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S námi na FC Barcelona, AC Milán, FC Schalke 04, KSC Lokeren, Atlétiko Madrid, SSC Neapol, FK Železničar Sarajevo,
NK Maribor, Bayern Mnichov, Manchester City, Olympique Lyon, FK Vojvodina, Villarreal C. F., Rapid Vídeň, Austria Vídeň,
FC Lugano, FK Partizan Bělehrad, AS Roma, Real Madrid, CSKA Moskva a nyní na:

Zažijte opět fotbalový svátek!
Pojeďte s námi podpořit Viktorku v Evropské lize!
Ať stále vítězí Viktoria!

20. 02. – 22. 02. 2019
Program:
✓ 20.02. (St) odjezd Plzeň, p. Na Rychtářce ve 23.45 hod. (trasa na Nepomuk, možnost nástupu na trase).
✓ 21.02. (Čt) dopoledne příjezd do Záhřebu, var. A/ - volný program, var. B/ - prohlídka historického
centra s průvodcem CK INTERTRANS - Horní město, které přitahuje návštěvníky nejen svými
památkami, ale i romantikou plynových lamp a uliček, Dolní město láká svými obchody, restauracemi,
pouličními kavárničkami. Srdcem starého Záhřebu je Markovo náměstí v Horním městě s parléřovským
kostelem sv. Marka. Rozhodně stojí za to ochutnat v některé z četných restaurací výborné záhřebské
speciality i pochoutky z jiných, hlavně vnitrozemských částí Chorvatska, stejně jako kvalitní chorvatská
vína. Za zmínku stojí i skutečnost, že Záhřeb je velmi bezpečným městem. V 18.55 hod. výkop
(Maksimir stadion, necelé 3 km od centra), po utkání odjezd do ČR.
✓ 22.02. (Pá) předpokládaný příjezd do Plzně v cca 08.00 hod.

CENA:
varianta A/ - jen doprava 1 380,- Kč
varianta B/ - doprava včetně průvodce 1 600,- Kč (pro účastníky minulých výjezdů s naší CK)
Pro ostatní účastníky cena s průvodcem 1 780,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu pohodlným LUX busem INTERTRANS PLZEŇ s klimatizací, WC a DVD, u varianty B/ služby
průvodce CK INTERTRANS a informační materiál.
Cena nezahrnuje: vstupenku (jako obvykle pouze přes pokladny FC VP, vstupenek by mělo být dostatek, zpravidla blokován
celý sektor hostů za brankou/jih, předpokládaná cena vstupenky cca 300,- Kč až 400,- Kč), cestovní pojištění + 50,- Kč/os.
Pozn.: v autobusech za příplatek studené i teplé nápoje, párky, polévky. Pro výjezd doporučujeme cestovní pas, postačí i platný
OP. Cenu a slevu u varianty B/ nelze kombinovat s jinými slevami. Pokyny k odjezdu zašleme e-mailem před odjezdem.

Přihlášky: CK INTERTRANS s.r.o., Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, tel. 377 246 995, ck@intertrans.cz
www.fcviktoria.cz
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