
& Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech

Vážení studenti,
děkujeme Vám za projevený zájem o programy a služby naší cestovní kanceláře. 

Předáváme Vám závěrečné informace k alpské expedici do Rakouska:  
 SOLNOHRADSKO 2013 v termínu 09. 09. - 13. 09. 2013.

Přejeme Vám příjemně prožité dny plné slunce, pohody a pěkných zážitků.
CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o.

ODJEZD: v pondělí 09. září  2013
KLATOVY: 06, 00 hod.  od Gymnázia Jaroslava Vrchlického 
V místě odjezdu buďte, prosím, aspoň 10 minut před odjezdem. Děkujeme.

DOPRAVA:
klimatizovaný bus s WC, 2x DVD, kávovar. Řidič dle možností zajistí občerstvení jak chlazenými, tak teplými 
nápoji.
Vzhledem k vyhlášeným pravidlům dopravy je akceptováno 1 zavazadlo/25 kg/os. 

PROGRAM:
horská turistika, přírodovědecké expedice (flóra, fauna, krajinná ekologie a architektura), historické památky, 
relaxace v oblasti Hallstatt, Tauplitzalm, Aussee, Loser a Dachstein)
Pozn.: Program bude přizpůsoben počasí.

DOPORUČENÉ KAPESNÉ NA VSTUPNÉ:   cca 55 EUR – 70 EUR* 
tj.16, 50 EUR/Sommer Clou Card/ročníky 1997, *32,- EUR/Sommer Clou Card/ročníky 1996, 
ve které jsou zahrnuty některé vstupy a horské poplatky(www.ausseerland.at)  
+ Dachstein: 20 EUR + solný důl Altaussee: 2 EUR/audioguide čj + kostnice Hallstatt: 1, 50 EUR + vstupné 
do termálů Bad Mitterndorf: 13 EUR.  
Doporučené kapesné celkem: cca 80 - 100 EUR.

UBYTOVÁNÍ:  09. 09. - 13. 09. 2013
Horská chata Naturfreundehaus Tauplitz. www.naturfreundehaus-tauplitzalm.at
Tauplitzalm 21, A – 8982  Tauplitzalm, Steiermark
2 – 6 lůžkové pokoje s umyvadlem. Sprchy a WC na chodbě. Ložní prádlo a ručníky zajištěné.
V horské chatě je k dispozici společenská místnost (stolní tenis).
K ubytování je potřeba Váš cestovní doklad (cestovní pas nebo OP), který po příjezdu do chaty předáte na 
její recepci.

STRAVOVÁNÍ:  polopenze
Snídaně – bufet
Večeře – 2 chodové menu (hlavní chod, dezert)
Svačina – obložený rohlík nebo chléb
Váš pobyt začíná večeří dne 09. 09. 2013 a končí snídaní v den odjezdu 13. 09. 2013.

DOPORUČUJEME S SEBOU: 
* léky, které užíváte
* fotokopii Vašeho pasu (dvoustránka s fotografií) nebo občanského průkazu + 1x foto
* drobné EUR na cestu (WC,....), Kč (občerstvení v busu)
* kapesné v EUR i v Kč
* !!! pohodlnou pevnou turistickou obuv + boty náhradní
* oblečení vhodné pro turistiku, větrovku, svetr, pokrývku hlavy, lehčí rukavice (vhodné do jeskyně)
* batoh nebo zavazadlo vhodné pro denní program s turistikou 
* hygienické potřeby, opalovací krém, sluneční brýle

 plavky, ručník, plážovou obuv, kterou využijete i jako obuv domácí do horské chaty

http://www.ausseerland.at/


CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ:
Podle Směrnice MŠMT zprostředkovala CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s. r. o. pro všechny účastníky kurzu 
cestovní  pojištění do zahraničí (LVZ, „balíček“)¨s pojišťovnou Uniqa, a. s. V autobusu obdržíte 
od vedoucí odborné exkurze Mgr. J. Jarošíkové kartičku pojištěnce. 
V případě ošetření je nutné vzít k lékaři předanou kartičku pojištěnce, na které je uvedené jméno 
pojištěnce a č. pojistné smlouvy CK. 
Nezapomeňte si vzít s sebou na cestu  také Vaši kartu české zdravotní pojišťovny.

VEDOUCÍ EXKURZE: Mgr. Jitka Jarošíková
Mgr.Tomáš Görner,  Mgr. Šárka Chobotová

DŮLEŽITÉ ADRESY:
Velvyslanectví České republiky v Rakousku:
Penzingerstrasse 11-13
1140 Wien
tel. 0043 1 89958111

SOUTĚŽTE S NÁMI O ZAJÍMAVÉ CENY ! 
Jako každý rok vyhlašujeme i na sezónu 2013 oblíbenou fotosoutěž o nejzajímavější fotografii z Vašich cest. 
Téma pro tento rok zní: „Lidé na cestách“. Do soutěže se můžete zapojit max. 3 fotografiemi na jednu osobu. 
Fotografie ve formátu 13 x 18 cm (lesk) zašlete na adresu naší CK nebo mailovou adresu 
bustour.  .  foto@ckbustour.cz   nebo bustour.ht@ckbustour.cz. A hrajete o zajímavé ceny!

POHOTOVOSTNÍ MOBIL CK:   1. 00420 602 876 877, 2. 00420 602 609 995

Pěkné počasí a příjemné zážitky Vám přejí
pracovníci CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o. !!!

www.bustour-foltynova.cz

mailto:bustour.ht@ckbustour.cz
mailto:foto@ckbustour.cz
mailto:bustour@mymail.cz

