Exkurzia: Mníchov, zámky Bavorska, Salzburg
Milí rodičia,
srdečne pozývame Vaše dieťa, študenta/tku GKP, na poznávací zájazd, počas ktorého
spoznáme metropolu Bavorska, nádherné rakúske mestá i jedinečné zámky a prírodu Álp.
Po komunikácii a vyjednávaní ceny a programu s viacerými cestovnými kanceláriami sme
sa rozhodli pre CK Trinus. Garantujeme Vám, že okruh s uvedenou náplňou programu je
za bezkonkurenčne najnižšiu a najprijateľnejšiu cenu.
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. DEŇ :
streda 17. október 2018
Odchod vo večerných hodinách (22.00 hod.) smer Bratislava, Viedeň
2. DEŇ :
štvrtok 18. október 2018
Ráno príchod do Mníchova, kde nás čaká celodenná prehliadka hlavného mesta Bavorska (barokové a renesančné
kostoly, kráľovská rezidencia, historicky zaujímavé centrum mesta, Deutsches Museum), osobné voľno
s možnosťami nákupov. Podvečer presun na ubytovanie, večera, nocľah.
3. DEŇ :
piatok 19. október 2018
Po raňajkách odchod smer Schwangau, prehliadka unikátneho hradu
Neuschwanstein – hrad kráľa Ľudovíta II., ktorý je v súčasnosti jedným
z najnavštevovanejších v Európe, po prehliadke odchod cez nádhernú prírodnú
scenériu Álp na ubytovanie, večera, nocľah.
4. DEŇ :
sobota 20. október 2018
Po raňajkách odchod do centra Salzburgu, ktorý spolu s okolím je jednou
z najmalebnejších oblastí rakúskych Álp. Je to mesto, ktoré môžete obdivovať znova a znova. Jeho historické
centrum patrí do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Mesto leží na
obidvoch brehoch vysokohorskej riečky Salzach a po stáročia ho
ochraňovala pevnosť Hohensalzburg. Je to najväčší úplne zachovaný hrad
v strednej Európe. Salzburg vás určite očarí svojou talianskou
atmosférou. Salzburg je však na celom svete známy predovšetkým ako
rodisko geniálneho skladateľa Wolfganga Amadea Mozarta, ktorý bol
pokrstený v Dóme sv. Ruperta a je možné navštíviť i jeho rodný dom.
Podvečer odchod domov. Príchod domov v nočných hodinách.
CENA ZÁJAZDU : 185 € žiak, študent; (195 € rodinný príslušník).
V cene je zahrnuté: doprava luxusným autobusom, 2 x ubytovanie v hoteli, 2x raňajky, 2x večera, sprievodca,
poistenie CK voči insolventnosti, vstup do hradu Neuschwanstein
Možnosť navštíviť i ďalšie múzeá ako napr. Mozartov rodný dom (5€ študent), tie však nie sú v cene.
Zodpovedné: Mgr. Alena Rybárová, Mgr. Mária Straňanková
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NÁVRATKA
Záväzne sa možno prihlásiť do 20. marca 2018. Spolu s prihlásením je potrebné uhradiť časť sumy 60,- €. Ak by
bol problém uhradiť zálohu hneď, dá sa dohodnúť na postupných splátkach. Druhú časť sumy stačí uhradiť neskôr
(jún, september)
Súhlasím, aby sa môj syn/moja dcéra zúčastnil/a exkurzie.
Meno a priezvisko študenta/tky: ....................................................................................., trieda: ...........................
V .............................................. dňa .........................................

Vlastnoručný podpis rodiča:

____________________________________________________________________________________________
Potvrdenie u uhradení zálohy:

Zálohu 60 € za exkurziu do Nemecka a Rakúska
prevzala dňa __________

___________________________

