Vzdělávací exkurze do ŠVÝCARSKA
Orientační program
1. den, st 20. 6.: Praha – Švýcarsko
Doprava zájezdovým autobusem do Švýcarska. Odjezd ve večerních hodinách z Prahy od gymnázia přes Německo do
Švýcarska.
2. den: Kostnice (Lindau), Technorama
Příjezd do Winterthuru, celodenní návštěva science-centra Technorama, přejezd k Ženevskému jezeru na večeři,
nocleh. Po cestě můžeme podniknout krátkou návštěvu v Kostnici, či Lindau.
3. den: CERN, Prohlídka Ženevy
Po snídani přejezd k areálu CERN. V 9:00 začátek prohlídky (zdarma). Oběd v areálu výzkumného střediska. Po
programu přejezd do centra Ženevy. Prohlídka centra, vč. Katedrály, pomníku reformátorů, rodného domu J.J.
Rousseau, vodotrysku aj. (V lepším případě ráno program ve městě, odpoledne prohlídka CERNu)
4. den: Grande Dixence Dam
Celodenní návštěva technické zajímavosti – Hydroelektrárny Grande Dixence Dam (největší jednolitá hráz na světě
vysoká 285 m) Prohlídka největší hydroelektrárny Švýcarska, která dokáže ročně vyprodukovat až 2 000 GWh a napájet
až 400 000 domácností. Po prohlídce lehká turistika
kolem přehrady.
5. den: Sýrárna, čokoládovna
Ráno exkurze do výrobny delikátních sýrů Gruyére a
lahůdkové čokolády Broc Cailler. Odpolední prohlídka
historického centra švýcarské metropole Bernu
(UNESCO). Odjezd přes Německo zpět do ČR. Po cestě
ještě navštívíme Rýnské vodopády (UNESCO).
6. den: Švýcarsko - Praha
V brzkých ranních hodinách příjezd zpět do Prahy.

CESTOVNÍ SLUŽBY
Doprava: Zájezdový autobus s kapacitou 49 - 59 osob, vybavený videem s DVD, sedačkami s bezpečnostními pásy,
toaletou, klimatizací a kávovarem s lednicí s možností zakoupení teplých i studených nápojů.
Ubytování a stravování: Noclehy 3x v prázdninovém domě ve středisku Villars sur Ollon, nebo ve vesničce Les Giettes.
Domy mají kapacitu 65-67 osob a disponují pokoji pro 2 – 10 osob. Domy jsou vždy pronajaty celé a jsme zde jedinou
skupinou.
Vybavenost ubytování:
Villars sur Ollon: ping-pong, 2 fotbálky, šipky, minidiskotéka, wi-fi připojení k internetu, piano, knihovna a v neposlední
řadě také projektor napojený na DVD, video a televizi.
Les Giletes: připojení na internet wi-fi – fotbálek – 1 stolní tenis – piano – videoprojektor s velkým plátnem – TV – Minidisco – Hi-Fi
Strava je zajištěna českým kuchařem. Strava v rámci plné penze (snídaně – oběd – svačina – večeře). Prvním jídlem je
večeře druhý den. Posledním pak snídaně 5. den + obědový balíček na zpáteční cestu.

CENA
5 550 Kč /os při účasti 50 platících osob
5 850 Kč /os při účasti 45 platících osob
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování, 3x plnou penzi, 3x svačinu, průvodce, zákonné pojištění CK a DPH
Za příplatek: vstupné do čokoládovny Callier-Broc (8 CHF), sýrárny Gruyére (6 CHF) a Technoramy (15 CHF), cestovní
pojištění (od 14 Kč/den)

