Informace k zájezdu – ŽENEVSKÉ JEZERO
Číslo zájezdu: 16-687-7003
Název zájezdu: Ženevské jezero
Termín zájezdu: 23. - 27. 3. 2017
Pořádající CK: PRO TRAVEL CK, Prokopova 23, 30100 Plzeň, tel.: 377 919 202
Organizátor: První jazyková základní škola v Praze 4
Vedoucí: PaedDr. Hana Sivanincová
Cena zájezdu: 5 800 Kč (viz informace na konci)

Rozpis úhrad:
Záloha: 2 000 Kč splatnost do 30. 11. 2016 na účet školy číslo 7169 4329/0800 s obvyklým variabilním symbolem
Doplatek: 3 800 Kč splatnost: 28. 2. 2017 stejným způsobem

Program
1. DEN: ODJEZD Z ČR
Na zájezd vyjedeme od budovy školy v pozdních večerních hodinách. Pojedeme autobusem přes Německo a zastavovat budeme
jen na protažení a toalety.

2. DEN: BERN, BROC, GRUYÉRES
Dopoledne přijedeme do Bernu, hlavního města Švýcarska. Zamáváme medvědům žijícím ve výběhu na okraji centra a
prohlédneme si staré město, které se rozkládá v půvabném ohbí řeky Aare. Budeme pokračovat v jízdě jihozápadním směrem do
malého městečka Broc s továrnou firmy Cailler-Nestlé na produkci čokolády. Během prohlídky čokoládovny budeme mít
možnost čokoládu ochutnat i nakoupit. Na závěr dne se krátce zastavíme v jednom z nejhezčích měst Švýcarska - Gruyéres, které
je proslavené nejen svojí malebností, ale také pěkným zámkem a výrobou sýra. Večer přejedeme na ubytování.

3. DEN: ŽENEVSKÉ JEZERO, CHATEAU DE CHILLON, MONTREUX,
ŽENEVA
Po snídani odjedeme k Ženevskému jezeru, největšímu jezeru v Alpách. Navštívíme středověký hrad Chateau de Chillon ležící
na skalním ostrohu na břehu jezera. Zastavíme se i v nedalekém mondénním letovisku Montreux. V odpoledních hodinách se
přesuneme do Ženevy. Prohlédneme si historické centrum města, projdeme se podél jezera (zahrada růží, krásné parky) a
v případě zájmu vyrazíme na projížďku parníkem po jezeře. Večer odjedeme na ubytování jako minulou noc.

4. DEN: ALTDORF, RÜTLI, LUZERN
Po snídani odjedeme do městečka Altdorf, nacházejícího se jižně od jezera Vierwaldstättersee. Prohlédneme si město, které je
spojeno s legendárním Vilémem Tellem - podle pověsti zde sestřelil jablko z hlavy svého syna. Poté se přesuneme severně od
Altdorfu a navštívíme další místo spojené s Vilémem Tellem - kapličku Tellskapelle. V případě časové rezervy si užijeme i
plavbu lodí po jezeře, a to mezi městečkem Sisikon a loukou Rütli, místem, kde podle legendy vznikla švýcarská konfederace
podmpisem úmluvy mezi 3 kantony Uri, Schwyz a Unterwalden. Odpoledne navštívíme krásné historické město Luzern, které se
rozkládá na břehu jezera Vierwaldstätter See a pod horou Pilatus. Projdeme se přes známý most Kapellbrücke, prohlédneme si
centrum města (Lví památník, jezuitský kostel a další zajímavosti), nakoupíme suvenýry a se Švýcarskem se rozloučíme. Večer
odjedeme zpět do České republiky.

5. DEN: NÁVRAT DO ČR
V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v brzkých ranních hodinách.

V ceně je zahrnuto:
-

doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej nápojů
2x ubytování se snídaní v hotelu typu F1 po třech osobách na pokoji.
3x večeře (2x v řetězci rychlého občerstvení, jednou v restauraci)
služby průvodce po celou dobu zájezdu
zábavně vzdělávací brožura pro každého účastníka
komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

V ceně není zahrnuto:
- vstupné do navštívených objektů, projížďka parníkem, lanovka, vláček: 50-60 CHF pro studenty do 18 let

Poznámka:
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků

