POLSKO
OSVĚTIM – KRAKOV
Historická exkurze na téma:

„Holocaust a genocida“
Termín: 31. 5. 2016
Cena : 690,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým klimatizovaným busem vybaveným WC a DVD
( k dostání teplé a chlazené nápoje), připojištění léčebných výloh v zahraničí, průvodce .
Cena nezahrnuje poplatek za místního česky mluvícího průvodce v areálu Osvětimi a
sluchátka(cca 160,-Kč). Přesná výše vstupného bude uvedena v pokynech
na cestu a bude hrazena žákem až v autobuse při nástupu cesty.

Program:
Odjezd ve 4. 30 hod., od budovy školy, cesta nonstop s hygienickými zastávkami.
V dopoledních hodinách příjezd do OSVĚTIMI. Prohlídka areálu koncentračního
tábora, kde během 2. světové války bylo zmařeno cca 1.2 - 1.6 milionu lidských životů.
Osvětim se stala jedním z koncentračních táborů, kde probíhalo masové vyvražďování Židů.
Osvětim se tak stala symbolem nacistického „konečného řešení židovské otázky“,
symbolem nelidskosti a genocidy.
V odpoledních hodinách návštěva starobylého královského města KRAKOVA –
bývalého hlavního města polského království, je právem označovaného za srdce Polska.
Město ležící na březích řeky Visly je též kolébkou polského státnosti i kultury. Prohlídka
zámku Wawel a katedrály, vyhlídka na Vislu, procházka starým městem. Ve večerních
hodinách odjezd zpět do České republiky.
Návrat domů v nočních hodinách (cca 23.30hod.).
Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ 68117434.

Uzávěrka přihlášek: 20. 2.2016. S přihláškou se hradí plná cena = 690,-Kč. Platební údaje
obdrží žáci od vyučujícího po podání závazné přihlášky.
Storno podmínky: do 20.2.2016 bez poplatku, od 21.2.2016 poplatek ve výši 400,-Kč, od 30. 4. 2016 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 oddělit------------------------------------------------------------------
Přihlašuji se závazně na exkurzi „Osvětim - Krakov “ dne 31. 5. 2016
Jméno a příjmení: …………………………………………….....Rodné číslo…………………(nutné uvést kvůli pojištění!!!)
Adresa:……………………………………………………………………….….......Telefon:……......………………………
Email:..................................................................
……………………………………………….
Byl(a) jsem seznámen(a) se stornovacími podmínkami

podpis
( účastníka či jeho zákonného zástupce)

