
Podrobnější informace k zájezdu Lužná u Rakovníka, 

Beroun 11.6. – 12.6. 2016 
 
 

Těšíme se na pěkný společný zážitek ! 
 

Sobota 11.6.2016 

Odjezd autobusu ze Střezimíře bude v sobotu  11.6.  v  7.00  hod. 

Jiná nástupní místa po trase lze domluvit. Letos se pojede směrem na Benešov. 

Cestou zastávka na kávu. 

 

Začneme exkurzí Železničního muzea ČD v Lužné u Rakovníka. Prohlídka je 

domluvená s průvodcem asi od 9:30 na cca 1,5 hodiny. Potom volná prohlídka 

celého areálu. 

Oběd v Lužné u Rakovníka , restaurace Lebeda, kousek od muzea, asi v 12:30. 

Jednotné menu pro všechny, polévka a hlavní jídlo. 

 

Druhým bodem programu je návštěva Muzea T.G.Masaryka v Lánech. 

Prohlídka opět s průvodcem asi od 14:15. 

 

Přejezd do Berouna na ubytování Hotel na Ostrově, http://www.naostrove.cz/ 

domluvené na 16:15. Ubytování i s lehkou snídaní. 

 

Letošní velká změna je návštěva Pivovaru Berounský medvěd v Berouně. 

V 17:15 prohlídka pivovaru. Potom společná večeře, jednotné menu, 2 piva jako 

ochutnávka, večer obložené mísy, volná zábava, možná i harmonika. Ostatní 

konzumaci si hradí každý sám. Společné posezení domluveno do 23:00 -24:00, 

podle počtu přeživších a únavy všech účastníků.  

          
Neděle 12.6.2016 

V 9:15 odjezd z Berouna. 

V 9:30 návštěva  Chrustenické šachty a sklárny GLASSTAR v Nenačovicích. 

Zde se vzhledem k omezené kapacitě jak šachty, tak i sklárny, rozdělíme na dvě 

skupiny, kdy jedna skupina půjde na prohlídku šachty a druhá skupina na 

prohlídku sklárny a pak se vymění. Přejezd bude autobusem MHD Otradovec. 

 

Nedělní oběd v Loděnicích, restaurace La Grande asi v 13:00. Jednotné menu, 

polévka a hlavní jídlo. 

A pak už, plni neskutečných zážitků, hurá domů. 
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Malá předběžná kalkulace:  Doprava a ubytovaní se snídaní 700,- 

                                             Obědy asi 250,- 

                                             Prohlídka pivovaru, večeře, ochutnávka 300,- 

                                             Vstupy 200,-  důchodci, děti - sleva 

Neváhejte s rezervací. Počet míst je omezen kapacitou autobusu.            

Uzávěrka přihlášek je  31.5.2016.      

 

Železnice Česká Sibiř, z.s. Střezimíř  

 

Kontaktní osoby pro informace a rezervaci:   

Jarda Kmoch  tel: 737 841 224 

Jarka Jelínková  tel: 737 547 900 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


