Termín: 2.12. 2022

Číslo zájezdu: 22-579

Cena: 1 410,- Kč

VÁNOČNÍ MNICHOV
1. DEN:
Na zájezd vyjedeme od budovy školy v brzkých ranních hodinách. Po příjezdu do Mnichova se nejprve krátce zastavíme
u Allianz Areny a pak budeme pokračovat k parku Olympiapark, kde se v roce 1972 konaly letní olympijské hry.
Projdeme se olympijským areálem a vyjedeme na olympijskou věž Olympiaturm, odkud se naskýtá krásný výhled na
celé město a okolí. Poté se přesuneme do centra města. Při pěší prohlídce si prohlédneme někdejší rezidenci
bavorských králů Residenz München včetně nejstarší místnosti Antiquarium. Pak se vydáme na procházku historickým
centrem Mnichova - Alter Hof, tradiční betlém na nádvoří Altes Rathaus, vánoční strom na Marienplatz, Frauenkirche,
Neuhauser Straβe okolí. Odpoledne navštívíme adventní trhy (největší trh Münchner Christkindlmarkt na Mariánském
náměstí doprovázený již tradičním trhem řezbářů Kripperlmarkt s různorodými druhy betlémů) a budeme mít volný
čas v blízkosti nákupní třídy Kaufingerstrasse. Pozdě odpoledne odjedeme zpět do České republiky. Ke škole se vrátíme
v pozdních večerních hodinách.

V ceně je zahrnuto:
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, video, lednička, prodej nápojů
- služba průvodce po celou dobu zájezdu
- mobilní aplikace plná praktických informací a zábavy pro každého účastníka
- komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
- vstupné do navštívených objektů: 0-10 EUR pro studenty do 18 let
Poznámka:
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků
Upozornění:
S ohledem na epidemiologickou situaci může být pro účast na zájezdu nezbytné splnění podmínek pro vycestování do
jiných zemí a pro návrat zpět do ČR (např. očkování či testování). Nesplnění těchto podmínek bohužel není možné uznat
jako důvod pro bezplatné odhlášení ze zájezdu. To se nevztahuje na případy, kdy se tyto podmínky změní krátce před
zájezdem takovým způsobem, že je objektivně již nelze splnit.

