Expedícia Moskva Soči Jalta 2019
Vážení priatelia plánovanie tejto expedície začalo už počas predchádzajúcej našej expedície
Moskva - Suzdal- Petrohrad v roku 2017. Nebudem vás zaťažovať podrobnosťami - tí čo majú
záujem o účasť dostanú podrobnú informáciu s denným rozpisom aktivít. V pláne je max. 700 km
denných presunov / bežne 300 - 500 km/ s priemernou rýchlosťou cca 85 km/hod. Počas
každého dňa je naplánované poznávanie a návšteva prírodných a historických pamiatok. V pláne
je cca 10 dní, keď nebude žiadny presun . Nocovanie na parkoviskách pri hoteloch, alebo v
kempingoch. Niekoľko autobusových poznávacích výletov so sprievodcom. Kúpanie v Čiernom
mori. Toto je plán expedície, aby ste mohli zhodnotit svoje možnosti a zvážiť účasť. Dávame vám
ho v predstihu, aby ste mohli naplánovať svoje aktivity v budúcom roku.

- expedícia je plánovaná do 10 posádok.
- štart 13.9.2019 smer Suwalki Poľsko
- základná trasa v Rusku Derbovež, Borodino, Moskva, Voronež, Volgograd, Rostov na Done,
Novorosijsk,Soči, Jalta, Späť na Rostov na Done, Voronež, Derbovež čo miesto to ikona.

- Trasa Slovensko Derbovež a späť cca 3000 km
- trasa v Rusku cca.6000 km
- Finančné náklady : poplatok 2200 Eur za posádku / 2 osoby/ v tom sú všetky nocľahy v

Rusku, exkurzie, autobus na exkurzie,vstupenky do múzeí, 5 degustácií vína, 10 spoločných
obedov, návšteva delfinária,

iné náklady víza cca 90 Eur na osobu
nafta pri spotrebe 10l/ 100 km. Európa 3000 km 500 Euro
Rusko. 6000 km 400 Euro
náklady na stravu cca 5 -15 Euro na osobu a deň / podľa spôsobu stravovania
Hrubý odhad nákladov na mesačnú expedíciu okolo 4000 Eur na dve osoby.
Čo vychádza cca 60 Eur na osobu a deň.
- návrat na Slovensko do 20.10.2019 celkové trvanie akcie max. 36 dní.
Ak uvažujete o tejto akcii ozvite sa mi už teraz na sacc.misura@gmail.com

