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Do Paříže za památkami, vědou, technikou
5 dnů/3 noc v hotelu/bus/snídaně

1. den - odjezd časně ráno z Prahy přes Německo do Francie. Po cestě Sinsheim –
technické a dopravní muzeum - několikahodinová návštěva. Ubytování v okolí
Remeše.
2. den - po snídani dojezd do Paříže. Musée de l´Air et de l´Espace – návštěva
vojenského muzea. Odpoledne Cité de Science et de l´Industrie – muzeum vědy a
techniky, kde se interaktivním způsobem seznámíte s fyzikálními a jinými zákonitostmi.
Ubytování v oblasti Caen.
3. den - po snídani navštívíme zámek ve Versailles. Krátce po poledni se přesuneme do
čtvrti La Defense (moderní mrakodrapy se zajímavou stavbou La Grande Arche) –
možnost nákupů. Odtud se naším autobusem
přesuneme do čtvrti Mont Martre a prohlédneme si
památky této romantické čtvrti Paříže (basilika SacréCoeur, kabaret Moulin Rouge, Place Pigalle, nám.
umělců, dům J. Maraise se sochou muže, který
prochází zdí). Večer ubytování a večeře.
4. den - po snídani dojezd do Paříže – návštěva
Eiffelova věž - Martova pole, Trocadéro. Přejezd
městskou dopravou do muzea Marie Curie, Nachází se
v bývalé laboratoři Marie Curie, muzeum sleduje různé fáze objevů rodiny Curie až po 5
Nobelových cen. Na závěr projížďka lodí po Seině. Odjezd v pozdních večerních
hodinách z Paříže.
5. den - kolem poledne příjezd do Prahy.
Cena: 6 690 Kč (ubytování v hotelu 2** s WC a sprchou na pokoji, bufetová snídaně)
Termín: 15. – 19. 6. 2020 (PONDĚLÍ – PÁTEK)
Cena zahrnuje:
- autobusovou dopravu s přistavením autobusu ke škole
- 3x ubytování v hotelu se snídaní s vl. soc. zařízení na pokoji (vícelůžkové pokoje 3 – 4lůžkové, většinou
dvoulůžko a nad ním jedna palanda)
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- 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 a jízdné max. 80-85€
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

Osobní věci

Zavazadla
Škoda na zdraví
Odpovědnost
za škodu a poj. Škoda na majetku
Zrušení cesty
Zrušení cesty

15 000
1 000 000
500 000
240 000

Upozornění – pořadí návštěv památek se může měnit s ohledem na počasí, dopravní situaci a místu ubytování. Výše
vstupů je orientační, potvrdíme v pokynech na cestu, které CK zasílá cca 10 dnů před odjezdem na zájezd. Jedná se o
skupinový zájezd, a proto předpokládáme, že všichni navštíví vše. Cestovní kancelář rezervuje vstupy pro všechny
účastníky. Časy příjezdu a odjezdu jsou orientační. Čas odjezdu bude upřesněn v pokynech na cestu, které CK ze zákona
zasílá cca 10 dnů před odjezdem na zájezd.

Zájemci si musejí vyzvednout závaznou přihlášku u pí profesorky Procházkové a odevzdat ji max. do
15/11/2019 , záloha se hradí do 30/11/2019 dle informací školy. Doplatek se hradí do 30/4/2019…
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