Vaše nejlepší brána k poznání

MNICHOV A

www.portaoptima.com.

LEG O LA N D

„Co vše lze vytvořit z lego kostek?! Vlaky, lodě, letadla, ale i celé přístavy, letiště, stadiony, ba i města.
LEGOLAND je země plná zábavy a poznání nejen pro malé, ale i dospělé.. Tak proč si neužít jeden
takový den spolu se svými kamarády či rodiči!!“
Termín: 11.9. - 14. 9. 2019
Cena: 2.850,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem (WC, DVD, bufet k přípravě teplých a chlazených nápojů),
ubytování ve vícelůžkových pokojích, 1x snídani, připojištění léčebných výloh v zahraničí,
pojištění zodpovědnosti za škody způsobené v zahraničí, pojištění CK proti úpadku, služby
průvodce
Cena nezahrnuje vstupné. Výše vstupného bude uvedena v pokynech na cestu. Lze si doobjednat večeři a plněné
bagety. Děti budou mít výhodu slevy vstupu do Legolandu na 15 €.

Program:
1.den: Odjezd ve večerních hodinách( cca 22.00 hod.) v brzkých ranních hodinách.
2.den. V ranních hodinách příjezd do MNICHOVA – prohlídka historického jádra města – Marienplatz, Stará a
Nová radnice s největší zvonkohrou v Evropě, dóm Panny Marie, chrám sv. Michala – pohřební místo krále
Ludvíka II.Bavorského, Augustinerbräu - nejstarší a nejvěhlasnější mnichovský pivovar, osobní volno
v centru starého města, návštěva Německého muzea – největšího muzea vědy a techniky na světě a
nejoblíbenějšího v Německu. V odpoledních hodinách prohlídka Olympijského areálu z roku 1972 a
možnost návštěvy Muzea BMW nebo Sea Life – úžasná expozice vodního světa. Ve večerních hodinách
ubytování, nocleh.
3.den: Celodenní návštěva zábavního parku LEGOLAND ve městě GÜNZBURG, celodenní program v areálu
zábavního parku. Park se skládá z několika částí: Miniland- jedná se o zmenšený svět vybudovaný z cca.25mil.
kostek stavebnice Lega, Země rytířů - kde lze projíždět strašidelnými jeskyněmi či létat ve výškách… Země
dobrodružství - můžete se tu svést kanoí divokou řekou a vodopádem,… Země fantazie - zde můžete popustit
uzdu své představivosti, vlastnoručně si postavit z legokostek model a vyzkoušet si ho, Lego City - lze se tu
projíždět v legoautech či si projít legotovárnu, kde se před vašimi zraky vyrábějí legokostičky, Lego X treme zde si naprogramujte vámi postaveného robota či si do sytosti užijte jízdy po vodě, vyzkoušejte auta na testovací
dráze… Ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR. Po cestě možnost krátké večerní zastávky v
REGENSBURGU - procházka historickým jádrem města.
4.den: Návrat v brzkých ranních hodinách (cca 5.00 hod).

Uzávěrka přihlášek: 1.4.2019. S přihláškou se platí záloha 1.500,-Kč.
Doplatek ceny do 24. 6. 2019
Připravila cestovní kancelář PORTA OPTIMA, IČ 68117434, www.portaoptima.com
Storno podmínky: do 20..3.2019 bez poplatku, od 21.3.2019 poplatek ve výši 1.500,-Kč, od 24.7.2019 poplatek ve výši 80% ceny,
od 12 8.2019 poplatek ve výši 100% ceny. Storno poplatek se neplatí, pokud účastník za sebe zajistí náhradníka. Cena může být
navýšena v důsledku náhlých daňových změn či nárůstu cen pohonných hmot a průjezdních poplatků.
---------------------------------------------------------------------------------zde oddělte--------------------------------------------------------------------------Přihláška
Závazně se přihlašuji na zájezd „ Legoland - Mnichov“ ve dnech 11.- 14. 9.2019 souhlasím se stornovacími podmínkami

a 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 120,-Kč ANO - NE
V……………...... dne ........................ Podpis zákonného zástupce …………………Tel.č. zákon.zástupce…………….......

