
Sraz majitelů vozů MG 
Plzeň + západní Čechy, 8. - 10. 9. 2017 

Informace k příjezdu a zahájení pobytu 
 

Vážení přátelé, 

toto jsou základní informace k akci a pobytu. Věříme, že budete s ubytováním i programem 

spokojeni. 

Ubytování 
Ubytování je zajištěno v hotelu Vienna House Easy Angelo Pilsen v centru Plzně, naproti plzeňskému 

pivovaru. Veškeré informace o hotelu najdete na https://www.viennahouse.com/cz/easy-

pilsen/hotel/prehled.html 

Příjezd je možný v pátek 8. 9. kdykoliv po 15. hodině; není třeba spěchat, recepce funguje nonstop. 

Příjezd na hotelové parkoviště je z ulic Šumavská a Vocelova viz mapa. 

 

Po příjezdu se nahlaste na recepci jako účastníci srazu vozů MG a ubytujte se. Recepce Vám předá 

materiály k akci včetně map Plzně a západních Čech. 

 

 



Páteční program  
je volný; je koncipován jako individuální procházka centrem Plzně (do centra je cesta pěšky cca 10-15 

minut volnou chůzí). 

Během pátečního večera můžete navštívit řadu klasických restaurací v okolí náměstí Republiky. 

Sobotní program 
Snídaně se podávají formou bufetu od 6.30 hod. 

V 8. hodin proběhne rozprava k sobotnímu programu; přehled budete mít v materiálech. 

Stručně k programu: 

 je naplánovaná trasa po západních Čechách v délce cca 170 km (alternativně lze asi o 20 km 

kratší, ale byla by škoda minout nádherný kraj Slavkovského lesa), 

 v 10. hodin máme zamluvenou prohlídku kláštera v Kladrubech; bylo by vhodné vyrazit 

z hotelu kolem 8.45, aby se vše pohodlně stihlo. V areálu kláštera budou probíhat slavnosti 

vína a medu, bude čas je po prohlídce projít, 

 v cca 12.30 hodin máme rezervaci na oběd v restauraci Ve Skále v Chodové Plané (počítáme 

s 60-80 minutami), 

 mezi 13.30 a 14.00 bychom měli dorazit do Mariánských Lázní, kde máme zajištěno parkování 

přímo v lázeňském parku pod kolonádou. Určitě si tu dejte lázeňské oplatky, kávu a 

v 15. hodin nepropásněte představení zpívající fontány na kolonádě, 

 kolem 15.30 je plánován odjezd směrem na Kladskou - tady si můžete udělat malou 

procházku horskými rašeliništi , dále na Prameny, Mnichov a údolím řeky Teplá do Bečova 

nad Teplou. Tady je k návštěvě Muzeum historických motocyklů. Alternativně se lze 

z Mariánských Lázní vydat zpět do Plzně, 

 návrat do hotelu by Vám měl vyjít kolem 18. hodiny, abyste se stihli připravit na večerní 

prohlídku Plzeňského Prazdroje (od 19. hodin) s ochutnávkou piva vyrobeného původním 

postupem, 

 prohlídka bude trvat cca hodinu, pak máme zamluvená místa a večeři v pivovarské restauraci 

Na Spilce, kde náš den společně zakončíme, 

 do pivovaru je to z hotelu přesně 3 minuty a 56 sekund přes lávku přímo z hotelu. 

Nedělní program 
Snídaně a do 12. hodin opuštění hotelu. Pak už je to na Vás. 

Stravování 
 V pátek večer si každý zajišťuje stravování individuálně. 

 Snídaně jsou v ceně pobytu. 

 Na oběd bude přidán příspěvek z Vašeho startovného. 

 Večeře formou výběru z několika hotovek je zaplacena, pití si každý hradí sám dle svých 

potřeb a možností :) 

Kontakt pořadatel 
Lubomír Kocman, tel. 602 321 354 

 


