Ubytování Vltava Run 2015
Na noc se soboty na neděli jsme pro vás připravili dvě možnosti kam složit hlavu a
na chvilku během závodu zrelaxovat, odpočinout si, dát si sprchu a něco k jídlu.

I. ekonomičtější varianta
Ubytování v Týně na Vltavou – Sportovní hala
Adresa:
Tyršova 780
37501 Týn nad Vltavou

•

Na noc se soboty na neděli jsme pro vás připravili bezplatné ubytování v sportovní hale v Týně nad
Vltavou, tedy zhruba v půlce trasy. Není potřeba žádná registrace, do haly můžete jednoduše přijít
a prospat se v stanoveném časovém rozpětí.

•

Hala vám bude k dispozici od 16. 5. 2015, 17.00 hod do 17. 5. 2015, 8.00 hod.

•

Potřebujete spacák, karimatku, další osobní potřeby.

•

K dispozici budou prostory malé a velké tělocvičny, WC, sprchy, šatny a 2 přilehlé restaurace.

• Parkování bude možné na čtyřech různých plochách v Týně na Vltavou (viz mapa Týna na další
straně a označení P1 – P4). Kdo dřív přijede, ten blíž parkuje ☺.
•

Občerstvit se můžete přímo v restauraci ve Sportovní hale nebo v Restauraci Sokolovna, která je

vzdálena cca 250 m od sportovní haly v budově Městského domu kultury.

MENU Restaurace Sportovní hala:

MENU Restaurace Sokolovna:

Kuřecí stehno s rýží, zelenina

Česneková polévka speciál

Těstoviny s boloňskou omáčkou a

Cuketové rizoto s parmazánem

parmazánem

Francouzský salát s kuřecím masem

Tortilla s kuřecím masem a zeleninou

Smažený květák, hranolky, tatarská omáčka

Cizrnové placičky se zeleninovým salátem

Palačinky s marmeládou a šlehačkou

Zapečené těstoviny se špenátem a kuřecím

Vepřové ražniči

masem

Smažený sýr, hranolky, tatarská omáčka

Vepřové soté se šťouchanými bramborami
Řecký salát se sýrem Feta

II. komfortnější varianta
Ubytování v Hněvkovicích – Domov mládeže
Adresa:
Hněvkovice Pravý břeh 1
375 01 Týn nad Vltavou 1

•

Rezervace:
domovmladeze.hnevkovice@seznam.cz
nebo tel. čísle 385 778 124

Druhou, o něco komfortnější, variantou ubytování na noc ze soboty na neděli, je Domov mládeže u
předávky v Hněvkovicích.

•

Ubytování je nutné zarezervovat předem.

•

Kapacita zařízení je 300 osob.

•

K dispozici jsou tyto varianty ubytování:
Domov mládeže 1 – centrální sprchy
I. kategorie za 260,- Kč na noc
II. kategorie za 240,- Kč na noc
Domov mládeže 2 za 280,- Kč – sprcha pro dva pokoje (2-3 lž pokoje)

•

Platit lze pouze hotově.

• Parkování je možné vedle ubytovny.
•

Občerstvení nutno objednat společně s ubytováním.

