VE STOPÁCH ZDEŇKA BURIANA 9. – 11.2. 2018
Setkání příznivců malíře Zdeňka Buriana v ZOO Dvůr Králové
KDY A KDE
9. - 11. února 2018 v Zoologické zahradě Dvůr Králové nad Labem (www.zoodvurkralove.cz)
Při nesnázích volejte 608 143 002 (Tomáš Hajnyš)

PŘÍJEZD AUTEM
na hlavní parkoviště zoo (v mapě č. 2), parkování v průběhu akce zdarma. GPS: 50°26'0,00''N
15°47'50,00''E

PŘÍJEZD VEŘEJNOU DOPRAVOU
nemáte-li vlastní auto, je nejvýhodnější domluvit se s některým z dalších účastníků, kteří pojedou
autem. Pokud přijedete veřejnou dopravou, je výhodnější autobus než vlak (Vhodný autobusový nebo
vlakový spoj vám pomůže vyhledat turistické informační centrum Dvůr Králové na tel.: +420 499 321
742 nebo na info@mudk.cz nebo přímo na IDOSu).

Vlak: z Prahy nebo Ostravy do Pardubic, tam je nutné přestoupit na osobní vlak nebo rychlík.
Z Ostravy počítejte na cestu 4 hodiny a asi 400 Kč. Využijte-li akčního jízdného do Pardubic a poté
koupíte jízdenku do Dvora, vyjde vás to levněji. Vlaková stanice Dvůr Králové nad Labem leží na trati č.
030 Jaroměř–Liberec a staví zde všechny rychlíky a osobní vlaky. Z vlakového nádraží je to asi 4,5 km a
ke spojům v sudých hodinách navazuje autobus do centra města (info nutné u řidiče, výstup možný
na zastávce Obecní domy a některé zajíždějí k ZOO, později k Poště nebo linkovým autobusem,
doporučuji info na tel.: +420 499 321 742 nebo mailem info@mudk.cz).
Autobus: z Prahy jezdí několik přímých autobusů z Černého mostu. Cesta trvá okolo 2 hodin a 15
minut a cena je okolo 200 Kč. Z autobusového nádraží je to asi 2,5 km. Asi jednou za hodinu jezdí
autobus k zoo (7 min. cesty)
VSTUP DO ZOO A REGISTRACE
Vstup do zoo je přes hlavní vchod (do 16:00 hod, č. 1 v mapě) nebo přes Hotel Safari (později, č. 3 v
mapě), kde každý nahlásí jméno a bude navigován přes velké parkoviště k hlavnímu vchodu, kde mu
otevřu branku). Registrace je v Galerii Tengenenge (č. 11 v mapě).
Poznámka: hlavní vchod s rákosovou střechou v africkém stylu je nyní u vjezdu do Safari - původní
hlavní vchod je dočasně uzavřen kvůli rekonstrukci.
CENA
Poplatek za dospělého je 120,- Kč, za dítě (do 15 let) 85,- Kč a za dítě do 3 let 0,- Kč zahrnuje vstupné
do zoo výjimečně po všechny tři dny akce, výraznou slevu na stravování a další nadstandardní služby.
Zaplatíte individuálně v sobotu od 8:45 hod na hlavní pokladně zoo.

PŘIHLÁŠENÍ
Přihlásit se můžete Tomáši Hajnyšovi na adresu: tomas.hajnys@zoodk.cz a zároveň objednat
všechno ostatní (tzn. ubytování, stravu i stůl pro výměnu) lze jedním PDF formulářem. Stačí jej vyplnit
a odeslat na e-mail (kontakt je ve formuláři). Vyplněnou přihlášku uložte pod svým jménem ve tvaru
prijmeni_jmeno.pdf (podrobnosti v přihlášce). Případně se můžete přihlásit telefonicky (608 143
002). Poslední možný termín přihlášení je pátek 2. února 2018!!!
UBYTOVÁNÍ
pro zájemce jsou domluvené hned 3 možnosti ubytování:
1) Hotel Safari Lodge (v mapě č. 3) či Safari Kemp (v mapě č. 5) přímo v zoo: Safari Hotel - dvou až
čtyřlůžkové pokoje (dvou a třílůžkových je málo). Cena (domluvena 30% sleva pro účastníky setkání)
http://www.hotelsafari.cz/cs/ nebo http://www.safarikemp.cz/cs/ (včetně snídaně). Parkování před
hotelem (v mapě č. 4) nebo na parkovišti campu (v mapě č. 6). Jak objednat ubytování:
ved.hotel@zoodk.cz Jak se ubytovat: individuálně po registraci.
2) Ubytovna v zoo (v mapě č. 8) - dvoulůžkové pokoje (panelákové byty s kuchyňkou, sociálním
zařízením...). Cena 200,- Kč na osobu a noc. Parkování vedle kontejnerů (v mapě č. 9), případně níže
nebo na parkovišti před služebním vchodem (v mapě č. 7) - parkovacích míst je málo. Jak objednat
ubytování: tomas.hajnys@zoodk.cz Jak se ubytovat: individuálně po registraci.

3) Hostel Student nedaleko zoo (v mapě č. 10) - dvou + třílůžkový dvojpokoje (s jedním společným
sociálním zařízením), společná kuchyň a místnost s televizí. Hostel je v ulici Elišky Krásnohorské 2069
(asi 10 minut chůze od Safari hotelu - 700 m). Cena: 250,- Kč na osobu a noc. GPS: 50°26'6.962"N,
15°48'26.744"E (50.4352672N, 15.8074289E). Parkování u hostelu a / nebo v zoo na hlavním
parkovišti (v mapě č. 2)
Jak objednat ubytování: http://ubytovani.ssis.cz/ Jak se ubytovat: individuálně po registraci.
STRAVOVÁNÍ
Snídaně: ubytovaní v Hotelu Safari nebo v Safari Campu mají snídaní v ceně ubytování (snídaně je v
přízemí hotelu, vedle restaurace U lemura). Všichni ostatní si musí snídani zajistit individuálně.
Obědy a večeře: Domluvená je sleva na obědy a sobotní večeři v Restauraci U lemura v zoo (č. 12 v
mapě). Cena: 85,- Kč za oběd (včetně polévky) nebo večeři.
Oběd i večeře budou připraveny speciálně pro nás - tzn. nebude možné vybírat z jídelního lístku. Je
možné zajistit bezlepkovou dietu (požadavek musí být nahlášen mailem při odesílání přihlášky).
Jak objednat jídlo: přihlášky na akci (na místě to půjde jen ve výjimečných případech a ve velmi
omezeném množství!!!)
Ostatní občerstvení: v Restaurantu U lemura je samoobslužná část s výběrem jídel.
PROGRAM
začátek: Pátek 9. února 2018 - příjezd mezi 14.00 a 18.00
konec: Neděle 11. dubna 2018 - odjezd 13.30 ze Dvora Králové

