
 
ABAJAFANS-KPO z.s. ve spolupráci s JEDOTOUR a.s. 
                            rozšiřuje pro rok 2019 svou pestrou nabídku a pořádá: 

zájezd na plochou dráhu – a to hned do současné „mekky“ tohoto sportu – do POLSKA! 

Budete společně s námi jedním z neuvěřitelných 55.000 bouřlivých diváků GP Polska na Národním stadiónu  
ve Varšavě a zažijete na vlastní kůži její skvělou atmosféru? 

 

 
  
    

Program zájezdu: 

Pátek 17. 5. … sraz v 6:45, odjezd v 7.00 hod. z centra Brna – odjezd z parkoviště na 

ul. Dornych - naproti Tesco a Vaňkovky – jen cca 200m od Hlavního nádraží Brno.  

 Možnost nástupu a výstupu: Ostrava-Svinov v 9.10 hod. se slevou 250,-Kč!  ** 
 

Náš autobus čeká na vlakový spoj REGIOJET RJ 1001  

z Prahy hl. n. (5:48), Pardubic hl. n. (6:42), České Třebové (7:18),  

Zábřehu na Moravě (7:40), Olomouce (8:04) a Hranic na Moravě (8:34) 
 

V cca 15:00 příjezd Varšavy, check-in v hotelu IBIS, poté odjezd autobusu kolem Národního 
stadionu (možnost výstupu) až do centra Varšavy + individuální program. Páteční tréninky v 
17:00. Odjezd autobusu ve 21:30 z centra, ve 21:45 od stadionu, ve 22:00 příjezd na hotel. 
 

Sobota 18. 5. … po snídani v hotelu v 9:00 okružní jízda Varšavou po jejích nejzajímavějším 

místech – Park Lazienki, Palác kultury a vědy (tzv. „Stalinův palác“), Saská zahrada, Královský 
hrad, Staroměstské náměstí (UNESCO), individuální program. Kdykoliv možnost výstupu,  
ve 14:00 autobus zaparkuje v těsné blízkosti Národního stadiónu.  
15:30 otevření „fanzóny“, v 16:30 otevření stadionu pro diváky + autogramiáda jezdců. 

19:00   Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland 
22:00   konec závodu, 23:00 odjezd autobusu zpět do ČR. 

Neděle 19. 5. … autobus přijede přesně na spoj  REGIOJET RJ 1004    

  Odjezd z Ostrava-Svinov v 6:36 hod., příjezd do Praha hl.n. v 9:52 hod.!        

Další zastávky jsou opět: Hranice na Moravě, Olomouc, Zábřeh na Moravě, Česká Třebová, Pardubice (8:53) , 
Praha-Libeň, Praha hl. n. (9:52) 
 

 Cena zájezdu   22  995500,,--  KKčč  //  oossoobbuu**  ((nneebboo  112200,,--  €€))  zahrnuje:  
Vstupenku na Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland ** 

1x ubytování v hotelu IBIS Varšava (z pátku 17. 5. na sobotu 18. 5.) *** 
Autobusovou dopravu Brno - Ostrava - Varšava a zpět 

Okružní jízda Varšavou + páteční i sobotní „TAXI BUS“ + služby průvodce 
  

V ceně zájezdu není: individuální cestovní pojištění. Rádi Vám také zajistíme místenku do vlaků Regiojet dle platných ceníků! 
Pozn.: ** Vstupenka na tribunu kategorie III., platí na vrchní sektor stadiónu, sektor G. 

             *** Dvoulůžkové pokoje s vl. soc. zařízením – hotel IBIS Varšava, Ostrobramska, jen cca 5km od stadionu, 17 minut 
přímou linkou tramvají ke stadionu i do centra! V těsné blízkosti hotelu nákup. centrum Atrium Promenada, Hypermarket, McD… 
 

  Slevy / Příplatky:    (orientační cena jízdenky Praha-Ostrava a zpět je 350,-Kč, Pardubice-Ostrava a zpět je 300,-Kč) 

  ** - 250,- Kč / osobu, nástup a výstup v Ostravě-Svinov a přestup na                       + 200,- Kč / osobu, snídaně v hotelu 

       - 600,- bez vstupenky na Grand Prix Polska (žádná nebo individuálně jiná vstupenka mimo náš vybraný sektor G). 

Rezervace:  co nejdříve na abajafans@gmail.com a poté Vám budou zaslány veškeré další detailní a platební informace. 

 NEVRATNOU zálohu 2000,-Kč/osobu na nákup vstupenky (místenky) na GP, rezervaci hotelu a místa v autobuse je  
nutné uhradit nejpozději do 15. 2. 2019, celý doplatek zájezdu nejpozději do 30. 4. 2019. 

Storno podmínky:    do 30. 4. 2019 je storno poplatek 50 % z celkové ceny zájezdu, od 1. 5. 100% (nebo vlastní náhradník)! 

 
Jakákoliv změna v programu je pořadatelem vyhrazena. 

 

Při stornu ze strany pořadatele (méně než 40 lidí) se pochopitelně vrací celá doposud zaplacená částka! 

mailto:abajafans@gmail.com

