Vaše nejlepší brána k poznání

Adventní Vídeň
Pojeďte s námi o adventu - v době předvánočního rozjímání do Vídně – evropské metropole na Dunaji založené
Římany, někdejšího sídla císařského dvora, města valčíků, kde jakoby se zastavil čas. Nechte se zlákat vůní dobrot a
punče na vánočním trzích, nadýchejte se neopakovatelné atmosféry blížících se Vánoc…

Termín: 30.11.2018
Cena : 500,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem ( vybaveným WC,DVD, bufetem pro teplé i chlazené nápoje),
pojištění CK proti úpadku, připojištění léčebných výloh v zahraničí, průvodce - historika
Odjezd: 8.00hod.
Návrat: 20.00 hod. tamtéž
Výše vstupného: Vojensko- historické muzeum i Klenotnice je pro žáky- členy EU do 19 let ZDARMA. Kapesné dle
zvážení rodičů.

Program:
 SCHÖNBRUNN - letní rezidence císařů – návštěva vánočního trhu na nádvoří zámku
 Návštěva Vojensko – historického muzea
 Návštěva vánočního trhu před zámkem Belvedere
 Procházka areálem Hofburku – císařského hradu
 Návštěva Klenotnice v Hofburgu - relikvie Svaté říše římské, korunovační klenoty, světské a liturgické cennosti,
šperky a památné předměty z vlastnictví Habsburků, které mají neocenitelnou uměleckou, historickou, ale i
materiální hodnotu. K nejcennějším exponátům se řadí říšská koruna Oty I. z roku 962 a koruna císaře Rudolfa II.
 Graben – Příkopy – luxusní nákupní třída v centru Vídně
 Korutanská třída, Státní opera a hotel Sacher
 Chrám sv. Štěpána – gotický skvost, který je symbolem Rakouska
 Domgasse a Figarohaus, kde v letech 1783- 87 bydlel W. A. Mozart
Připravila: CK - PORTA OPTIMA, IČ 68117434, www.portaoptima.com.

Každé dítě, student i dospělý musí mít svůj vlastní cestovní pas či platný občanský průkaz se strojově
čitelnou zónou. Minimální platnost cestovního pasu jsou 3 měsíce
Uzávěrka přihlášek: 25. 10. 2018. S přihláškou se hradí plná cena zájezdu.
Storno podmínky: do 25. 10. 2018 bez poplatku, od 26. 10. 2018 poplatek ve výši 50% ceny, od 30.10.2018 poplatek ve výši 100 % ceny. Storno
poplatek se neplatí, pokud účastník za sebe zajistí náhradníka.

-----------------------------------------------------------------------zde oddělit--------------------------------------------------------------------

Přihlašuji se závazně na zájezd „Adventní Vídeň dne 30. 11. 2018“ a souhlasím, aby CK níže uvedené údaje použila k zajištění zájezdu a
pojištění léčebných výloh v zahraničí.

Jméno a příjmení: ……………………………………………...........Rodné číslo……………………...........(nutné uvést kvůli pojištění!!!)
Byl(a) jsem seznámen(a) se stornovacími podmínkami
………………...................………. podpis účastníka či jeho zákonného zástupce

