Vaše nejlepší brána k poznání

Berlín – město muzeí
Odborná exkurze k doplnění výuky z období starověku a antiky
Termín: 14. - 16. 4. 2016
Cena: 1.650,- Kč
V ceně zahrnuta: doprava zájezdovým klimatizovaným autobusem (WC, DVD, bufet s teplými i studenými
nápoji), připojištění na léčebné výlohy v zahraničí, pojištění zodpovědnosti za škody způsobené
v zahraničí, povinné pojištění CK proti úpadku.
Fakultativně lze objednat: bagety za 50,-Kč. Před odjezdem obdrží žáci pokyny na cestu. Nabízíme
možnost slevněného vstupu do Sea Life na 5€. Vstupy do Státních muzeí města Berlína. Doporučené kapesné
dle zvážení rodičů (cca 20€).

Program:
1.den


Odjezd ve večerních hodinách ( v cca 23.00 hod.), cesta nonstop s hygienickými přestávkami

2.den - BERLÍN.




Návštěva Nového muzea s unikátní sbírkou exponátů ze starověkého Egypta a návštěva
Pergamonského muzea – unikátní sbírka staveb z období starověku a antiky, sbírka
islámského umění. - dopolední výukový program

Možnost plavby po Sprévě kolem vládní čtvrti či Možnost návštěvy Sea Life - úžasná
biotopní ukázka vodního světa
 osobní volno
 ve večerních hodinách odjezd domů.
3.den: Návrat domů v ranních hodinách (cca 06 - 07.00 hod. )
Uzávěrka přihlášek: 15.2.2016. S přihláškou se platí záloha 1.000,-Kč. Doplatek ceny do 13. 3.
2016.
Připravila cestovní kancelář PORTA OPTIMA, IČ 68117434
Storno podmínky: do 15.2.2016 bez poplatku, od 16.2.2016 poplatek ve výši 1.000,-Kč, od 11.3.2016 poplatek ve výši 100% ceny.
Storno poplatek. se neplatí, pokud účastník za sebe zajistí náhradníka. Cena může být navýšena v důsledku náhlých daňových, kurzovních
změn či nárůstu cen pohonných hmot a průjezdních poplatků
.
-------------------------------------------------------------------------------zde oddělte-------------------------------------------------------------------------Závazně se přihlašuji na exkurzi „ Berlín “ ve dnech 14.4. - 16. 4 .2016 a souhlasím se stornovacími podmínkami
Student/dospělý………..…….…………………….…………………………………………….………………………………………………..
(Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, a datum narození - nutné uvést kvůli pojištění, č.tefonu. )
Datum: ……………………………
Byl(a) jsem seznámen(a) se stornovacími

Podpis: ………………………………….............
( dospělý účastník či zákonný zástupce studenta)

