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Do Francie za dopravou, technikou a válečnou historií
5 dnů/3 noc v hotelu/bus/snídaně
1. den – odjezd kolem 03:00
ráno. Příjezd do
HOCKENHEIMU kolem 10:00 a
exkurze závodištěm F1 (11:00
– 12:30 audio – guide
v angličtině nebo
francouzštině)…Následuje
přejezd do SPEYERU a návštěva
technického a dopravního muzea (návštěva 14:00 – 18:00), k vidění: jumbo jet, ponorky, námořní
záchranný křižník, největší výstavu raketoplánů v Evropě vč. ruského raketoplánu Buran, přistávací
kapsle a další, lokomotivy, veterány, hasičské vozy, motocykly. Ubytování ve Francii v blízkosti Verdunu.
2. den - po snídani prohlídka
nejznámějšího bojiště 1. světové války u
VERDUNU, Mémorial de Verdun 1914–
1918 (bohatá sbírka vozidel, těžkých
zbraní, uniforem franc., něm. a amer.
vojáků)… Zastávka u katedrály v REMEŠI
na fotografii zvenčí. Přejezd do Normandie
a ubytování.
3. den - Přímořské lázně ÉTRETAT – procházka po křídových útesech ve tvaru
sloního chobotu, jehly atd. Na svých plátnech je často zachycoval malíř Claude
Monet. Návštěva jednoho z nejdůležitějších francouzských přístavů LE HAVRE,
zastávka v přístavu, prohlídka, možnost fotografování a občerstvení. Odpoledne
krátká zastávka u PONT DE NORMANDIE – unikátní ukázka mostního inženýrství
moderní doby. Ubytování.
4. den – PLÁŽE VYLODĚNÍ V
NORMANDII – historii dne D zažijete
autenticky i po 70ti letech od vylodění
Spojenců v Normandii. Po
snídani ARROMANCHES – muzeum
vylodění, vyhlídka do okolí a kino - 3D
film. Odpoledne COLLEVILLE SUR
MER – americký hřbitov známý z filmu
Zachraňte vojína Ryana, POINTE DU
HOC – místo, kde jsou dodnes stopy po
bombách svržených za 2. světové války.
Odjezd zpět do ČR max. v 17:00 hod.
5. den – příjezd do Prahy kolem 10:00 – 12:00 hod. – dle dopravní situace.

Cena: 7 890 Kč (ubytování v hotelu 2** s WC a sprchou na pokoji, bufetová snídaně)
Termín: dle přání školy a dostupných termínů
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Cena zahrnuje:
- autobusovou dopravu s přistavením autobusu ke škole
- 3x ubytování v hotelu se snídaní
- služby průvodce CK
- informační materiály a plánky
- zákonné pojištění pro případ úpadku CK
- pojištění léčebných výloh do výše 3 mil. Kč., pojištění storna zájezdu, pojištění odpovědnosti za
způsobenou škodu, pojištění zavazadel, pojištění přivolání opatrovníka v případě hospitalizace dítěte
(pojišťovna hradí rodiči dopravu a náklady spojené s pobytem u hospitalizovaného), kompenzace
nevyužité dovolené (například dítě je hospitalizováno a pojišťovna proplatí 2000 Kč/den za nevyužitou
dovolenou, je to druh kompenzace za to, že dítě přišlo o zážitky na zájezdu) úrazové pojištění – výše
pojistného krytí specifikováno níže
- DPH
Cena nezahrnuje:
- vstupné do objektů a muzeí a jízdné max. 40€ (Hockenheim 12€, Technické a dopravní muzeum Speyer
15€, Mémorial de Verdun 5€, katedrála v Remeši v případě času cca 3€, D-Day Muzeum v Arromanches
5€)
Pojistné krytí v ceně zájezdu
pro všechny účastníky:
Evropa
Léčebné
výlohy

Asistenční
služby

Úraz

Limity plnění (v Kč)
Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie
Komp. pobytu v nemocnici
(2000 Kč za den)
Aktivní asistence
Převoz, přeložení a
přeprava
Repatriace tělesných
ostatků
Náklady na pohřeb

K moři
3 000 000
25 000
120 000
10 000
neomezeně
2 000 000
1 000 000
150 000

Náklady na opatrovníka
Trvalé následky úrazu

150 000
200 000

Úmrtí následkem úrazu

100 000

Osobní věci

Zavazadla
Škoda na zdraví
Odpovědnost
za škodu a poj. Škoda na majetku
Zrušení cesty
Zrušení cesty

15 000
1 000 000
500 000
240 000

Upozornění – pořadí návštěv památek se může měnit s ohledem na počasí, dopravní situaci a místu
ubytování. Výše vstupů je orientační, potvrdíme v pokynech na cestu, které CK zasílá cca 10 dnů před
odjezdem na zájezd. Jedná se o skupinový zájezd, a proto předpokládáme, že všichni navštíví vše. Cestovní
kancelář rezervuje vstupy pro všechny účastníky. Časy příjezdu a odjezdu jsou orientační. Čas odjezdu bude
upřesněn v pokynech na cestu, které CK ze zákona zasílá cca 10 dnů před odjezdem na zájezd.
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