Tulák Vás zve na akci
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Nad Londýnem se vznášel šedý mrak, když dveře do
jednopatrového domu svým zavrzáním prozradily, že jsou
otevřené. V poryvu větru se viklaly sem a tam, ale nikde ani
živáčka. Jen pár velkých stop, vedoucích až k železné
brance. Uvnitř na podlaze ležel muž bez sebemenších stop
po boji, ale kolem něj byla krev. Na první pohled ale nebyla
jeho.
Ještě něčeho si však Sherlock všiml…
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Sraz:

v pátek 15. 12. v 16:30 u výpravní budovy ÚAN Zvonařka
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Návrat:

v neděli 17. 12. v 14:10 tamtéž
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Cena:

700 Kč (jídlo, ubytování, cesta, program…)
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Vybavení:
svačinu na cestu, spacák a oblečení na spaní (karimatka
není potřeba), přezůvky, ponožky a spodní prádlo, oblečení na převlečení
dovnitř, teplé oblečení na ven (včetně čepice, šály a rukavic), šátek,
turistická obuv, hygienické potřeby, misku a lžičku, hrníček, tužku a papír,
baterku, na sebe kroj/tulácké tričko – bude potřeba i na slavnostní večeři!
Všechno sbalit do batohu.
+ PŘIBALTE SI I PODEPSANÉ DÁREČKY PRO SVÉ KAMARÁDY ☺

Vybavení:
svačinu na cestu, spacák a oblečení na spaní (karimatka
není potřeba), přezůvky, ponožky a spodní prádlo, oblečení na převlečení
dovnitř, teplé oblečení na ven (včetně čepice, šály a rukavic), šátek,
turistická obuv, hygienické potřeby, misku a lžičku, hrníček, tužku a papír,
baterku, na sebe kroj/tulácké tričko – bude potřeba i na slavnostní večeři!
Všechno sbalit do batohu.
+ PŘIBALTE SI I PODEPSANÉ DÁREČKY PRO SVÉ KAMARÁDY ☺

Kontakt:

Kontakt:
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