ZÁJEZD seniorů s obcí KOROUHEV

Termín 6. 9. 2022

Cena 590,-Kč/os.

Orientační program:
Odjezdy: 06,20 hod. Korouhev * 06,30 hod. Sádek * 06,45 hod. Polička – autobusové nádraží, zastávka č. 7
* 07,10 hod. Svitavy – autobusové nádraží před restaurací Astra. Dále směr Moravská Třebová...
Potom následuje přejezd přes Mohelnici (krátká hygienická zastávka) a v cca 09,15 hod. dorazíme do
lázeňského městečka VELKÉ LOSINY (jedno z nejvíce navštěvovaných míst jesenického podhůří). Jsou známé
nejen svou bohatou a zajímavou historií, staletou lázeňskou tradicí, ale i řadou cenných kulturních památek.
Zcela právem k nim náleží také velkolosinská ruční papírna, kde nás čeká komentovaný prohlídkoý okruh.
Vstupné nad 65 let = 130Kč/os.. Prohlídka trvá 60 minut a zahrnuje jak provoz ruční výroby, tak muzeum.
Po návštěvě ruční papírny odjezd směr KOUTY NAD DESNOU (přejezd 20 minut). Autobus zaparkujeme v
Areálu Kouty, který slouží jako výchozí bod pro zahájení exkurze na přečerpávací vodní elektrárnu DLOUHÉ
STRÁNĚ. Individuální volno, nebo možnost společného oběda (11,40 až 12,50h).
Možnost společného oběda (polévka, hl. jídlo, voda s citronem). Zájem prosím hlaste při objednání zájezdu.

Po obědě nás tedy čeká již zmíněná exkurze na přečerpávací vodní elektrárnu DLOUHÉ STRÁNĚ. Elektrárna
Dlouhé stráně se v roce 2005 zařadila mezi 7 největších divů České republiky a řadí se tak mezi
nejvýznamnější české památky, jako jsou třeba hrad Karlštejn nebo zámek Hluboká. Exkurzi budeme
absolvovat s průvodcem a celou trasu projedeme našim autobusem. Exkurze zahrnuje několik zastávek a sice
elektrárnu (návštěva přednáškového sálu + promítání filmu), dále následuje návštěva podzemí elektrárny.
Krátkým přejezdem se dostaneme k dolní nádrži a nakonec nás čeká výjezd na samotnou horní nádrž s
dechberoucím výhledem. Celková doba prohlídky s výjezdem až na horní nádrž nám zabere 3 hodiny.
Po prohlídce v cca 16,15 hod. odjezd zpět do Poličky, (105 km/1,5 až 2 hodiny jízdy). Návrat v cca 18,30 hod.
Cena obsahuje: dopravu (mýtné i parkovné), rezervace vstupů, technický doprovod, exkurzi Dlouhé stráně.
Cena neobsahuje: vstupné do ruční papírny, oběd (možnost společného oběda).
Zájemci se hlásí na Obecním úřadě Oldřiš

