
Švýcarsko, Ženevské jezero a okolí
Termín:     14.6.2010 – 19.6.2010

Věková kategorie: kvarty a všechny starší ročníky

Odjezd:    pondělí, cca ve 20.00 hod
                   
Předběžný program:   
 

1.den:  odjezd  ve večerních  hodinách,  trasa  Praha,  Plzeň,  Rozvadov,  noční  transfer  
Německem

2.den:   ráno příjezd do Meersburgu, trajektem přes Bodamské jezero do Kostnice, prohlídka 
města (Husův dům, Radnice, Koncil, Münster a Husův kámen), krátce město Stein am Rhein,  
Rýnské vodopády u Schaffhausenu (nejmohutnější vodopády v Evropě) a na závěr prohlídka 
Bernu, příjezd na ubytování.

 3.den:   čokoládovna Nestlé v Brocu (seznámení s výrobou čokolády, degustace jejich produktů), přejezd k Ženevskému jezeru,  
návštěva asi nejznámějšího švýcarského hradu Chillon a letovisko  Montreaux, na závěr procházka středověkým městem 
Gruyeres a zdejší sýrárna
4. den:   přejezd do Francie do Chamonix, možnost výjezdu lanovkou na Aiguile du Midi do výšky téměř 3 800 m, na závěr  
prohlídka Ženevy, návrat na ubytování 
5. den:  odjezd z ubytování,  přejezd  do Grindelwaldu, vláčkem odtud sedla Kleine Scheidegg , přes Wengen do 
Lautebrunnenu,  prohlídka Luzernu (Kappelbrücke, Lví památník, atd.), na závěr ještě krátce zastavíme v lichtenštejnském 
Vaduzu, noční transfer do ČR
6. den:  návrat ráno cca do 8-9 hodiny 

Cena zájezdu:  5.500,- Kč
Cena zahrnuje:
- kompletní dopravu 
- 3x nocleh s polopenzí
- povlečení
- úklid pokojů
- trajekt Meersburg-> Kostnice 
- služby průvodce
- cestovní pojištění v zahraničí
- pojištění storna
- informační materiály a mapky 
- zákonné  pojištění CK proti úpadku.        
         
Pojištění:   v ceně zájezdu je pojištění léčebných výloh a pojištění odpovědnosti za způsobené škody, pojištění 
storna 
                  Kartičky obdrží studenti v autobusu při odjezdu 
Ubytování, stravování: 

      
      Pokoje: na každém je umyvadlo s teplou a studenou vodou, WC a sprchy společné. 
      Vybavení: jednoduše zařízené pokoje – většinou po 4 osobách. 
      Snídaně i večeře jsou zajištěny ze strany CK
      

Vstupné:  
cca 1000,- Kč, v případě zájmu o výlet lanovkou z Chamonix na Midi s úžasným výhledem na Mont Blanc - + cca 40 
euro 

Orietační kurzy: 1 CHF = cca 18 Kč     1 EUR = 1,50 CHF
Výše kapesného je na individuálním zvážení každého účastníka.
Ve Švýcarsku je možné platit i eurem - velké obchody, známá střediska
Společné vstupné bude vybíráno ve švýcarských francích (pouze v Chamonix při dostatečném 

zájmu platba v eurech)


