VICTORY OWNERS CLUB – 6. výroční sraz
Zvánovice 2018
24.-26.8.2018
MÍSTO:
Legner Hotel Zvánovice – lesní lázně
Kádovská 154
251 65 Zvánovice, Česká Republika
http://www.lesnilazne.cz/
Mapa: https://goo.gl/maps/hSHmaYmWMuE2
POZOR – PŘÍJEZD POUZE ZE SMĚRU OD OBCE ZVÁNOVICE! (ze západu)
Příjezd od východu je uzavřen! (stavba mostu v obci Černé Voděrady)

PROGRAM SRAZU:
PÁTEK 24.8.2018
Příjezd v odpoledních hodinách – ubytování možno od cca 15:00
Individuální večeře. Každý si objednává i platí jídlo sám.
SOBOTA 25.8.2018
Rautová snídaně
Dopoledne volný program, možná menší vyjížďka dle možností
11:30-13:00 Oběd formou buffet
Menu:
Krémová zeleninová polévka
Salátové buffet: čerstvá sezónní zelenina 4 druhy, 2 druhy domácích dresinků s čerstvými
bylinkami, olivový olej, balsamico
Kuřecí řízečky, Grilovaná vepřová panenka se zelenými fazolkami na slanině, Cizrnové ragú
Vařené petrželkové brambory, Pečené brambory, Čerstvé pečivo,
Jablečný závin, Šlehačkový dezert s jahodami
13:30 – 16:45: Vyjížďka po okolí
17:00 – 18:30: Valná Hromada klubu
18:45 – 19:00: Pasování nových členů klubu
19:00 – 21:30: Rautová večeře s grilováním
Menu:
Studené aranžované mísy a teplé předkrmy:
Variace českých sýrů s hroznovým vínem a sušenými plody, Aranžovaná uzeninová mísa s
feferony a kyselými okurkami
Grilované speciality
Marinovaná kuřecí prsíčka na grilu, Grilovaný kravský sýr z tehovské farmy, Grilovaná
vepřová panenka v pepřové krustě, Variace klobásek
Přílohy
Smetanové brambory, Grilovaný kukuřičný klas s bylinkovým máslem, Pečivo
*
Salátový bar
Variace minidezertů

NEDĚLE 26.8.2018
Rautová snídaně
Ukončení srazu a odjezd

CENY UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Dvoulůžkový pokoj na hotelu (vč. snídaně) = 1390 Kč
Jednolůžkový pokoj na hotelu (vč. snídaně) = 1000 Kč
Lesní apartmán pro 1-2 osoby (vč. snídaně) = 1790 Kč
Oběd formou Buffet = 390 Kč na osobu
Večeře formou buffet s grilováním = cena pro členy klubu 350 Kč/os.; pro nečleny 500 Kč/os.
Nápoje nejsou v ceně, každý si hradí nápoje sám.
Všem členům a těm, kteří již projevili zájem bude rozeslána instrukce s rekapitulací celkové ceny
dle objednaných služeb a kam mají uhradit částku za ubytování, a za sobotní stravování.
Kdokoliv další mimo klub, či z přátel klubu, kdo bude mít zájem se zúčastnit našeho srazu je zván.
Zájemce mi napíše na email
<president@victoryowners.cz>
své jméno a informace o pobytu – jaký pokoj a na jak dlouho chce zarezervovat, požadavek na jídlo
v sobotu. Každému posléze zašlu rekapitulaci ceny a pokyny k zaplacení.

Těšíme se na bohatou účast a na viděnou ve Zvánovicích!
za Victory Owners Club z.s.
Ing. Martin Šrámek
president
Victory Owner Club Czech z.s.
tel. +420 725 003 110
president@victoryowners.cz
www.victoryowners.cz

