Termín: 2020/2021

Číslo zájezdu: 5041

Cena: 3 900,- Kč

EUROPA PARK A STRASBOURG
1. DEN: STRASBOURG - NOTRE DAME, PETITE FRANCE
Na zájezd vyjedeme od budovy školy v brzkých ranních hodinách. Autobusem pojedeme přes Německo a zastavovat
budeme jen na protažení a toalety. Dopoledne přijedeme do Strasbourgu - hlavního města Alsaska a jednoho
z nejhezčích měst Francie. Čeká nás prohlídka historického centra města s katedrálou Cathédrale Notre Dame a
okružní jízda lodí po kanálech města, která vás zaveze až k moderním stavbám Evropské unie. Projdeme se také
známou čtvrtí Petite France s hrázděnými domy a neopakovatelnou atmosférou. Večer odjedeme na ubytování.
2. DEN: EUROPA-PARK
Po snídani odjedeme k městečku Rust u Freiburgu, kde se nachází Europa-Park. Během celého dne budeme mít
možnost navštívit 15 evropských zemí (a 3 pohádkové) aniž bychom překročili hranice Německa. Ve Švýcarsku se
svezeme na bobové dráze, v Řecku nás čeká plavba ruinami antického chrámu, v Anglii se můžeme podívat na
představení v slavném Shakespearově divadle The Globe nebo se projet typickým červeným doubledeckerem.
V Rakousku můžeme sjet na dřevěných kládách horskou říčku a návštěva Itálie se neobejde bez letu vrtulníkem, který
kdysi navrhl sám Leonardo da Vinci. Flamengo ve Španělsku, Vikingská loď ve Skandinávii a mnoho dalšího nás čeká
v největším zábavním parku Německa. Hlavní atrakcí je nejvyšší a největší evropská horská dráha Silver Star, která v
některých úsecích dosahuje rychlosti až 130 km/h. Odpoledne se s parkem rozloučíme a odjedeme zpět do České
republiky. Ke škole se vrátíme v pozdních večerních hodinách.

V ceně je zahrnuto:
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, video, lednička, prodej nápojů
- 1x ubytování se snídaní v hotelu typu Premiere Classe ve vícelůžkových pokojích
- vstupné do zábavního parku Europa Park
- služba průvodce po celou dobu zájezdu
- zábavně vzdělávací brožura pro každého účastníka
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
- vstupné do dalších navštívených objektů a jízda lodí: 15-20 EUR pro studenty do 18 let
Poznámka:
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků
- 1 pedagogický doprovod zdarma na každých 14 platících

