Bílá hora 1620 – 2020

Sdružení Ackermann-Gemeinde
7. - 9. 2. 2020
HOTEL IRIS EDEN, Vladivostocká 2, Praha-Vršovice
Praha, 27. ledna 2020

Vážená účastnice, vážený účastníku,
děkujeme Vám za Váš zájem zúčastnit se konference Sdružení Ackermann-Gemeinde.
Vaše přihláška nás velice potěšila, potvrzujme tímto Vaši účast a současně zasíláme doplňující důležité informace k průběhu
konference.
Hotel
Tradičním místem našeho setkání bude ve dnech 07. 02. - 09. 02. 2020 pražský hotel Iris Eden ve Vršovicích. Hotelový komplex je
součástí Eden Arény a najdete jej na adrese: Vladivostocká 2, 100 00 Praha 10 – Vršovice.
Doprava do hotelu Iris Eden
Pro cestující autem doporučujeme využít autonavigaci. Před hotelem je k dispozici parkoviště zdarma a kryté hlídané za
poplatek, který si každý hradí sám. Cestující hromadnou dopravou mohou využít následujících linek: tramvaj č. 2, 4, 5, 6, 7, 13,
14, 17, 21, 22, 24, 25 (noční 95, 97, 99), autobus č. 135, 136, 150, 213 (noční 913) – zastávka Slavia.
Pro cestu z hlavního nádraží doporučujeme využít spojení: metrem linka C do stanice I. P. Pavlova, odtud tramvají č. 22 (směr
Nádraží Hostivař) nebo tramvají č. 6 (směr Kubánské náměstí) do stanice Slavia, odtud je hotel vzdálen 2 minuty chůze.
Pro cestu z autobusového nádraží Florenc doporučujeme využít spojení: metrem linka C do stanice I. P. Pavlova a odtud tramvají
č. 22 (směr Nádraží Hostivař) nebo tramvají č. 6 (směr Kubánské náměstí) do stanice Slavia, odtud je hotel vzdálen 2 minuty
chůze.
Osoby starší 70 let mají pražskou veřejnou dopravu zdarma. Osobám mladším 70 let doporučujeme zakoupit jízdenku v hodnotě
32,- Kč.
Úhrada konferenčního poplatku převodem
Konferenční poplatek prosíme uhradit před konáním konference na účet našeho spolku č. 5134351706/4000 VS: 12019, vedený
u Expobank CZ a.s. Konferenční poplatky hraďte převodem pouze do 01. 02. 2020. Po tomto datu žádáme úhradu hotově
v konferenční kanceláři, která bude otevřena v pátek 07. 02. 2020 od 14:30 hodin.
Konferenční poplatek (ubytování, stravování, kulturní program)
pracující převodem/ na místě
studenti (do 26 let) převodem/na místě
příplatek za jednolůžkový pokoj

ČLENOVÉ SAG
700,-/800,-Kč
400,-/500,-Kč

NEČLENOVÉ SAG
800,-/900,-Kč
400,-/500,-Kč
400,-Kč/os

Účast bez ubytování, bez stravy
Účast bez ubytování, se stravou

450,-Kč/os
600,-Kč/člen SAG

700,-Kč/nečlen SAG

Program konference
Všechny informace ohledně programu naleznete na přiloženém listu.
Eucharistie, neděle 9.2.2020, 8.00 h. v hotelu Iris Eden
Eucharistii budeme v letošním roce slavit v hotelu Iris Eden, v místě konference. Vysluhována bude česky a německy.
Eucharistie začíná v neděli 9.2.2020 od 8.00.
Kněží, kteří chtějí koncelebrovat, prosíme, aby si štólu a albu vzali s sebou.
Členská schůze spolku Sdružení Ackermann-Gemeinde
Členská schůze SAG se uskuteční v sobotu 8.2.2020 od 20.00 hodin.
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