
Program a informace 

k Prostřední míli 

Československých 

Chapterů 2022!
Ahoj,
tímto Vás oficiálně zveme na Prostřední míli pořádanou pražským chapterem v termínu 29. 7. – 31. 7. 2022.

Bydlet budeme v jedinečném Hotelu International, tedy v jedné z nejdražších staveb své doby. Jedná se o budovu, 
která je neodmyslitelně spjata s československou historií. Na její otevření měl dorazit i Stalin, a proto tato stavba 
uvnitř vypadá, jak vypadá. 

Navíc bude na místě možnost nahlédnout do prostor věže hotelu, ze které je jedinečný výhled na Prahu. 
Ve věži pro Vás připravíme velké překvapení spojené s historií pražského chapteru, a tím historie HOGu v ČESKO-
SLOVENSKU!

Program:
Pátek 29. 7. 2022
■ příjezdy a ubytování
■  kyvadlová doprava do dealerství 

HD Praha, kde je pro vás připra-
veno občerstvení

■  individuální prohlídka Prahy, dle 
dodaných „nápadů na výlet“

Sobota 30. 7. 2022
■ vyjížďka za krásami okolí Prahy
■ bikerské hry
■  individuální prohlídka Prahy,  

dle dodaných „nápadů na výlet“
■ odpolední grilování
■  večerní program s kapelou, 

rautem a překvapením

Neděle  31. 7. 2022
■ individuální odjezd

Po celou dobu akce:
■  individuální prohlídka Prahy, dle 

dodaných „nápadů na výlet“
■ vstup do věže hotelu

Informace o financích, ubytování atd.

Ubytování – spojkou s Vámi bude Hanka „Hanny“ Jarolímová z našeho chapteru, které prosím posílejte všechny 
informace o ubytování a dojezdech, a to na activities.hanka@hogpraha.cz. 
Informace o počtu ubytovaných atd. prosím posílejte do 10. 6. 2022!

Postel na jednu noc (sobota – neděle) včetně doprovodného programu, snídaně a poplatků je 2 000 Kč 
– při obsazení celého dvoulůžkového pokoje násobeno dvěma!

Postel na dvě noci (pátek – neděle) včetně doprovodného programu, snídaně a poplatků je 3 000 Kč 
– při obsazení celého dvoulůžkového pokoje násobeno dvěma!

Rally pack – ano, připraven je pro vás také rally pack, ale pouze pro ty z Vás, kteří ho budou chtít. 
Obsahovat bude tričko, novou srazovou nášivku, praktický hrnek a pár dalších drobností. 
Cena RP bude 850 Kč. Prosím o informaci o velikosti trička a počtu RP zaslat do 10. 6. 2022.

Pokud jakákoliv skupina bude potřebovat doprovodit Prahou při příjezdu v pátek, 
dejte také vědět, klidně týden před akcí, abychom připravili doprovod!

Doufám, že se již těšíte, my se na Vás těšíme určitě! Krásný den!
Za pražský chapter 

a jeho výbor
Kamil Bernard


