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Termín: 19.-23.9.2016	Číslo zájezdu: 16-691-7002	Cena: 5 000,- Kč

MĚSTA A HORY ŠVÝCARSKA

1. DEN: ODJEZD Z ČR

Odjezd ve večerních hodinách od budovy školy, noční přejezd s potřebnými zastávkami.

2. DEN: RÝNSKÉ VODOPÁDY, KOSTNICE, CURYCH

Prvním zastavením budou největší říční vodopády v Evropě - Rýnské vodopády u města Schaffhausen. Řeka, která je v této oblasti široká 150 m, padá z výšky 23 m. Odjezd do nedalekého města Kostnice. Procházka městem - Husův památník, muzeum J. Husa, románský münster z 11. století, budova koncilu, pěkná promenáda podél Bodamského jezera. Přejezd do města Curych - finanční metropole na severním břehu Curyšského jezera. Procházka městem kolem hlavních památek a atrakcí - Fraumünster, St. Peter Kirche, Bahnhofstrasse, Grossmünster ad. Příjemná procházka po břehu Curyšského jezera. Odjezd na ubytování.

3. DEN: BASILEJ, EMMENTAL, BERN

Po snídani krátký přejezd do města Basilej - významného centra obchodu a průmyslu a také jediného švýcarského přístavu. Procházka starým městem v okolí románské katedrály postavené z růžového pískovce. Přejezd do údolí Emmental s nádhernou krajinou zelených luk a pasoucích se krav a také místa, kde se vyrábí slavný sýr ementál. Zastávka v ukázkové sýrárně, kde se návštěvníci mohou seznámit s přípravou tohoto sýra, případně si ho zakoupit. V odpoledních hodinách prohlídka Bernu, hlavního města Švýcarska. Procházka starým městem, které je situováno v ohbí řeky Aare. Odjezd na ubytování jako minulou noc.

4. DEN: GRINDELWALD, LUZERN

Po snídani přesun do oblasti Bernských Alp. Zastavení a turistika dle domluvy a počasí v horském středisku Grindelwald s výhledy na známý horský masiv Jungfrau (4158 m) a na horolezci obávanou severní stěnu Eigeru (3970 m). Krásné historické město Luzern, které se rozkládá na břehu jezera Vierwaldstätter See a pod horou Pilatus. Procházka městem a volný čas. Odjezd zpět do České republiky, noční přejezd s potřebnými zastávkami.

5. DEN: NÁVRAT DO ČR

Návrat v dopoledních hodinách.


V ceně je zahrnuto:

	doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej nápojů 
	2x ubytování se snídaní v hotelu ve dvou- až čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením 
	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: cca 10€ a 15 CHF a případné lanovky v Grindelwaldu (40-80 CHF) pro studenty do 18 let 


Poznámka:

	cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 


