Drážďany a zámek Moritzburg
27.6.2017

Milí žáci,
přiblížil se termín odjezdu jednodenního zájezdu do Německa v termínu 27.6.2017,
a proto nám dovolte, abychom Vám sdělili základní informace pro cestu a poznání.
ODJEZD : v úterý 27.červen 2017
NÁSTUPNÍ MÍSTO

A

ČAS ODJEZDU :

Tatenice - základní škola - 05.00 hod.
Uvedený čas je chápán jako čas odjezdu, dostavte se proto

10 minut před odjezdem !!!

DOPRAVA : autobusem SCANIA – fa. SPETRA CZ s.r.o. Třanovice.
Během zájezdu možnost zakoupení občerstvení za Kč ( slazené a neslazené minerálky,
káva, čaj, čokoláda,…).
MĚNA : 1,- EUR, které se dělí na 100 centů.
Výši kapesného si zvolí každý účastník sám dle svého uvážení a nároků.
Doporučujeme drobné mince (cca 0,50 EUR) na platbu toalet v Drážďanech.
VSTUPNÉ :
- společná návštěva zámku Moritzburg 10,-EUR
NEZAPOMEŇTE : platný cestovní pas nebo občanský průkaz, kapesné ve valutách,
léky, pokud běžně užíváte, pohodlnou obuv a oděv, deštník nebo pláštěnku, stravu na
celý den, sluneční brýle, klobouček nebo čepici..

POJIŠTĚNÍ : každý účastník zájezdu si zajistí cestovní pojištění do zahraničí / Evropa
individuálně ! (do 19. 6. 2017 lze u pí. uč. Žákové) Nedoporučujeme vycestovat bez
cestovního pojištění do zahraničí z důvodu vysokých finančních úhrad za ošetření !!!
PROGRAM :
- příjezd okolo 10.30 hod. k zámku Moritzburg, který proslavila česká pohádka
Tři oříšky pro Popelku, prohlídka interiéru zámku s průvodcem. Po poledni
přejezd autobusem do Drážďan, organizovaná prohlídka historického centra s
památkami : Frauenkirche, galerie Zwinger, Semperova opera, Residenzschloss,
Hofkirche, Fürstenzug, Brühlsche Terase,….
- individuální volno, možnost návštěvy Dopravního muzea nebo galerie Zwinger a
občerstvení
- v podvečerních hod.odjezd zpět do ČR, plánovaný příjezd v pozdních večerních
hod. do Tatenice ( cca do 23.00 hod.)
KAM VOLAT V PŘÍPADĚ NOUZE !
Generální konzulát Drážďany
Erna-Berger-Str. 1, 01097 Dresden
NOUZOVÁ LINKA : 00 49 171 76 72 601
INFORMATIVNÍ CENY :
pohlednice od 0,30 EUR, poštovní známka do EU 0,60 EUR, káva, kapučíno nebo
čokoláda v restauraci od 3,- EUR, klobáska v housce od 3,90 EUR, sladké pečivo od
0,80 EUR, nealko nápoje v obchodě od 1,- EUR, jablkový závin, moučníky a dorty
v cukrárně od 3,50 EUR, zmrzlina od 1,50 EUR,....
MEZINÁRODNÍ TEL. PŘEDČÍSLÍ ZE SRN DO ČR : 00 420 + číslo telefonu

Přejeme Vám „gute Reise“ a mnoho hezkých zážitků.

Pedagogický doprovod a cestovní kancelář MAXIMA Zábřeh s.r.o.
tel./fax.: 583 411 227, 734 305 167
non stop: 605 251 951
e-mail : ckmaxima@centrum.cz, www.ckmaxima.cz

