Seniorátní výlet v sobotu 6. května 2017
Litoměřice – Terezín – Doksany
odjezd v 7.30
od evangelické fary v Poděbradech, Husova 141 (autobus je objednán
z Městce Králové a podle přihlášek a domluvy pojede případně přes Lysou či Brandýs)
cca 9.00 – 10.00

prohlídka Litoměřic / br. farář Jan Opočenský

10.00 – 11.00

evangelický sbor + středisko Diakonie / + br. farář Zdeněk Bárta

11.30 – 12.30

oběd v restauraci Diakonie Klobouk v Terezíně (jsou objednány dvě možnosti:
přírodní vepřový řízek s rýží + svíčková s knedlíkem)
S přihláškou uveďte, které jídlo objednáváte. Cenu cca 110 Kč platíme každý sám v restauraci.

12.30 – 13.45

návštěva Národního hřbitova, případně procházka městem

na 14.00

jsme přihlášeni na prohlídku Muzea ghetta

15.30

Doksany : prohlídka areálu kláštera, procházka parkem

cca 18.00

zpět v Poděbradech

Přihlašujte se u bratra faráře Jaroslava Féra, který letošní výlet povede.
e-adresa: jaroslav.fer@evangnet.cz nebo mobil: 739 244 604).
Cena 450 Kč (jízdné + vstupné do muzea). Platit budeme při nástupu do autobusu.
16.3.2017 jf
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