlevo od východu z nádraží). Z Zürichu 
odjíždíme ihned po  skončení mítinku (cca ve  23.00 hod.) 
a v  dopoledních hodinách 31.8.2018 (pátek) jsme opět 
v Chebu.

 V autobuse je možno zakoupit za Kč limo, pivo, kávu

Neváhejte s přihláškou, o zájezd je vždy mimořádný zájem!

Váš Jacek Přibáň



ATLETICKÉ MISTROVSTVÍEVROPY

BERLIN 7.8. - 12.8. 2018

Cena:  23.990 Kč 
 (možnost slevy)

Informace: CA BRIGATEAM
 Svobody 25
 350 02 Cheb

Mobil: 777 740 235

E-mail:  ck.brigateam@seznam.cz

Evropou za atletikou

Nejlepší atleti 
opět na startu



Vážení sportovní přátelé,

            v roce 2009 jsme sledovali nádherné mistrovství světa v Berlíně, kde nás 
fascinoval Usain Bolt svými fantastickými světovými rekordy, které platí dodnes.
            A ted´ Vás opět Briga do Berlína zve a já věřím, že naše pozvání přijmete.
Čeští atleti nám určitě svými výkony udělají radost a my se budeme radovat spolu 
s nimi nad ziskem medailí.

MISTROVSTVÍ EVROPY V BERLÍNĚ
To je pozvání k bohatě prostřenému atletickému stolu, které se nedá odmítnout!

Program zájezdu:

Cena zájezdu: 23.990 Kč a její třeba zaplatit ihned s přihláškou (pozor na slevy) – 
stačí mailem – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, mobil  
– na účet 723 745 03 / 0300 – var.symbol 07120818

V ceně zájezdu je autobusová doprava Praha – Berlín -Praha. (odjezd busu od 
hotelu Diplomat v Praze bude ještě upřesněn), dále vstupenky, komplexní pojištění, 
ubytování ve dvoulůžkových pokojích se snídaní v hotelu IBIS Berlin Ostbahnhof 
(www.accorhotels,com/gh/hotel-3108-ibis -berlin-ostbahnhof/index.shtml)  
– metro/S Bahn 400m – příplatek za singl 4990 Kč.

Slevy:
při platbě do 31.12.2017 – 19.990 Kč
při platbě do 29.3.2018 – 21.990 Kč
.
Věřím, že nás opět čeká výborná atletika s úspěchy našich atletů. Určitě zažijeme 
spoustu legrace a vše bude pro nás všechny, výborná relaxace při našem, tolik 
oblíbeném sportu – atletice.

                                                    Těší se na Vás, Váš Jacek Přibáň


