Lovecký klub HUBERT, Rabštejn č.p. 32

Nabídka na zajištění školního výletu
Termín : konec května – začátek června, nejlépe ČT a PÁ
Doprava : vlakem Plzeň – Žihle, rychlík cca 50 min., osobní vlak cca 1.15 hod.
ze Žihle do Rabštejna pěšky, příjemná procházka lesem cca 5 km – 1 hodinu
vlastním autobusem: Plzeň – Rabštejn nad Střelou ( cena dle dopravce )
Ubytování v našem rodinném penzionu - Lovecký klub Hubert, Rabštejn 32
Kapacita 3 apartmány, celkem 9 pokojů, 30 lůžek, nové vybavení a sociální zařízení
Ceny ubytování: 200,- Kč / osobu a noc - sleva na hromadné ubytování 25% = 150 Kč/os.
Pedagogický doprovod ubytování zdarma!
Stravování: v klubu je nekuřácká hospůdka, snídaně-obědy- večeře, možno i svačiny
studené i teplé nápoje, hotová jídla nebo minutky
vegetariánská nebo dietní strava po dohodě možná
Ceny stravování: snídaně: 40,- Kč formou švédských stolů vč. nápojů
obědy: jednotné menu dle přání, polévka 15,-Kč, hl. jídlo 50,-Kč + nápoje
večeře: jednotné menu + ovoce 50,- Kč + nápoje
sladkosti, nanuky, pochutiny - podle výběru u baru
V případě dobrého počasí možno připravit na louce u řeky táborák s opékáním buřtů
nebo grilování na zahrádce – maso, klobásy, Pepa na rožni, gril. zelenina, opékané brambory
Rabštejn nad Střelou je malebné historické městečko v severní části okresu Plzeň-sever, část
obce Manětín. Jedná se o památkovou rezervaci s dochovanou původní architekturou.
Nabídka aktivit a programu :
- Turistika, dva značené naučné okruhy městskou památkovou rezervací a okolím kolem
pstruhové říčky Střely s popisem historie města a okolí a vyprávěním legendy
- Zbytky hradu a kamenného opevnění města, zajímavé břidlicové lomy, historický kamenný
most, židovský hřbitov, hraběcí vyhlídka (zámek není bohužel přístupný)
- Lanové centrum a kamenné podivuhodnosti – cca 3,5 km (děti od 10 let )
- Rabštejnský Ranch: chov koní, ukázky ošetřování a drezůry koní, možnost rekreačního
svezení nebo vyjížďka na koních – jen pro pokročilé jezdce
- Návštěva kravské mléčné farmy v sousední vesnici Stolny – cca 3 km
- Lesní pedagogika (s profesionálním lesníkem a myslivcem) zážitková a naučná procházka
lesem, interaktivní hry a soutěže
- Hry a soutěže na louce: stopovačka, skákání v pytlích, přetahovaná lanem …….

Náklady na výlet
Jízdné vlak Plzeň–Źihle tam a zpět
Ubytování na 1 noc
Stravování: oběd-svačina- večeře
snídaně-oběd-svačina
Táborák, opékání, grilování

Kč na osobu
100,150,130,120,-

CELKEM

500,-

Zdarmasponzorsky

