Zájezd Švýcarsko, CERN
9. – 14. 9. 2019

cena 6 600,- Kč

Program zájezdu:
1. den: Letohrad – odjezd ve večerních hodinách z ČR, noční přejezd Německem do Švýcarska.
2. den: Ráno příjezd do Kostnice, případně Lindau (bude upřesněno) – společná procházka historickým
městským centrem. Přejezd do Winterthuru – návštěva vědeckého-technického interaktivního centra
Technorama nabitého pokusy ze všech vědních oborů... Později odpoledne přejezd k ubytování, první
společná večeře, nocleh.
3. den: Brzký ranní odjezd směr Ženeva. V 9:00 začátek velké prohlídky výzkumného zařízení CERN. Po
prohlídce návštěva expozic Microcosmos a Globe v areálu CERNu. Poté přejezd do centra Ženevy,
prohlídka starého centra s vodotryskem, nákupní třídou, pomníkem císařovny Sisi, Pomníkem reformace,
katedrálou sv. Petra aj. Přejezd zpět k ubytování, večeře, nocleh.
4. den: Návštěva největší gravitační přehrady na světě Grande Dixence Dam s prohlídkou interiéru hráze a
výjezdem lanovkou nad přehradu. Přejezd do města Montreux, prohlídka přístavu, rozchod a na závěr
procházka k vodnímu hradu Chillon. Možnost navštívit interiéry hradu.
5. den: Po snídani odjezd do městečka Gruyére, návštěva historického osídlení s hradem. Poté exkurze v
továrně na sýry spojená s ochutnávkou a možností nákupu (prohlídka v češtině). Poté přejezd do
nedalekého Broc na návštěvu čokoládovny Cailler. Interaktivní prohlídka výroby, neomezená ochutnávka
čokolády, možnost nákupu. Odpoledne přejezd do Bernu. Společná procházka městem – Einsteinův dům,
katedrála, orloj, výběh medvědů. V případě dostatku času návštěva Rýnských vodopádů. Noční přejezd
Německa.
6. den: V brzkých ranních hodinách příjezd zpět do Letohradu.

Cena zahrnuje:
dopravu komfortním autobusem z Letohradu, 3x ubytování s plnou penzí, služby průvodce, komplexní
cestovní pojištění včetně pojištění odpovědnosti za škodu třetí osobě, pojištění storna zájezdu, zavazadel a
léčebných výloh, informační materiály, zákonné pojištění CK a DPH.

Ubytování:
Noclehy jsou zajištěny v prázdninovém domě nedaleko města Montreux, pokoje jsou 2 až 8 lůžkové. K
dispozici je sportoviště. Ve vnitřních prostorech je k dispozici ping-pong, fotbálek, šipky, samozřejmostí je
připojení k Wi-Fi. V domě je kuchyně, jídelna a společenská místnost. Káva i čaj neustále k dispozici, pokud
ne přímo uvařené, tak nachystané tak, aby si každý mohl připravit i mimo hlavní jídla cokoliv má rád. K
snídani možné i mléko nebo kakao.
Strava
je zajištěna českým kuchařem. Strava v rámci plné penze (snídaně – oběd – večeře). Obědy jsou realizovány
formou obědového balíčku. Prvním jídlem je večeře druhý den. Posledním pak snídaně poslední den
programu + obědový balíček na zpáteční cestu.
Za příplatek: studenti/dospělí
sýrárna 5CHF , čokoládovna 12CHF, Technorama 17/26CHF, Chilon 10,50CHF, Grande Dixence Dam +
lanovka 16CHF

