
To nejlepší ze Švýcarska  

 

Termín:  4.6. -9.6.2019 

1. den: Odjezd z České republiky ve večerních hodinách. 

2. den: Ráno zastávka u Rýnských vodopádů, poté odjezd do nedaleké Kostnice, místa, kde byl upálen Jan 
Hus (památník, Husovo muzeum). Odpoledne procházka okolo Bodamského jezera a přesun do Curychu. Večer 
ubytování v hotelu. 

3. den: Dopoledne prohlídka hlavního města Švýcarska Bernu. Odpoledne průjezd romantickým 
údolím Emmental s překrásnou krajinou zelených luk a pasoucích se krav a také místem, kde se vyrábí slavný sýr ementál. Fotopauzy a návštěva 
zdejší sýrárny. Večer odjezd zpět na ubytování.  

4. den: Dopoledne prozkoumávání oblasti Bernských Alp. Procházka ve středisku Grindelwald s výhledy na horský masiv Jugenfrau a na horolezci 
obávanou severní stěnu Eigeru. Odpoledne návštěva historického města Luzern, které se rozkládá na břehu jezera Vierwaldstatter. Procházka 
městem. Večer návrat na ubytování. 

5. den: Po snídani přejezd do městečka Sion, kterému vévodí dva hrady  Vallére a Tourbillon, poté návštěva městečka Montreux, návštěva Nestlé 
čokoládony v Broc a rozloučení se se Švýcarskem v překrásném městečku Gruyéres. Večer odjezd zpět do České republiky. 

6. den: Návrat do ČR v časných ranních hodinách. 

 

 

 

 

 

Rozsah pojištění, které je v ceně zájezdu: 

 

pojištění léčebných výloh v zahraničí 4 mil. Kč 

pojištění zavazadel 18 000 Kč 

úrazové pojištění – trvalý následek 18 000 Kč 

pojištění odpovědnosti za škodu na majetku 1 mil. Kč 

pojištění storna zájezdu v případě onemocnění, úrazu či živelné pohromy 80% stornopoplatku 

pojištění storna zájezdu v případě závažných rodinných událostí (úmrtí v rodině atp.)  100% stornopoplatku 

Stornopoplatky /v případě, že zrušíte zájezd z jiných důvodů, než je onemocnění či závažní rodinné důvody/ si CK účtuje tyto stornopoplatky: 

5990 Kč 

CENA ZAHRNUJE:  

• dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, 
kávovar, lednička, bufet, WC, video) 
• 3x ubytování v hotelu typu Ibis Budget 
• 3x snídaně 
• komplexní cestovní pojištění včetně pojištění 
storna  
• pojištění proti úpadku CK dle zákona  
č. 159/1999 Sb. 
• na 13 účastníků 1 místo zdarma  
pro pedagogický dozor 
• bezplatné přistavení autobusu 
(min. 13 účastníků) 
• služby průvodce po celou dobu zájezdu 
a dodání informačních materiálů 
 

CENA NEZAHRNUJE: 
• MHD a vstupy do navštívených objektů 
a atrakcí  (15 CHF) + případná jízdenka na 
horský vláček 
 
Aktuální ceník vstupů k tomuto zájezdu 
zašleme na vyžádání. 

 



a) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 15% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti dříve než 30 dnů před uskutečněním zájezdu 

 b) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 29.-20. dnem před uskutečněním zájezdu 

 c) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 19.-11. dnem před uskutečněním zájezdu 

 d) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 10.-5. dnem před uskutečněním zájezdu  

e) 100% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti v posledních 4 dnech před uskutečněním zájezdu.  

 

 

 

 

Závazná přihláška 

Jméno a příjmení: 
 

Datum narození:  
 

Státní příslušnost: 
 

 

Souhlasím, aby se můj syn/moje dcera zúčastnil/ a zájezdu do Švýcarska a zároveň potvrzuji, že jsem se seznámil/a se storno podmínkami CK Royal (viz výše).                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                        ……………………………………………….. 

(podpis zákonného zástupce) 

 

 


