FYZIKÁLNÍ EXKURZE: ŽENEVA, PŘEKRÁSNÉ PROVENCE,
MONAKO s možností koupání
Kód zájezdu: VBB1602, 6 dnů/3 noci
plná penze, hostitelské rodiny, BUS

1. den – odjezd z Prahy v odpoledních/večerních hodinách
(přesný čas odjezdu bude uveden v pokynech na cestu) a přejezd
přes Německo do Švýcarska.
2. den – v ranních hodinách příjezd do ŽENEVY a exkurze do
výrobny tradiční ČOKOLÁDY rodinné firmy FAVARGER
s ochutnávkou čokolády. Tradice od roku 1826. Přejezd místní dopravou do
centra. Odpoledne: kratší prohlídka města s průvodcem exteriéry: chrám Sv.
Petra, Justiční palác, Radnice se
sálem Alabama, kde byl r. 1864
založen Červený kříž, rodný dům J.
J. Rousseaua, Památník
reformace, Univerzita, Opera.
Možnost odpočinku a volno na oběd
v centru města v blízkosti ženevského jezera. Přejezd do Francie a
ubytování v hotelu ve Francii.
3. den – po snídani návštěva VISIATOME (Muzeum, kde se dozvíte
vše o energetických otázkách, o radioaktivitě, problematice jaderné
energie a radioaktivních odpadech. Muzeum se nachází na ploše 600
m 2 a prohlídka zahrnuje barevné modely, moderní interaktivní
vzdělávací nástroje a moduly.
Muzeum se snaží zodpovědět otázky:
Jak zajistit dodávky energie? Je možné
získat bohatou, bezpečnou a cenově
dostupnou energii? Pomůže v tomto
případě jaderná energie? Je radioaktivní odpad nebezpečný? Pokud ano, jak s
takovým odpadem naložit?) Odpoledne návštěva PONT DU GARD (římský
akvadukt) a města AVIGNON (s Avignonským mostem a papežským palácem).
Ubytování v blízkosti Avignonu.
4. den – po snídani návštěva MUSÉE DE LA LAVANDE (v Provence se nachází mnoho
levandulových polí, v muzeu se dozvíte vše o pěstování a zpracování levandule).
Následuje průjezd národním parkem v blízkosti kaňonu VERDON se dvěma krátkými
zastávkami. První v malebné vesničce MOUSTIERS-STE-MARIE, druhá u JEZERA SV.
KŘÍŽE (v případě času a pěkného počasí možnost vykoupání; uměle vytvořené
přehradní jezero o výměře téměř 22 km², šířce 5km a délce 11 km obsahuje více než
750 milionů m³ vody, která se využívá pro zavlažování, je zásobárnou pitné vody a
dodavatelem elektrické energie v okolí.) Večer ubytování v hotelu v CANNES nebo
blízkosti.

5. den – po snídani návštěva parfumerie na výrobu parfémů v GRASSE (exkurze cca na 1 hod. – zde vznikají
základní vůně a esence pro výrobu parfémů světových značek, mnoho parfémů se vyrábí právě
z provensálských růží a dalších květin), celodenní pobyt v MONAKU – MONACKÉM KNÍŽECTVÍ (druhý
nejmenší stát na světě) - dopoledne prohlídka s průvodcem: Knížecí palác, katedrála z 19. století s
hrobkami monackých knížat, Oceánografické muzeum, jachetní přístav. Volno na nákupy, odpočinek a
možnost koupání v moři. Ve večerních hodinách cca ve 21:00 – 22:00 odjezd do ČR.
6. den – příjezd do Prahy odpoledne.
Cena: 8 290 Kč
Termín: 10. – 15. 6. 2018 (neděle – pátek)
Cena zahrnuje:
- autobusovou dopravu s přistavením autobusu ke škole
- 3 x ubytování v hotelu 2** s vlastním sociálním zařízením (WC a sprchou na pokoji), 2 – 4 l pokoje
- 3 x bufetová kontinentální snídaně
- služby průvodce CK
- informační materiály a plánky
- zákonné pojištění pro případ úpadku CK
- pojištění léčebných výloh do výše 3 mil. Kč., pojištění storna zájezdu – V PŘÍPADĚ NEMOCI VRACÍ POJIŠŤOVNA 80%
CENY ZÁJEZDU, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, pojištění zavazadel, pojištění přivolání opatrovníka
v případě hospitalizace dítěte (pojišťovna hradí rodiči dopravu a náklady spojené s pobytem u hospitalizovaného),
kompenzace nevyužité dovolené (například dítě je hospitalizováno a pojišťovna proplatí 2000 Kč/den za nevyužitou
dovolenou, je to druh kompenzace za to, že dítě přišlo o zážitky na zájezdu) úrazové pojištění – výše pojistného krytí
specifikováno níže
- DPH
Cena nezahrnuje:
- vstupné do objektů a muzeí, služby místních průvodců v angličtině cca 60 EUR
Pojistné krytí v ceně zájezdu pro všechny
účastníky:

Evropa
Léčebné
výlohy

Asistenční
služby

Úraz

Limity plnění (v Kč)
Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie
Komp. pobytu v nemocnici
(2000 Kč za den)
Aktivní asistence
Převoz, přeložení a
přeprava
Repatriace tělesných
ostatků
Náklady na pohřeb

K moři
3 000 000
25 000
120 000
10 000
neomezeně
2 000 000
1 000 000
150 000

Náklady na opatrovníka
Trvalé následky úrazu

150 000
200 000

Úmrtí následkem úrazu

100 000

Upozornění – pořadí návštěv památek se může měnit
Osobní věci
Zavazadla
s ohledem na počasí, dopravní situaci a místo
Škoda na zdraví
Odpovědnost
ubytování. Výše vstupů je orientační, potvrdíme
za škodu a poj. Škoda na majetku
v pokynech na cestu, které CK zasílá cca 10 dnů před
Zrušení cesty
odjezdem na zájezd. Vstupné by se nemělo navýšit!
Zrušení cesty
Jedná se o skupinový zájezd, a proto předpokládáme,
že povinné vstupné je povinné pro všechny. Cestovní kancelář rezervuje vstupy pro všechny účastníky.

15 000
1 000 000
500 000
240 000

