Vaše nejlepší brána k poznání

www.portaoptima.com

Dánsko
Po stopách Vikingů
Legoland – Ribe – Grenen –Tropical Islands
Setkání s důmyslnou vikingskou architekturou, kulturou a umem, severskou cihlovou gotikou a hrázděnými domy,
malebnou dánskou rovinatou krajinou, dánskými ostrovy, mosty, které spojují tyto ostrovy, s královnou Dagmar,
Andersenem, Severním a Baltským mořem …
Termín: 10. 6. - 15. 6. 2019
Cena:
7.550, - Kč
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným zájezdovým autobusem vybaveným WC a DVD, 3x ubytování ve
vícelůžkových pokojích se snídaní, připojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění zodpovědnosti,
pojištění CK proti úpadku, služby průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné (výše vstupného bude uvedena v pokynech na cestu cca 1měsíc před odjezdem)
Fakultativně lze přiobjednat: večeře v autobuse (100,-Kč/den), bagety (50,-Kč/ks), pojištění storna zájezdu pro
případ akutního onemocnění (300,-Kč)

Program:
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách. Cesta nonstop s hygienickými zastávkami.
2. den: Celodenní návštěva zábavního parku LEGOLAND ve městě BILLUND – volný program v areálu
zábavního parku, množství atrakcí. Ubytování a nocleh.
3. den: Celodenní výlet na sever Jutského poloostrova- GRENEN –nejsevernější výběžek Dánska, kde se setkávají
vody Severního a Baltského moře - vycházka po pobřeží. RABJERG MILE – 30m vysoká pohyblivá
písečná duna. Návštěva přístavního města HIRTSHALS, kde se nachází NORDSØMUSSET- největší
evropské akvárium s objemem 4,5 milionu lirrů vody. Cesta přes město AALBORG, které protíná Limský
fjord Nocleh.
4. den: Dopoledne prohlídka města RIBE – nejstaršího dánského města, sídla dánského krále Waldemara II.
Vítězného a jeho ženy Dagmar (dcery Přemysla Otakara I.), katedrála Panny Marie, procházka
středověkými uličkami, nejstarší radnice v Dánsku, pozůstatky královského hradu, nejstarší hostinec
Dánska. Návštěva vikingského skanzenu nedaleko města Ribe. Odpoledne výlet na ostrov RØMØ –
prohlídka usedlosti kapitána velrybářské lodi z 18. století, pobyt na nejkrásnější dánské pláži LAKOLD
STRAND na západním pobřeží. Nocleh.
5. den: Po snídani odjezd do ČR. Po cestě domů 12ti hodinový relaxační pobyt v TROPICAL ISLANDS
v blízkosti Berlína – největší vodní park v Evropě – jde o ukázku tropů (tropická vegetace, množství
tobogánů - nejvyšších v Evropě - 25 m výška, velké vodní plochy, písečné pláže lemovaná palmami,
vířivky, velký Saunawelt, venkovní prostor Amazonia s peřejemi….
6.den: Návrat domů v ranních hodinách (cca 7.00 hod).
Uzávěrka přihlášek: 9. 11. 2018. S přihláškou je nutno zaplatit zálohu ve výši 3.000,-Kč a v případně zájmu i
300,-Kč za připojištění storna zájezdu bezhotovostně na účet školy. Doplatek je nutno zaplatit do 27. 4. 2019
Stornovací podmínky: do 9. 11. 2018 bez poplatku, od 10. 11. 2018 poplatek 3.000,-Kč, od 15. 2.2019 poplatek ve výši 50%
ceny, od 10.. 5. 2019 poplatek ve výši 100% ceny.
Poznávací zájezd pro školu připravila CK PORTA OPTIMA, IČ 68117434. Cena může být navýšena v důsledku daňových
změn či nárůstu cen pohonných hmot a průjezdních poplatků.
 -----------------------------------------------------------------zde oddělit---------------------------------------------------------------- 

PŘIHLÁŠKA
Závazně přihlašuji svého syna/dceru na poznávací zájezd do Dánska ve dnech 10. 6. – 15. 6. 2019,
souhlasím se stornovacími podmínkami a s tím,aby CK níže uvedené údaje použila k zajištění zájezdu a pojištění léčebných výloh
v zahraničí.

Jméno a příjmení žáka……………………………..........................Třída ..........................Adresa …………………
Rodné číslo ………………......Datum narození …...............................Připojištění storna zájezdu 300,-Kč ANO - NE
V……………...... dne ........................ Podpis zákonného zástupce …………………Tel.č. zákon.zástupce…………….......

