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POKYNY K ZÁJEZDU:   VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA  
                                        zaměřeno na Bavorsko, Bádensko  a Švýcarsko 7.11. – 13.11. 2015   
Odjezd: sobota  7.11.2015 
1/ Hlučín  - dr.Edvarda Beneše 586, u gymnázia ………………………………….…………………………………………....20:00                                                                  
Program: 
1.den: Odjezd večer, noční přejezd do Německa. 
2.den: Ráno přes Řezno, okružní jízda Mnichovem. Po ránu procházka centrem:  Karlstor kostel.sv.Michala, chrám Panny Marie, Stará i 
Nová radnice, městské brány, pivnice  Hofbrauhaus, Feldhernhalle, Residence. Přejezd k Olympijskému stadionu a TV věži, expozici BMW 
Welt. Odpoledne odjezd do Kostnice  (po trase Bregenz, Bodensse ... příp. podle počasí  přes Ga-Pa, Vaduz). Přes  Švýcarsko po jižním 
břehu Bodamského jezera. V podvečer příjezd do Kostnice. Ubytování. Večeře, vstupní test z německého jazyka. Nocleh. 
3.den: Snídaně, dopoledne má první polovina skupiny jazykovou výuku; odpoledne prohlídku města Kostnice:  Koncil, Inselhotel, 
Rheintorturm, Pulverturm, dóm, radnice, dům mistra Jana Husa, památník.  Druhá polovina skupiny navštíví Kostnici dopoledne  a 
jazykový kurs bude mít až odpoledne. Večeře, nocleh. 
4.den:  Snídaně, ráno a dopoledne  jazyková výuka postupně obou polovin skupiny.  Odpoledne  odjezd 13:45  z  Kostnice, kolem severního 
břehu Bodamského jezera  do města Friedrichshafen  (muzeum Zeppelin, otevřeno 9:30-17:00, poslední vstup v 16:30).  Večer návrat na 
ubytování, večeře, nocleh.  
5.den: Snídaně, ráno předání certifikátů o účasti v kursu. Výlet po Švýcarsku: Neuhausen am Rhein, odkud je znamenitý výhled na 
Rýnské vodopády. Procházka po Curychu (kostel sv. Petra, katedrála naproti, hradní vrch, jezero).  V odpoledních hodinách malebný 
Luzern s historickými domy, dřevěnými mosty a  Lvím památníkem od Thorvaldsena.  V pozdní odpoledne cesta zpět kolem Zürichsee , 
Winterthur, Konstanz.   V Kostnici návrat na ubytování, večeře. Dle zájmu procházka večerním městem, nákupní centrum. Nocleh. 
6.den: Snídaně, přejezd do Hohenschwangau.  Volno, procházka a dle zájmu návštěva pohádkového zámku Ludvíka Bavorského 
Neuschwanstein.  Lze navštívit i další zámky: Hohenschwangau či Linderhof.  Zpáteční cesta přes Mnichov, (večerní Řezno) do ČR. Noční 
přejezd zpět. 
7.den: Návrat domů ráno.                                                                
Program je sestaven je tak, aby byly zohledněny požadavky zadavatele i aby byly zohledněny předpisy o dopravě osob AETR. Pořadí 
navštívených míst lze přizpůsobit požadavkům školy, výuky jazyka i v rámci možností i na místě podle počasí. 
 
Cena zájezdu zahrnuje:  dopravu pohodlným autokarem (min.Euro 4), s klimatizací a WC, 4 x ubytování v hostelu s plnou penzí (oběd 
balíčkový),  profesionálního průvodce, pojištění LVZ, zodpovědnosti za škodu typ C, pojištění CK proti úpadku,  transitní daň v SRN, DPH. 
Zahrnuje též jazykový kurs v rozsahu  9 vyučovacích  lekcí a závěrečné osvědčení. Cena zájezdu nezahrnuje:  vstupy a  místní taxy.  
 
POVINNOSTI   KLIENTA   A   DOPORUČENÍ   CK: 
- Dostaviti se 15 minut před plánovaným odjezdem na nástupní místo a zde vyčkati příjezdu autokaru. 
- Míti s sebou platné cestovní dokumenty. 
- Každý  cestující je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních, vízových a zdravotních a dalších předpisů  
  země,  do  které  cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů nese cestující.  
- Míti s sebou evropský průkaz zdravotního pojištění.. 
- Vzíti si s sebou pravidelně užívané léky, deštník, vhodný oděv a obuv, ručník, toaletní potřeby, redukci do zásuvek, mob. tel. 
- Zavazadla (max.10 kg) mít označena jmenovkou a adresou. Doporučujeme příruční zavazadlo do busu s věcmi na cestu. 
- Do muzeí není povoleno nosit ostré předměty (nůž apod).  
- Od každého cestujícího bude vybrána pobytová taxa 1 euro/den. Tedy 4 eura za osobu a pobyt.  
- Na studijní kurz si studenti připraví: pero, sešit, přezůvky.  
 
Ubytování: Jugendherberge Otto-Moericke-Turm Konstanz. Důležité upozornění: na ubytování platí přísný zákaz kouření  
a to včetně pokojů. Po 22. hodině platí noční klid! 
 

Možnosti vstupného:   Museum BMW Welt Mnichov (po-ne 9:00-18:00) BMW Museum  10 (Erw) / 7(K); ; Rýnské vodopády 2 CHF/ 3 eura, ,  
Friedrichshafen Zeppelin Museum: 8  (Erw) /  3 (u 16J)  Neuschwanstein 15 (Erw)/ 0 (u 18J) – vhodná  reservace předem (VISA;EC/MC), 
Linderhof  8,50 (Erw) / 0 (u 18J). 
 
 Orientační ceny v EUR:  pohlednice od  0,4,  Bratwurst mit Semmel und Sanf 1,5 -2,5 ; 4 , káva od  3,  tuplák piva v Hofbrauhaus 10,  voda 
v obchodě 1,5 l od 1, bageta v pekárně od 1, 100g šunky od  2,5, 100g paštiky od  2, víno v obchodě od  4,  plněná  bageta od  4, 5. Jídlo 
v restauraci :  od 14 ,  menu u Mc Donalds od  6.      
Ve Švýcarsku je nutno počítat s povinností platit místní měnou CHF (švýcarským frankem), ačkoliv někde akceptují i eura. 
                        
                                            SOS linka  CK:  603 564 598 - volejte jen v nutných případech! 
                     
 
 


