
 
 

 
 

 
 

Německo            s jazykovou výukou 

zaměřeno na Bavorsko, Bádensko a Švýcarsko 
                                                                       termín: 7.11. – 13.11.2015 

 
 
1/  odjezd večer, noční přejezd do Německa 
2/  ráno přes Řezno, okružní jízda Mnichovem k Olympijskému stadionu a TV věži.  Pak procházka  
     centrem:  kostel.sv.Michala, chrám Panny Marie, Stará i Nová radnice, městské brány,  
     Hofbrauhaus,  Feldhernhalle, Residence, expozice BMW Welt.... 
      Přejezd přes alpské středisko Garmisch-Partenkirchen, pod německým nejvyšším vrcholem  
     Zugspitze (2962 m), dále kolem Innsbrucku,  přes Vaduz do Švýcarska. 
      Pozdě odpoledne příjezd do Kostnice u Bodamského jezera. Ubytování, nocleh. 
3/   jazyková výuka, odpoledne návštěva Zurichu a pak zastávka u Rýnských vodopádů. Návrat 
      na nocleh 
4/   jazyková výuka, odpoledne výlet po trase: Rapperswill, Luzern. Návrat do Kostnice. Prohlídka  
       města:  historické centrum města: Koncil, Inselhotel, Rheintorturm, Pulverturm, dóm, radnice, dům 
      mistra Jana Husi, památník, radnice,…  Nocleh 
5/   jazyková výuka, odpoledne z Kostnice  kolem severního břehu Bodamského jezera: Mainau,   
      Friedrichshafen (museum Zeppelin).. Návrat na nocleh 
6/   návštěva pohádkového zámku Ludvíka Bavorského Neuschwanstein.  Odpoledne zámeček  
      Linderhof, případně i Hohenschwangau… Noční přejezd zpět 
7/   návrat domů ráno 

 
 
 
Výjezd 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 – viz příloha), 
pojištění CK proti úpadku,  transitní daň v SRN, DPH. Zahrnuje též jazykový kurs v rozsahu dvou až tří půldnů, 
celkem 9 vyučovacích  lekcí a závěrečné osvědčení. 
Nezahrnuje: např. místní.taxy, vstupné není-li uvedeno… 
Program je kalkulován na výše uvedný počet osob.. Sestaven je tak, aby byly zohledněny požadavky zadavatele i 
aby byly zohledněny předpisy od opravě osob AETR. Pořadí navštívených míst lze přizpůsobit požadavkům 
školy,  výuky jazyka i v rámci možností i na místě podle počasí. 
 
 
* pojištění typ C – viz níže . Aby skupina byla pojištěna, nutno dodat s objednávkou seznam se všemi údaji 
(jméno,adresa, r.č,kontakt – viz objednávka).  Možnost změny v seznamu pojištěných (např. v případě 
náhradníka) pouze po konsultaci s ck .   
 
 
 

 
 

 

Produkt:  Cestovní kancelář WISNAR, Štefánikova 58, 742 21 Kopřivnice. IČ: 40310108 CIČ: CZ6510280931 
www.wisnar.cz, wisnar@wisnar.cz zajezdy@wisnar.cz tel/fax: 556 821 780 
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*. Aby skupina byla pojištěna, nutno dodat s objednávkou seznam se všemi údaji (jméno,adresa, r.č,kontakt – viz 
objednávka).  Možnost změny v seznamu pojištěných (např. v případě náhradníka) pouze po konsultaci s ck .   
 
 

 

 
UNION pojištění                                                       limity plnění 
 

Typ C            (LVZ, ODPOVĚDNOST)                                                                      
         1)   LVZ  

a) ošetření, hospitalizace, převoz do ČR …………………….100.000 EUR 
b) převoz ostatků…………………………………….…………7.000 EUR 
c) nákup/oprava dioptrických nebo protetických pomůcek……..100 EUR 
d) ošetření jednoho zubu / celkem všechny zuby………………..300 EUR 

      asistence ……………………bez limitu 
2) pojištění odpovědnosti za škodu 

a) zdraví…………………………………………………………100.000 EUR 
b ) na majetku……………………………………………………35.000 EUR 
c) náklady na advokáta…………………………………………  2.000 EUR 
d) náklady kauce celkem za a) a d) ………..………3.000 EUR / 5.000 EUR 

 
 


