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KŘIŽOVATKA EVROPY
ZA POZNÁNÍM A VŮNÍ VÁNOC
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy přes Německo do Francie
2.den příjezd do Štrasburku, pěší prohlídka
historického centra města s průvodcem - katedrála
Notre-Dame
de
Strasbourg
(postavena
z červeného pískovce), kupecký dům Maison
Kammerzell s nádhernou skulpturální dekorací
průčelí, dle časových možností návštěva některého
z muzeí – Palác Rohan (Muzeum výtvarného
umění, Archeologické muzeum a Muzeum
dekorativního umění; v úterý zavřeno), Alsaské
muzeum (v úterý zavřeno), Historické muzeum
(v pondělí zavřeno), aj., odpoledne přejezd místní
dopravou k návštěvě Evropského parlamentu
(povolena pro studenty od 14 let včetně, nutná
včasná rezervace, otevřeno úterý – čtvrtek), odjezd
na ubytování
3. den celodenní návštěva Štrasburku
dokončení pěší prohlídky města – čtvrť „Petite
France“ proslulá vodními kanály a krytými mosty
Ponts-Couverts, možnost projížďky na lodi po
řece Ill kolem historického jádra města, možnost
návštěvy některého z muzeí, odpoledne osobní
volno na jednom z nejstarších vánočních trhů
v Evropě, který má již více jak 400 let starou tradici
a nachází se před štrasburskou katedrálou NotreDame, možnost ochutnat vyhlášené gastronomické
pochoutky, ve večerních hodinách odjezd zpět do
České republiky

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)
CENA ZÁJEZDU KČ 3 250,- ZAHRNUJE:


1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje,
TV a umyvadlo na pokoji, soc. zařízení na etáži), za
příplatek možnost zajistit ubytování v hotelu IBIS Budget
(třílůžkové po- koje, TV a soc. zařízení na pokoji – cenu
zašleme na vyžádání)



dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet)



komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno





zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)
pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu,
informační letáky
přistavení autobusu k Vaší škole v Kladně (platí pro
skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně zájezdů nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů
a místní jízdné.

4. den příjezd ke škole v časných ranních hodinách
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