Zahraniční školní výlet
Orlí hnízdo, Salzburg, Královské jezero a solné doly Berchtesgaden

Kdy: 14. 5. – 16. 5. 2018
Informace a prezentaci najdete také na stránkách školy www.zsklasterec.cz/rodice
Co nás čeká: (organizuje škola s CK Zájezd, více o CK na www.ck-zajezd.cz )
1. den:
 4.00 odjezd od školy  návštěva Orlího hnízda  odpoledne přejezd do malebného městečka
Berchtesgadenu, zde procházka a možnost nákupu potravin v obchodech typu Penny, Lidl
 ubytování, odpočinek, nocleh
2. den:
 snídaně  projížďka na Královském jezeře  dle volby - solné doly Berchtesgaden, nebo
koupání ve Watzmann Therme  silnice Rossfeld Strasse
3. den:
 snídaně celodenní návštěva Salzburgu- procházka na Kapucínské hoře s nádhernými výhledy
na město, poté toulky historickým centrem; možnost návštěvy pevnosti Hohensalzburg, Haus der
Natur, rodného Mozartova domu; odpoledne návštěva Hellbrunnu a jeho zahrad s vodními
prvky.  Návrat ke škole kolem půlnoci
Kolik to bude stát: 3.000 Kč na osobu
Cena zahrnuje:
 autobusovou dopravu plně vybaveným autobusem
 2 x ubytování v penzionu se snídaní http://www.auerwirt.de/
 služby průvodce po celou dobu výletu
 cestovní pojištění žáků - UNION, typ B, včetně storna zájezdu
Cena nezahrnuje:
 vstupné (povinné vstupné činí cca 25-30 euro (dle věku) a je označeno níže hvězdičkou, na
vstupy přispívá i škola/SRPDŠ v celkové výši cca 15.000 Kč, další vstupy dle zájmu)

Orientační ceny vstupů:
Orlí hnízdo https://www.kehlsteinhaus.de/
9,4 euro do 14 let, 16,1 euro od 14 let - hradí škola/SRPDŠ
*Solné doly https://www.salzbergwerk.de/de, nebo Lázně Watzmann – 2 hodiny http://www.watzmann-therme.de/
9,5 euro do 16 let
6,8 euro do 15 let, 11,7 euro dospělý
*Královské jezero – projížďka lodí http://www.koenigssee.com/
http://www.seenschifffahrt.de/koenigssee/fahrplan/fahrplan-und-fahrbetrieb/
7,5 euro do 17 let, 15 euro dospělý
Rossfeldstrasse - překrásná vyhlídková silnice http://www.rossfeldpanoramastrasse.de/en/
55 euro na autobus
- hradí škola/SRPDŠ
Muzeum Obersalzberg – bunkry https://www.obersalzberg.de/obersalzberg-home.html
zdarma pro děti i jejich učitelský doprovod
Salzburg:
*Hellbrunn https://www.hellbrunn.at/
zahrady i zámek 5,5 euro do 18 let, 12,5 euro dospělý
Hohensalzburg https://www.salzburg-burgen.at/de/festung-hohensalzburg/
základní lístek, včetně lanovky na hrad - mládež, děti 6,3 euro, dospělý 12 euro
*Haus der Natur https://www.hausdernatur.at/en/
5,5 euro do 27 let
Mozartův rodný dům
do 14 let 3,5 euro, 15 - 18 let 4 euro, dospělý 11 euro

Podepsaný souhlas a zálohu ve výši 1.500 Kč prosíme odevzdat ve škole u třídních učitelů
do 29. 1. 2018.
Doplatek do celkové sumy bude vybírán měsíc před zájezdem, tzn. začátkem dubna, a další
doplňující pokyny obdrží žáci začátkem května.
Písemný souhlas rodičů se zařazením dítěte na zahraniční výlet
Souhlasím s účastí mého syna/dcery …………………………………………………………….
na zahraničním zájezdu do okolí Salzburgu v termínu od 14. do 16. května 2018.
Dostal jsem informace o náplni zahraničního výjezdu, o dopravě, ubytování i stravování. Jsem
informován o způsobu financování a souhlasím s ním. Poplatek zaplatím podle pokynů školy.
Prohlašuji, že mé dítě má platný cestovní doklad. Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro
potřeby zahraničního výjezdu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Jsem si
vědom/a toho, že na zahraniční výjezd nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by mohl být tímto
pobytem ohrožen a žák, který by mohl zdravotně ohrozit jiné žáky. Upozorňuji na tyto zdravotní
problémy mého dítěte, na které je třeba brát zvláštní zřetel: (astma, alergie, …)
---------------------------------------------------------------------------------------------------Posílám zálohu ve výši 1.500 Kč
V …………………… dne …………………
Podpis zákonného zástupce žáka:…………………….
---------------------------------------------------------------------------------------------------Neúčast – jméno žáka: ………………………………
podpis zákonného zástupce: ………………………...

