Milí žáci, vážení pedagogové,
děkujeme Vám za projevený zájem o programy naší cestovní kanceláře
BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o.
Zasíláme Vám závěrečné informace k jednodennímu školnímu zájezdu do SRN,
který pro Vás pořádáme ve čtvrtek 31. května 2018:

"Drážďany, Florencie na Labi"
ODJEZDY:
čtvrtek 31. 05. 2018
DOMAŽLICE:
05:00 hod. z autobus. nádraží ČSAD v Poděbradově ul., stanoviště č. 12
Pozn. V místě odjezdu buďte, prosím, cca 10 minut předem. Děkujeme.
DOPRAVA:
Klimatizovaný lux bus. Dle možností bude zajištěno občerstvení jak teplými, tak chlazenými nápoji.
CESTOVNÍ DOKLADY:
Každý účastník cestuje s vlastním cestovním dokladem, cestovním pasem nebo občanským průkazem, a to i děti.
PROGRAM:
DRÁŽĎANY: prohlídka unikátního Panometeru s programem „Barokní Drážďany 1695 – 1760“, návštěva historického
centra, vyhlídková plavba po Labi, oblíbené nákupní centrum Primarkt.
Návrat domů cca 22:00 – 23:00 hod.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.
VSTUPNÉ, které je třeba uhradit na místě (berte, prosím, orientačně):
Panometer:
5 EUR/os.
Vyhlídková plavba:
10 EUR/os.
S sebou doporučujeme 15 EUR/vstupné a cca aspoň 20 EUR/kapesné.
ORIENTAČNÍ CENY:
Pohlednice: cca 0, 50 EUR, nealko nápoj: cca 2, 50 EUR, káva: cca 2, 50 EUR, rychlé občerstvení: cca 5 EUR
POJIŠTĚNÍ:
Ti, kteří si uzavřeli v našich CK cestovní pojištění do zahraničí (tzv. „cestovní balíček“ nebo LVZ), obdrží
v autobusu od průvodce CK kartičku pojištěnce. Pojištění zprostředkovala CK s pojišťovnou Uniqa, a.s.
Doporučujeme, vezměte s sebou i Vaši kartu české zdravotní pojišťovny.
DOPORUČUJEME S SEBOU:
- okopírovanou dvoustránku Vašeho pasu s fotografií nebo občanského průkazu
- kapesné v EUR
- pohodlnou pevnou obuv
- oblečení vhodné do každého počasí, pláštěnku event. deštník
- drobná EUR na WC, drobná CZK na občerstvení v busu
Velvyslanectví ČR v Německu:
Wilhelmstrasse 44, 101 17 Berlin, tel.: 0049 30 226 380
V případě nutnosti volejte: +420 602 876 877

Příjemné zážitky a pěkné počasí Vám přeje CK BUS TOUR - FOLTÝNOVÁ s.r.o. !

www.bustour-foltynova. Cz

