
CHARDONNAY 2010 
Zájezd na ME v Coursingu v Chardonnay, Francie 

22.7. – 26.7.2010 
 

Firma SOF.Anubis, s.r.o., oddělení Anubis Travel, ve spolupráci s ČSAD Tišnov spol. s r. o. - Travel Club 
pořádá zájezd na Mistrovstí Evropy v coursingu ve francouzském Chardonnay. 

 
Cesta tam: 
Odjezd z SK a ČR bude ve čtvrtek 22.7. 2010 v odpoledních hodinách. Předpokládáme tyto odjezdy: 
Bratislava 13:00, Brno 15:00, Praha 18:00. Přesný čas odjezdu bude upřesněn nejpozději 14 dní předem. 
Odjezdní místa lze dle potřeby rozšířit na Jihlavu, Plzeň, Rozvadov atp. 
V případě zájmu můžeme vypravit více autobusů  a udělat dvě různé nástupní trasy! 
Předpokládaný příjezd na místo je pátek 23.7.2010 po poledni. Během cesty budou zastávky min. 1x za 4 
hodiny pro venčení psů. 

 
Cesta zpět: 
Odjíždět zpět domů se bude v neděli večer po závěrečném ceremoniálu, předpokládaný příjezd je 
v pondělí 26.7. v odpoledních až večerních hodinách. Během cesty budou zastávky min. 1x za 4 hodiny pro 
venčení psů.  
 
Autobus: 
ČSAD Tišnov spol. s r. o. - Travel Club zapůjčí dálkový autobus NEOPLAN, vybavený TV/DVD, WC, 
klimatizací a nápojovým servisem. Interiér autobusu bude upraven pro umístění a připoutání klecí pro psy. 
Autobus splňuje všechny podmínky pro pohyb na dálnicích v Evropské unii. ČSAD Tišnov spol. s r. o. - 
Travel Club podléhá pojišťovací povinnosti cestovních kanceláří. 
 

Cena dopravy pro jednu osobu: 
Nástup a výstup v Praze   3990,-Kč / 155€ 
Nástup a výstup v Brně   4090,-Kč / 160€ 
Nástup a výstup v Bratislavě  4400,-Kč / 170€ 
Cena je kalkulována pro osoby, psi jsou přepravováni zdarma. 
 
Doplňkové služby: 
Strava. K dopravě lze přiobjednat chlazená jídla pro ohřev v mikrovlnné troubě. Odkaz na nabídku 
naleznete na www.anubiswear.eu. Autobus bude po celou dobu zájezdu fungovat jako nápojový servis, 
pamatováno je i na dostatek vody pro psy. 
Ubytování. Pro ty, kteří nebudou nocovat přímo v místě konání závodu, nabízíme zprostředkování 
ubytování v okolních kempech, penzionech či hotelech se zajištěním dopravy do místa konání závodů. 
 
Bonusy pro účastníky: 
Všichni účastníci zájezdu obdrží tyto bonusy: 
20% sleva na reprezentační trika, dresy, čepice atp. zakoupané před akcí a během ní. 
10% sleva na jeden nákup zboží ze sortimentu ANUBISWEAR.EU (možno uplatnit u při nákupu přes 
internet) 
5% sleva na další zájezdy pod hlavičkou Anubis Travel (mimo jiné připravujeme zájezd na EDS Celje, 
nabídku hledejte na www.anubiswear.eu). 
Je zajištěn francouzsky mluvící delegát! 
 
Rezervace a platby: 
Zájezd je možné rezervovat e-mailem na adrese at@anubiswear.eu. O přijetí rezervace budete 
informováni e-mailem a budete vyzvání k zaplacení rezervačního poplatku 2000,-Kč / 80€. Rezervační 
poplatek je třeba uhradit do 31.5.2010, jinak rezervace pozbývá platnosti. Celou cenu zájezdu je třeba 
uhradit do 7.7.2010. 
Do rezervace, prosím, uveďte: 
Jméno a příjmení, adresa a kontakt (telefon, e-mail), dále počet psů, plemeno a velikost klece (místa pro 
klece). 
 
Upozornění: 
Nezapomeňte vzít pro své pejsky europas s platnými údaji o očkování! 
Psi budou přepravováni pouze v přepravkách (látkové, plastové, kovové, …). 
 
Na společný výlet se těší Anubis Travel, oddělení firmy SOF.Anubis, s.r.o. 

http://www.anubiswear.eu
http://www.anubiswear.eu
mailto:at@anubiswear.eu

