
Podzimní výlet autobusem 

Obecní úřad ve Vestci zve na celodenní výlet autobusem, který se uskuteční v sobotu 19. září 2020. 

Odjezd je v 7°° hodin z návsi. Plánovaný příjezd je večer mezi 18. a 19. hodinou. 

Nejprve navštívíme čokoládovnu MANA v Krásné Lípě. Zde se seznámíte, jak z tekoucí čokolády vznikají 

nádherné bonbony.  V dílně si budete moci vlastnoručně vyrobit svou čokoládu či zdobené čokoládové 

bonbony. Při rezervování zájezdu si určete rozsah práce v dílně. Výběr je možný ze tří variant: 

1) PLAKETY (30 g čokolády =3 plakety s posypem) – zdarma 
2) TABULKA (60 g čokolády = tabulka, 2 bonbony, 2 plakety s posypem) – doplatek 100 Kč/os. 
3) MANA (100 g čokolády = pamětihodnost, plaketa, 2 bonbony, zdobení ovocem) – doplatek 200 Kč/os. 

Dále na Vás čeká plavba po Máchově jezeře. Z paluby výletní lodi si prohlédneme zdejší zátoky, pláže, vily ve 

Starých Splavech, vrch Borný, těsně mineme Myší ostrůvek... a na východním horizontu se potěšíme pohledem 

na hrad Bezděz. 

Zájemci se mohou přihlásit do 31. 8. 2020 v kanceláři OÚ ve Vestci.  

Všechny osoby do 15-ti let včetně mají zájezd zdarma. Ostatní s trvalým bydlištěm ve Vestci uhradí do uzávěrky 

přihlášek nevratný poplatek 200 Kč a ti, kteří trvalé bydliště ve Vestci nemají, uhradí nevratný poplatek 500 Kč.  

V případě, že bude počet přihlášených vyšší, než je kapacita autobusu, vyhrazujeme si právo upřednostnit 

místní obyvatele. 

 

 

 

Závazná přihláška na výlet dne 19.9.2020 (odjezd z návsi v 7°°) 

 

Jméno přihlašujícího účastníka:  

Spolucestující: do 15 let včetně:   

 nad 15 let:  

Nevratný poplatek za účastníky nad 15 let *):  

Čokoládovna MANA - objednávám čokoládovou dílnu v rozsahu (u varianty napište počet osob): 

PLAKETY (30 g čokolády =3 plakety s posypem) – zdarma ----------------- 

TABULKA (60 g čokolády = tabulka, 2 bonbony, 2 plakety s posypem) – doplatek 100 Kč/os. ----------------- 

MANA (100 g čokolády = pamětihodnost, plaketa, 2 bonbony, zdobení ovocem) – doplatek 200 Kč/os. ----------------- 

Celkem uhrazená částka: 

*
) 
účastník s trvalým pobytem ve Vestci 200 Kč; ostatní 500 Kč 

 


