Zdravím všechny příznivce stolního tenisu!!!
Dovolte mi, abych Vám předložil nabídku na 8-denní pobyt v Bordeaux v rámci 20. Mistrovství
světa veteránů od 07.06.2020 do 14.06.2020 (od neděle do neděle). Jako aktivní hráč se
zúčastnuji pravidelně evropských a světových šampionátů a znám tak z praxe specifické
podmínky těchto mistrovství. Na základě těchto zkušeností jsem připravil 8-denní základní
pobyt s programem jakož i možnost rozšíření zájezdu o další 3 noci v oblasti Arcachon.

Vítáme Vás v Bordeaux, jednom z nejhezčích měst ve Francii

Vítáme Vás v Bordeaux.
Bordeaux, centrum slavné vinařské oblasti, je město na řece Garonne, která protéká městem v
širokém oblouku. Od roku 2007 je staré město Bordeaux pod názvem „Historické centrum
Bordeaux“ SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ UNESCO. Návštěvníci najdou řadu zajímavostí, staré
město s nesčetnými restauracemi a obchody, zve na procházku jeho ulicemi. Budete obdivovat
Place de la Bourse s jeho slavným „vodním zrcadlem“ nebo se vydejte na plavbu lodí po
Garonne. V okolí Bordeaux najdete bezpočet "Chateaus", kde můžete ochutnat světoznámé
víno z oblasti Bordeaux.

Základní pobyt:
Náš základní pobyt je na 8 dní / 7 nocí. Kromě tohoto základního pobytu jsme pro Vás připravili
prodloužení zájezdu o 3 noci od 14.06.2020 do 17.06.2020. V rámci našeho základního zájezdu
se uskuteční v den volna, ve středu, zájezd do vinařské oblasti Saint Emilion s návštěvou
vinného sklípku a ochutnávkou vína.

Prodloužení základního zájezdu:
V návaznosti na náš základní pobyt jsme pro vás připravili prodloužení zájezdu do Arcachonské
pánve. V neděli po závěrečném ceremoniálu se vydáme autobusem k divokému Atlantiku, asi
50 km jižně od Bordeaux. Zarezervovali jsme pro Vás na 3 noci hotel a odtud se budeme
vydávat na výlety.

Let do Bordeaux a zpět:
Letíme z Berlína, z Prahy a všech dalších větších letišt´. Ùčastníci zájezdu z CR mají u letu do
Bordeaux 2 možnosti. Přímý let z prahy v 19.40 hodin s příletem do Bordoaux ve 22.00 hodin.
Z letiště odvoz autobusem do hotelu (30 minut). V tomto případě není možná účast na
zahajovacím ceremoniálu, který se koná v 19.00 hodin.
Druhá možnost je let z Berlína v 15.15 hodin s příletem do Bordeaux v 17.35 hodin a
následovném odjezdu autobusem přímo do haly na prezentaci a zahajovací ceremoniál. V tomto
případě je zajištěn dovoz z Prahy na letiště do Berlína (cesta trvá asi 3,5 hodin). Přímý let v
neděli 14.06.2020 do Prahy je z Bordeaux již v 16.55 hodin. Kdo tedy předpokládá účast ve
finále, ten by měl naplánovat prodloužení zájezdu.

Cesta z hotelu do haly:
Hlavní hala, stadion Vélodrome, je snadno dosažitelná pěšky od našeho rezervovaného hotelu
za pouhých 15 minut nebo tramvají (jen jedna zastávka).
Týdenní jízdenka na tramvaj je pro naše hosty již zahrnuta v ceně zájezdu.
Mezi hlavní halou a druhou herní halou na výstavišti jezdí kyvadlová doprava.

Termín základního zájezdu: 07.06.2020 – 14.06.2020
Program základního zájezdu do Bordeaux
Neděle, 07.06.2020
V tento den odlétáme z Prahy, Berlína Schönefeld nebo z požadovaného letiště do Bordeaux.
Po příjezdu pojedeme nejprve do haly, akreditace a slavnostní zahájení. Po slavnostním
zahájení odjezd do hotelu.
Pondělí, 08.06.2020
Skupiny v soutěži jednotlivců
Úterý , 09.06.2020
Skupiny v soutěži jednotlivců a čtyřher
Středa, 10.06.2020
Po zápasech ve skupinách přichází den volna. V tento den si vyjedeme doz vinařské oblasti
Saint Emilion. Saint Emilion je půvabná středověká vesnice v srdci známé vinařské oblasti
Bordeaux. V roce 1999 byl tento region zapsán na seznam UNESCO jako první vinařská oblast
na seznamu světového dědictví UNESCO. Světově proslulá vinařství, kvalitní vína a krásná
architektura nám dávají perfektní kombinaci. Vyjedeme po snídani kolem 09:00 hodin a nejprve
se vydáme na malou prohlídku vesnice. Navštívíme vinné sklepy jednoho zámku a
ochutnáváme víno. Poté se posílíme obědem (3-chodové menu, víno a káva). Odpoledne na nás
čeká návštěva a ochutnávka vína na dalším zámku. Návrat do Bordeaux kolemo 18:00 hodin.

www.tischtennis-reisen.eu
Čtvrtek, 11.06.2020
Zápasy systémem K.O. v hlavní soutěži jednotlivců a soutěž útěchy jednotlivců.
Pátek, 12.06.2020
Zápasy v hlavní soutěži a v soutěži útěchy. Zápasy systémem K.O. ve čtyřhře.
Sobota, 13.06.2020
Finále Consolation (jednotlivci a čtyřhry), čtyřhry hlavní soutěž
Neděle , 14.06.2020
Semifinále a finále v jednotlivcích, vyhlášení vítězů.
Poté odjezd skupiny s prodlouženým programem do povodí Arcachonu.

Pozor: Odjezd účastníků základního zájezdu na letiště je již ve 14:00 hodin. Účastníci
prodlouženého zájezdu budou vyzvednuti po závěrečném ceremoniálu autobusem a zamíří k
divokému Atlantickému oceánu.

Náš hotel:
Hotel Ibis Bordeaux Lac ***
Poloha: Ibis Hotel Lac má výbornou polohu, je vzdálený jen 15 minut chůze nebo 1
tramvajovou zastávku od hlavní haly. Tramvajová zastávka se nachází pouhých 200 metrů od
hotelu a jezdí přímo do centra města.
Vybavení hotelu: Hotel má restauraci nabízející grilované speciality a terasu. Recepce je
otevřena 24 hodin.
Pokoje: Hotelové pokoje jsou klimatizované, nekomplikovaně ale moderně a pohodlně
zařízené. Vybavené sprchou / WC, satelitní / kabelovou barevnou TV a WiFi internetem.
K dispozici stojí manželské i oddělené postele.

Cena základního zájezdu zahrnuje:
* leteckou přepravu a letištní taxy
* transfery letiště – hotel - letiště
* 7 x nocleh se snídaní
* program ve středu 10.06.2020
veškeré vstupy během uvedeného programu
* týdenní jízdenka na tramvaj
* služby průvodce po celou dobu pobytu
* oběd a ochutnávky vína uvedené v programu

Cena zájezdu nezahrnuje:
* fakultativní aktivity
* startovné na MS
* zdravotní pojištění a pojištění proti zrušení zájezdu

Cena základního zájezdu
7 nocí v Bordeaux
Hotel
Ibis Bordeaux Lac

Dvoulůžkový pokoj/osobu
1.150,00 €
29.900,00 CZK

Jednolůžkový pokoj

Vklady do soutěže:
Cena zájezdu u Tischtennisshop Vojtek/ Kurvermittlung Vojtek neobsahuje vklady do
soutěže.
Účastníci zájezdu zašlou vyplněnou přihlášku pro účast na MS veteránů na:
jiri.vojtek@gmx.de
Pro naše účastníky zájezdu máme rezervovaná místa.
Doporučujeme včasnou přihlášku, v současné době je na čekací listině již 1000 hráčů !!!!!
Přihlášky do 30.09.2019 ale jen dokud jsou volná místa!!!
Hráči:
175,- €
Doprovod:
65,- €
Platební podmínky:
Po rezervaci obdržíte písemné potvrzení k Vašemu zájezdu. S tímto potvrzením je okamžitě
splatná záloha 15% z ceny zájezdu plus celý poplatek za vklady do soutěže.
Bankovní spojení: Commerzbank Aue.
Kurvermittlung Vojtek, IBAN: DE05 8708 0000 0660 0487 00, BIC: DRESDEFF870,

Prodloužení zájezdu do Arcachonské pánve
Termín: 14.06.2020 – 17.06.2020
Pondělí, 15.06.2020
Arcachonská pánev se nachází pouhých 50 km jižně od Bordeaux, mezi lesem, písečnými
dunami a divokým Atlantským oceánem. Objevíte krajinu, která je v neustálém pohybu,
dokreslenou přílivy oceánu a místními obyvateli. Místo, kde je zachován klid, příroda a místní
obyvatelé. Objevte povodí Arcachonu, jak jste si ho vysnili a ochutnejte jihozápadní „Art de
vivre“. Naše první zastávka nás povede v dopoledních hodinách k rybářské vesnici GujanMestras , vesnici pro chov ústřic. Dozvíte se všechno o jejich chovu a budete mít možnost
ochutnávky 6 ústřic (nebo krevet nebo paštiky) se sklenkou bílého vína, chlebem a máslem. V
návaznosti pojedeme do Arcachonu a „Ville d‘hiver“, kde na nás zapůsobí domy
s charakteristikou 19 století.
Po obědě (3-chodové menu, víno, káva) budeme absolvovat 1-hodinovou projíždku po oceánu
katamaránem, která nás zavede k ptačímu ostrovu a slavné „cabanes tchanquées - chatrče
posazených na kůlech. Budeme proplouvat kolem poloostrova Cap Ferret s jeho malebnými
rybářskými vesnicemi.
Na závěr dorazíme odpoledne k Pilatské písečné duně, největší v Evropě. Tato duna je 110 m
vysoká, 500 m široká, v délce asi 2,7 km. Naskytne se nám okouzlující a nezapomenutelný
pohled přes celou zátoku na divoké vlnobití, husté lesy a samotnou dunu. Jedno z nejhezčích a
nejkouzelnějších míst celého povodí (asi 45 minut, pokud se jde nahoru). Určitě
nezapomenutelný zážitek, po kterém se vrátíme na hotel.

Úterý, 16.06.2020
K vúli nedostatku času v rámci pobytu v Bordeaux, si prohlédnéme město až dnes.
První část prohlídky budeme absolvovat autobusem:
Tato okružka vám nabídne panorama architektonických trendů města středověku až do
současnosti. Kříží se zde jeden z největších soukromých sektorů ve Francii (150 hektarů
s většinou budov z 18. a 19. století). Budeme projíždět po mostu Pont Saint Jean nebo po
novém mostu, odkud se dostanem na pravý břeh řeky Garonne. Oceníte architektonickou
jednotu nádherných fasád budov z 18. století a také ambiciózní stavební projekty vysoce
uznávaných mezinárodních designérů a architektů.
Po první části prohlídky následuje pěší výlet do historického centra Bordeaux:
Od širokých ulic neoklasicistních čtvrtí obklopujících Quinconces a Grand Theatre až po úzké
uličky v sousedství Saint-Pierre, ty všechny vás zvou k objevování rozmanitosti dědictví
Bordeaux.
Gurmánská zastávka: výběr z vín Bordeaux, Cannelé, druh místního dortu, Dune blanche,
trochu křupavá „chouquette“ plněná vzduchovým krémem…
Oběd (3-chodové menu, víno a káva)
Odpoledne: Projíždka lodí po Garonne -1 hodina.
Středa, 17.06.2020
Pro účastníky prodlouženého zájezdu po snídani transfer na letiště a zpáteční let.

Cena za prodloužení základního zájezdu zahrnuje:
* 3 x nocleh se snídaní
* program v pondělí 15.06.2020
* oběd, ochutnávka ústřic, jednohodinová projíždka katamaránem
* služby průvodce po celou dobu pobytu
* program v úterý 16.06.2020
veškeré vstupy během uvedeného programu, oběd a ochutnávka vína uvedené v programu

Cena za prodloužení základního zájezdu:
3 Noci v oblasti Arcachonské pánve
Dvoulůžkový pokoj/osobu
Jednolůžkový pokoj
?€
Cena za prodloužení zájezdu bude zverejněna v nejbližší době.
Hotel

www.tischtennis-reisen.eu

