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Hydrobotanické exkurze
Milé kolegyně, vážení kolegové,
zveme vás na hydrobotanicku exkurzi ve dnech 15.-18. 6., která se uskuteční na mokřady na
dolním toku Moravy s výjezdy do oblasti moravského Soutoku, slovenského Záhorie a také
přiléhající rakouské části. Akci připravujeme ve spolupráci se členy Slovenské botanické
spoločnosti a jednáme i o spolupráci s rakouskými botaniky.
Výchozím bodem exkurzí je Lanžhot. Příjezd je možný ve čtvrtek 15.6. od 17 hodin a
v pátek 16. 6. do 8 hodin, kdy se vyjíždí na exkurzi, stejný čas výjezdu na exkurzi tj.
8 hodin, bude i v sobotu a v neděli.
Ubytování je rezervováno v areálu Na Šlajsi v Lanžhotě.
Detaily ubytování naleznete zde:
http://www.levneubytovani.net/ubytovani/na-slajsi-lanzhot/
Cena ubytování je 170 Kč na osobu za noc. Na místě je možnost polopenze, cena snídaně
je 75 Kč a večeře 90 Kč. V obci jsou obchody pro dokoupení potravin, více možností je
v nedaleké Břeclavi.
V chatce je lednička, společná kuchyňka je samostatně v rámci kempu.
Pro dobré zabezpečení exkurze je nezbytné, abyste potvrdili svou účast do 15.5. e-mailem,
případně telefonem. Na exkurzi bychom měli být plně motorizováni. Uveďte tedy prosím
především, zda můžete vzít služební nebo soukromé auto a počet volných míst. Protože
budeme žádat o povolení k vjezdu do obory, potřebujeme vědět i SPZ auta. Napište také, zda
požadujete nocleh na celou dobu akce nebo jen na některé noci – a které.
Bližší rozvrh tras bude zaslán počátkem června přihlášeným účastníkům. Předpokládá se po
jednom dnu na každý stát.
Pro exkurzi budou vhodné holínky nebo tenisky do vody a pláštěnka.
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