Pokyny na poznávací zájazd Bratislava – Viedeň
Meno:

Cestovanie s JUKRIMA, p. Ballaschova: 0902 222 736

Termín :

18.10. – 20.10. 2017

Miesto zájazdu:

Bratislava – Viedeň

Nástupné miesto :

18.10.2017

08:00 hod. Moladava nad Bodvou
(okres Košice-okolie) – Gymnázium
Štefana Moysesa, Školská 13

Doprava:

klimatizovaný autobus

Sprievodca:

p. Martina Siváková 0907 889 840

Vodič:

p. Mačejovský 0905749453 /dostupné v deň odchodu/

PROGRAM:
18.10.2017
19.10.2017

20.10 .2017

Odchod z Moladava nad Bodvou. Príchod do Bratislavy. Prehliadka
Starého mesta, voľný program, večera, ubytovanie, nocľah.
Raňajky. Odchod do Viedne, prehliadka mesta Štátna opera – kde sa
konajú každý rok Operné bály. Následne presun do rozprávkovo
vyzdobeného centra Viedne – od Námestia Márie Terézie k Dómu sv.
Štefana. Parlament – pripomínajúci grécky chrám s nádhernou
fontánou Pallas Atény. Radnica - najvýznamnejšia novogotická stavba v
meste. Individuálne voľno. Podvečer návrat do Bratislavy, večera,
nocľah.
Raňajky. Odchod do Viedne, návšteva Zámku Schönbrunn - bývalá letná
rezidencia Habsburgovcov, mnohé komnaty a sály sú zapísané v
dejinách, je miestom narodenia a skonania cisára Františka Jozefa I.
Belvéder – dal vybudovať princ Eugen Savojský, Horný Belvéder slúžil
reprezentačným účelom a Dolný Belvéder bol princovou letnou
rezidenciou. Kostol Karla Boromejského – vybudovaný Karolom VI.
Individuálne voľno, popoludní odchod na Slovensko. Návrat do
Moldavy nad Bodvou.

V prípade potreby je sprievodca oprávnený poradie a program zájazdu prispôsobiť
okolnostiam pri dodržaní obsahu zájazdu.

Mena: Euro
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Rakúsku
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni
Armbrustergasse 24 , A-1190 Wien, Rakúsko
Tel.: 00431318 9055200
Fax: 00431318 9055208
Mobil: 0664/340 18 61
Email: emb.vieden@mzv.sk

Cena zahŕňa:
- doprava klimatizovaným autobusom
- sprievodca CK
- poistenie CK proti insolventnosti
Cena nezahŕňa:
- vstupy do pamiatok a múzeí , Schönbrunn – IMPERIAL TOUR 7,20 €/ per student (618 years). Adults pay € 14,20 per person.
Platia aj osoby grátis !!!
- komplexné cestovné poistenie








vziať si platný cestovný doklad: OP alebo cestovný pas /na tento zájazd postačuje OP/,
nenoste všetky doklady spolu s cestovným pasom, vyhotovte 2 kópie cestovného dokladu,
jednu kópiu nechajte u svojich príbuzných a druhú majte pri sebe počas cesty,
miesto svojho pobytu oznámiť svojej rodine a známym /CK bližšie informácie o Vašom pobyte
tretím osobám neposkytuje/,
vankúšik a deku pre pohodlnú cestu v autobuse,
pohodlnú obuv, teplé a nepremokavé oblečenie /pre prípad zlého počasia/,
na osobné výdavky počas cesty /stravovanie, nakupovanie a iné/ odporúčame vziať si hotovosť
v Eurách resp. bankovú platobnú kartu,
odporúčame si vziať stravu podľa vlastnej potreby.

A teraz to najdôležitejšie!


Nezabudnite si pribaliť do batožiny dobrú náladu a správne cestovateľské nadšenie!

Pokojnú cestu a mnoho skvelých zážitkov Vám praje Vaša cestovná
kancelária EZOTOUR, s.r.o.

