
 

VZO - OS STAVBA  ČR, LB MINERALS, a.s 
Pracoviště - vedení, provoz, servis, sklady, prodej, expedice, těžba, laboratoře, 

Kaznějov,  Horní Bříza  a Kyšice 
e-mail: karel.hnilicka@cz.lasselsberger.com, fax:373 332 501, tel:378 074 242,  mob.602 268 214, 

 adresa : Horní Bříza 431, 330 12, IČO -16736583 ,www.zolbminerals.cz 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Sobota   
 
Cena člen + rodinný příslušník (i vnoučata): po 350 Kč, ostatní po 750 Kč  

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu Cena nezahrnuje:  vstupy 
  
Vstupné:  190 Kč dospělá osoba 150 Kč dítě 3-15 let, studenti, starobní důchodci  
              ZTP a ZTP-P mají slevu 50% z  řádného vstupného (z 240  Kč/dosp. os.)  
Základní vstupné bude vybíráno v  autobuse či při platbě výletu ! 
Afrika truck  –  Africké safari a Lví safari – 80 Kč/osoba 
Safaribus  –  Africké safari – 50 Kč/osoba, děti a studenti do 26 let zdarma   
 

V Safari Parku Dvůr Králové vás čekají ty pravé africké zážitky – opravdové safari mezi 
volně se pohybujícími stády zvířat a jediné Lví safari ve střední Evropě. Pěší procházka 
vás poté zavede mezi největší skupinu žiraf chovaných mimo Afriku nebo k nosorožcům, 
jejichž chovem se dvorský safari park proslavil. 
Na safari se můžete vydat speciálními vozidly - Afrika truckem nebo Safaribusem. 
Jízda vozidly je doplněna o komentář průvodce. Afrika truck zajíždí do Afrického i Lvího 
safari a projížďka trvá cca 50 minut. Safaribus zajíždí pouze do Afrického safari  
a projížďka trvá cca 20 minut. 

 

Odjezdová místa :  
  Kralovice - před CA     6:00 hod. 

  Plasy - aut. zast.     6:10 hod. 

  Kaznějov -  aut. zast.    6:20 hod.   
  Horní Bříza -  OC         6:35 hod. 

  Třemošná -  aut. zast. sídl.  6:45 hod. 
 

Plzeň –  ul. Šumavská, stanice MHD    
u okr. soudu  Plzeň -  město   7:00 hod. 

 

Další nástupní místa dle dohody .  
 

 
 
 

Přihlášky u předsedy VZO p.  Hniličky tel. 4242, mob. 602  268 214 
do 10. 8. 2020 nebo zaplnění autobusu  
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