
Pozvánka na 31. Evropské setkání přátel Aera 
24. – 27. srpna 2012 v Nordrach (D) 

 
Milí přátelé Aera, 
 
srdečně Vás zveme na 31. Evropské setkání v Nordrach, kde společně strávíme několik dní v 
krásném a rozmanitém Schwarzwaldu. 
 
Organizace Heinz und Martha Hettler, Josef-Hezel-Str. 10, D-72160 Horb 
 Tel. : +49/7451 622621   
 Fax:  +49/7451 622261     
 
Místo srazu: Morada Hotel , Im Dorf 5-9,  
                            D-77787 Nordrach,  
 
Program: čtvrtek 23. srpna 2012 – Příjezd jen pro účastníky, kteří si objednali prodloužení. 

 
 Pátek, 24. srpna 2012 

- příjezd od 14.00 do 18.00 hod., Morado Hotel, D-77787 Nordrach  
- večeře ca. 19.00 hod. 

 
 Sobota, 25. srpna 2012 – Jízda s Aerovkami přes Kinzigtal do Gutach k Vogts- 

- bauernhöfe - oběd v Gutach – návštěva muzea a poutního kostela v Zell am 
- Hamersbach. 

  
 Neděle, 26. srpna 2012 – Jízda s Aerovkami přes Biberach, Lahr do Gengenbach 

- se zvlaštní zkouškou – po obědě zpátky do Nordrach – na přání účast na 
-  posvícení – večeře v hotelu – předání pokálů a příjemné ukončení večera. 
 

 Pondělí, 27. srpna 2012 - společná snídaně a ukončení setkání. 
 
 Pondělí, 27. srpna 2012 – jen pro účastníky s prodloužením pobytu– 10 hod. odjezd  
                             Autobusem do Elsaska (F), prohlidky, k jidlu Flámský koláč, v 18 hod. příjezd do  
                             Nordrach, večeře v hotelu, pohodové ukončení setkání. 

 
 úterý, 28. srpna 2012 – Rozloučení s posledními účastníky. 
  
 
Ceny: řidič s autem DL – dvoulůžkový pokoj, sprcha, WC, TV € 195,00 /osobu 
  JL – jednolůžkovy pokoj, dtto € 230,00 /osobu 
  účast bez ubytování  € 115,00 /osobu 
  
   každý další účastník DL – dvoulůžkový pokoj, sprcha, WC, TV € 180,00 /osobu 
  JL – jednolůžkovy pokoj, dtto € 215,00 /osobu 
    
  
 
v ceně je: - Program, podklady, startovní č. a plaketa 

- 3 ubytování, snídaně a místní daně 
- Večeře v pátek, v sobota a v neděli bez nápojů 

                            -     Oběd v sobotu a v neděli 
 
Prodloužení: Dva dny v DL včetně polopenze € 90,00/Person 
                            Příjezd 23.08, odjezd 28.08. 
  
                 Výlet autobusem do krásného Elsaska (F), (ponděli 27.08.)         € 30,00/Person
                
  
 
 
 



 
  
 
Přihlášky: zašlete do  08.07.2012 na přiloženém formuláři. 
 
Platby: převodem na účet, nebo v hotovosti při příjezdu.  
 
 
 
 
 
Bank. spojení:     Raiffeisenbank Horb eG 
 na: Aero IG 2012 
 IBAN: DE 2660 0697 9800 7068 3000 
 BIC (SWIFT): GENODES1RHB 
 
 
 
Odpovědnost:     Účastníci se zůčastňují výlučně na vlastní zodpovědnost z újmy a škody.  
 
 
 
 
Těšíme se na Vaší přihlášku do 08.07.2012 
 

   Heinz Hettler    
 
 
přílohy:               přihláška  
 
poznámka:   aktualizace je též na www.aero-ig.de  pod: „Veranstaltungen“ 


