Vaše nejlepší brána k poznání

ADVENTNÍ VĚLIČKA A KRAKOV
Termín: 11. 12. 2019
Cena : 850,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým klimatizovaným busem vybaveným WC a DVD
( k dostání teplé a chlazené nápoje), připojištění léčebných výloh v zahraničí, průvodce .
Cena nezahrnuje poplatek za místního průvodce do Věličky se sluchátky ( cca 400,-Kč žáci a
studenti do věku 26 let, 560,-Kč dospělí). Výše vstupného bude přesněno v pokynech na cestu.

Program:
Odjezd v brzkých ranních hodinách - cca 4.00 hod. od budovy školy, cesta nonstop
s hygienickými zastávkami.
V dopoledních hodinách příjezd do VĚLIČKY – prohlídka těchto nejstarších a
nejhlubších solných dolů na světě, které jsou pro svoji mimořádnost zařazeny na
seznam světového dědictví UNESCO. Návštěva unikátních podzemních prostor, kde je
v soli vytesán chrám, kaple, je tu množství sochařských děl ze soli, solná jezera ….
V odpoledních hodinách návštěva starobylého královského města KRAKOVA –
bývalého hlavního města polského království, je právem označovaného za srdce Polska.
Město ležící na březích řeky Visly a je kolébkou polské státnosti a kultury. Prohlídka
zámku Wawel a katedrály, vyhlídka na Vislu, procházka starým městem, návštěva
vánočních trhů.. Ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky.
Návrat domů v nočních hodinách (cca 23.00hod.).
Uzávěrka přihlášek: 21.10..2019. S přihláškou se hradí plná cena zájezdu.
Storno podmínky: Do 21.10. 2019 .bez poplatku, od 22.10..2019 poplatek ve výši 50% ceny, od 11.11.2019 poplatek ve
výši 100% ceny. Storno poplatek se neplatí, pokud účastník za sebe zajistí náhradníka.
Cena může být navýšena v důsledku náhlých daňových či kurzovních změn či nárůstu cen pohonných hmot a průjezdních
poplatků.
Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ 68117434.
®------------------------------------------------------------------zde oddělit------------------------------------------------------------------¬
Přihlašuji se závazně na exkurzi „ Vánoční Vělička -- Krakov “ dne 11.12. 2019

a souhlasím, aby CK níže uvedené údaje použila k zajištění zájezdu a pojištění léčebných výloh
v zahraničí.
Jméno a příjmení: …………………………………………….....Rodné číslo…………………(nutné uvést kvůli pojištění!!!)
Adresa:……………………………………………………………………….….......Telefon:……......………………………….

……………………………………………….
Byl(a) jsem seznámen(a) se stornovacími podmínkami

podpis účastníka či jeho zákonného zástupce

