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Švýcarská města a památky - exkurze 
 
Vážení rodiče, 
 
v termínu od 22. do 27. března 2020 připravujeme pro naše studenty ve spolupráci s cestovní kanceláří V-TOUR exkurzi do 
Švýcarska. Cílem cesty je seznámit se blíže se Švýcarskem, poznat jeho  nejznámější místa, památky, historii i současnost. 
 

Termín:  22. – 27. 3. 2020 (neděle - pátek) 

Odjezd:    22. 3. 2020 ve večerních hodinách od budovy školy  

Příjezd:   27. 3. 2020 v ranních hodinách k budově školy 

Cena:             6.745,- Kč (cena zahrnuje dopravu klimatizovaným autobusem tam a zpět, 3x ubytování s plnou penzí v 

prázdninových domech v horách ve vícelůžkových pokojích, zdravotní pojištění, úrazové pojištění, pojištění 

odpovědnosti za škodu, služby průvodce, informační materiály). Stornopodmínky se řídí všeobecnými 

podmínkami CK V-TOUR. 

Nejpozději do 15. 11. 2019 je třeba uhradit zálohu ve výši 3.000 Kč na účet školy 

Nejpozději do 14. 2. 2020 je třeba uhradit doplatek ve výši 3.745,-  Kč na účet školy 

               S sebou 50 CHF na vstupy, dále peníze (CHF) na případné občerstvení + peníze pro vlastní potřebu  

Doklady:  platný OP nebo platný cestovní pas 

Strava:   plná penze (snídaně, oběd formou obědových balíčků, večeře). Na cestu tam a první snídani doporučujeme 

vlastní stravu. 

 

Předběžný program:              
Navštívíme nejznámější švýcarská města – např. Bern, Kostnici, Ženevu, Luzern, prohlédneme si také Rýnský vodopád, projdeme 
se kolem Ženevského jezera a jezera Vierwaldstättersee, pokud nám bude přát počasí, projedeme se lodí po jednom z jezer. Čeká 
nás také návštěva soutěsky Aareschlucht. Dále navštívíme také hlavní město Lichtenštejnska Vaduz, na břehu Bodamského jezera 
si prohlédneme německé město Lindau, a na programu samozřejmě nebude chybět návštěva čokoládovny Cailler v městečku Broc 
a sýrárny v Gruyères.  

 
Číslo účtu: 19-3960330297/0100  

Variabilní symbol: evidenční číslo studenta (v systému Bakaláři) 

Specifický symbol: 3240028 

Zpráva pro příjemce: jméno studenta, Švýcarsko 

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat:  
Mgr. Petra Sečkařová: p.seckarova@skola-eu-praha.cz; tel.: 281012757 
______________________________________________________________________________________________ 

 

Závazná přihláška – Švýcarsko 
 

Termín: 22. - 27. 3. 2020 
Místo konání: Švýcarsko 
Cena zájezdu: 6745,- Kč -  (záloha ve výši 3.000 Kč bude uhrazena nejpozději do 15. 11. 2019 na účet školy, doplatek ve výši 

3.745,- Kč bude uhrazen nejpozději do 14. 2. 2020 na účet školy). 
 
 
Příjmení, jméno studenta: ______________________________________     Třída:_______________________________ 

Bydliště:_____________________________________________        Datum nar.:_________________________________ 

E-mail / Telefon: ________________________________    Číslo OP nebo pasu: __________________________________ 

Jméno zákonného zástupce: ___________________________      Kontakt na zák. zástupce: ________________________                                                                                                          

Podpis studenta:                                                             Podpis zákonného zástupce:_______________________________                                                  

Souhlasím s tím, že můj syn / má dcera ………………………………… může po příjezdu ze Švýcarska samostatně odejít domů. 

                                                                                                 Podpis zákonného zástupce: ………………………………………… 
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