Plzeňská padesátka 2015
14. závod seriálu KPŽ která se pojede pod záštitou radního pro sport města Plzně

Přijeďte strávit víkend do Plzně 18. – 20. 9. 2015
…. kolo, návštěva ZOO, Dinoparku, Techmania, muzeum loutek, ….
Zdravím všechny příznivce cyklistiky a zvu Vás na 14. závod seriálu KPŽ do Plzně.
Celé pojetí celé akce MTB Plzeňská 50 ČS zaměřeno na rodiny:
V rámci dvoudenního programu je pro všechny připraven hlavní závod v délce 54 km, dále
potom tratě o délkách 35 a 18 km.
Pro děti jsou tradičně připraveny dětské závody, které budou v parku v zázemí závodu. Park
nabízí i prolézačky, fontánky, skate park a řadu dalších možností. Samozřejmostí je zde
„Dětská zóna KPŽ“.
Nejen závody živ je biker!!!
Po sobotním závodním odpoledni jsou v okolí Plzně připraveny další možnosti, jak strávit
večer a následující den.
Pro závodníky jsme připravili slevu vstupného jak do plzeňské ZOO, tak do Dinoparku a to
40% v sobotu a dokonce 60 % z normální ceny v neděli !!!!!!
Obě místa stojí za to navštívit a ještě za takovouhle cenu…, kdy se Vám to podaří příště????
Můžete také navštívit nejvyšší kostelní věž v Čechách- věž katedrály sv. Bartoloměje je
vysoká 102,26 m. Na vyhlídku ve výšce 62 metrů vede 301 schodů.
Doporučujeme navštívit Techmanii - stovky interaktivních exponátů na sedmi tisících
metrech čtverečných, pravidelné show, staré lokomotivy a unikátní trolejbus! Poznejte svět
kolem nás prostřednictvím hry. Objevujte přírodní zákony, říši zvířat, historii průmyslu
a techniky nebo energii ukrytou v obnovitelných zdrojích. Expozice jsou určené dětem od tří
let.
Můžete také zajít do Plzeňského historického podzemí, prohlédnout si pivovar
s ochutnávkou piva nebo navštívit pivovarské muzeum.
Velice zajímavé je Muzeum loutek v Plzni - prostřednictvím loutek můžete prožít téměř
cokoli, vydat se až kam dovolí Vaše fantazie.
Zajímavá je i vycházka na rozhlednu Krkavec, ze které vidíte celé plzeňsko jako na dlani, nebo
se projet na kole kolem plzeňských rybníků.
Možností je dost a tak neváhejte a zůstaňte v Plzni celý víkend.
Za pořadatelský tým Vašek Pták
ředitel závodu

