Vaše nejlepší brána k poznání

Advent v Drážďanech a v Tropical
Islands
- největším evropském tropickém vodním parku = opravdová zimní
relaxace!!!
„, Saská metropole Dráždany - je právem nazývána Florencií na Labi. Nejkrásnější je v době
adventu, vyzdobená do krásy, kdy vánoční trhy nabízejí voňavé dobroty všeho druhu. Nasytit a
potěšit se můžete i uměním - nově zrekonstruované Frauenkirche – barokního skvostu potěší
milovníka krásy. Muzeum hygieny nás poučí o tajích lidského těla. Celý den a půl pak můžete prožít
v tropech pod střechou. Je to opravdový ráj, který zvláště v zimě zahřeje a potěší malé i velké “
Termín: 27. - 29. 11. 2014
Cena: 1. 500,- Kč
V ceně zahrnuta: doprava zájezdovým klimatizovaným autobusem vybaveným WC, DVD, bufetem pro
teplé i studené nápoje, připojištění na léčebné výlohy v zahraničí, pojištění CK proti úpadku, služby
průvodce
Cena nezahrnuje vstupné: Cca 14 dní před odjezdem obdrží klienti pokyny na cestu. Studenti budou mít
zajištěné slevněné vstupné na 14 € + jednorázový příplatek za noc ve výši 15€. .Lze si doobjednat bagety za
50,-Kč.

PROGRAM:
1.den: Odjezd ve 04.00 hod., cesta nonstop s hygienickými přestávkami
 Poté prohlídka hlavního města Saska – DRÁŽĎAN, které jsou pro své architektonické skvosty
nazývány „Florencií severu“, návštěva Německého muzea hygieny s českým průvodcem, prohlídka
historického jádra města, návštěva nově budovaného Frauenkirche, vyhlídka ze zvonice, návštěva
vánočního trhu
 Pobyt s nocí 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, lehátka lemovaná palmami, vířivky, velký Saunawelt, doprovodné akce a
restaurace) -pobyt od cca 17.00 hod do 24.00 hod druhého dne
2.den:Celodenní pobyt v Tropical Islands. Ve 24.00 hod. odjezd domů
3.den: Návrat domů v ranních hodinách (cca 6. – 7.00 hod)

Uzávěrka přihlášek: 24.10. 2014 S přihláškou je nutno uhradit plnou cenu zájezdu.
Každý účastník musí mít svůj vlastní cestovní pas či občanský průkaz se strojově čitelnou zónou. Minimální planost
cestovního pasu jsou 3 měsíce.
Stornovací podmínky:Do 25.10. 2014 bez poplatku, od 26.11. 2014 poplatek ve výši 100% ceny. Storno poplatek se
neplatí, pokud účastník za sebe zajistí náhradníka.
Připravila cestovní kancelář PORTA OPTIMA, IČ 68117434. Cena může být navýšena v důsledku náhlých daňových změn
či nárůstu cen pohonných hmot a průjezdních poplatků.
 --------------------------------------------------------------zde oddělit------------------------------------------------------------------ 
Přihláška
Závazně přihlašuji na zájezd „ Advent v Drážďanech a v Tropical Islands “ ve dnech 27. - 29. 11. 2014 a souhlasím
se stornovacími poplatky
Student/ Dospělý…………………………………………………………………………………………………………………
(Jméno, příjmení, třída, rodné číslo – nutné uvést kvůli pojištění!!!, tel.číslo)
Datum: ……………………………
Byl(a) jsem seznámen(a) se stornovacími podmínkami.

Podpis: …………………….…………………….
(zákonného zástupce studenta do 18 let)

