Vyšlápněte si s námi za zdravím a poznáním!
Horatius: Carpe diem! – Využijte dne!“

KČT Slovan Karlovy Vary
Na tomto vlakovém zájezdě podnikneme jednodenní procházku, kde hlavním místem našeho zájmu bude
evangelický barokní kostel Frauenkirche (česky: kostel naší paní Marie)

DRÁŽĎANY - DRESDEN
hlavní město Saska na Labi
Sobota 5. dubna 2014
Městská trasa je okolo 10 km
Z vlakového nádraží Dresden Neustat půjdeme směrem na Augustustusbrucke k Frauenkirche.
Zde probíhá od 12:00 bohoslužba (Andacht) s varhanní hudbou a s následnou prohlídkou. Kdo nebude
chtít navštívit kostel s tímto aktem, tak následuje od 13:00 volný přístup. Vstup je vždy volný. Po
návštěvě kostela společně uskutečníme prohlídku okolních zajímavostí případnou jízdu tramvajemi
městem - jízdenka Labe-Elbe platí i na MHD mimo některá historická vozidla. Kdo bude chtít navštívit
třeba některý jiný objekt, tak může samostatně. Hlavně záleží na domluvě v případné pětici a počítat také
s cestou na Dresden Hbf okolo obchodů.

Doprava tam: Vlakem - odjezdy K. Vary 4:52, Ostrov 5:07, Chomutov 6:00R,
v Ústí/L 7:07R příjezd – přejedeme z Ústí/L 7:27R do Děčína 7:43R (Liberečák).
V Děčíně je skoro hodina na procházku, projížďku, občerstvení v nádražní restauraci.
Osobní vlak z Děčína 8:40, z Bad Schandau 9:13, v Dresden Neustadt - 10:07.
Doprava zpět:Z Drážďan Hbf do Bad Schandau: 15:29 (KV 18:47 R).
Poslední vlakové spojení v 17:29 z Dresden Hbf a ve Varech ve 23:00 máme jako rezervu
v případě nouze.
Poznámky:
Je nutné z Ostrova nad Ohří zakoupit jízdenku Labe – Elbe za 400 Kč pro max. 5 osob.
Nebo pro jednotlivce za 200 Kč. Do Ostrova z k. Varů za běžné jízdné.
Vytvářejte samostatně pětice, jednotlivci dejte vědět a společně zkompletujeme.
Při cestě tam přestupujeme v Chomutově, pak v Ústí, Děčíně a v Bad Schandau.
Zpět Chomutov odpadá - z Ústí až domů rychlíkem.
Program může být aktuálně upraven, přijímám všechny podněty, doplnění informací.

Zdrávi došli!
Vede: Alois Tipek 606871924 - alouis@seznam.cz
Další informace o činnosti klubu včetně fotografií z akcí na http://turiste.webpark.cz.
Účast na veškerých akcích KČT TJ Slovan K. Vary je na vlastní nebezpečí. Účastník je povinen si počínat v souladu s §415 občanského zákoníku

