Vaše nejlepší brána k poznání

Vánoční Norimberk

Norimberk je velmi starobylé malebné město spojené se slavnými historickými osobnostmi, například
naším otcem vlasti Karlem IV. či slavným malířem Albrechtem Dürerem. Proslavený je též věhlasným
vánočním trhem a špičkovou zoologickou zahradou s největším delfináriem na území Německa.
Termín: 29. - 30. 11. 2019
Cena : 1.350, - Kč
Odjezd: ve 3.00 hod. od budovy školy
Návrat v cca 03.00 hod. tamtéž
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým klimatizovaným autobusem (WC, DVD, bufet s teplými i chlazenými nápoji),
připojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění CK proti úpadku, průvodce.
Cena nezahrnuje vstupy. Orientační výše vstupného: Dům A.Dürera: 4 €, ZOO Norimberk 4,5€

Program:
1. den: Odjezd ve 4.00 hod. V dopoledních hodinách příjezd do města NÜRNBERG.
 Návštěva ZOO s delfináriem, zhlédnutí show s delfíny.
 Odpoledne prohlídka historického jádra města obklopeného gotickými hradbami, jehož dominantou je císařský
hrad, pod nímž se nachází spleť uliček s gotickými hrázděnými domy a kostely.
 Možnost návštěvy interiéru domu A.Dürera – úžasná ukázka středověkého domu a bydlení
 gotické chrámy- Frauenkirche, St. Lorenz-Kirche
 ochutnávka typické bavorské kuchyně,
 osobní volno na vánočních trzích.
Uzávěrka přihlášek: 21. 10. 2019. S přihláškou se platí plná cena zájezdu.
Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ 68117434. www.portaoptima.com.
Storno podmínky: do 21. 10. 2019 bez poplatku, od 22.10.2019 poplatek ve výši 50% , od 29.10.2019 poplatek ve výši 100 % ceny. Storno poplatek
se neplatí, pokud účastník za sebe zajistí náhradníka.
Cena může být navýšena v důsledku daňových změn či nárůstu cen pohonných hmot a průjezdních poplatků.
-----------------------------------------------------------------------------------zde oddělte-------------------------------------------------------------------------------------Závazně se přihlašuji na zájezd „ Vánoční Norimberk “ ve dnech 29. - 30.11. 2019 a souhlasím, aby CK níže uvedené údaje použila k zajištění
zájezdu a pojištění léčebných výloh v zahraničí.

Dítě /dospělý………..…….…………………….…………………………………………….………………………………………………………….
(Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo- nutné uvést kvůli pojištění!!!, č.tel., email )

Datum: ……………………………
Souhlasím se stornovacími podmínkami

Podpis: ………………………………………......
(dospělý, popř.zákonný zástupce dítěte)

