
& Gymnázium J. 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 a do Slovinska: 

 JULSKÉ ALPY 2017 
v termínu 11. 09. - 15. 09. 2017.

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

ODJEZD: v pondělí 11. září 2017
KLATOVY: 05:30 hod. od Gymnázia Jaroslava Vrchlického 
Autobus bude přistaven v 05:15 hod. V místě odjezdu buďte, prosím, aspoň 10 – 15  minut před odjezdem. 
Předem děkujeme za Vaši dochvilnost.
Trasa: Klatovy – Železná Ruda – Deggendorf...... RAK – Slovinsko.

DOPRAVA:
Klimatizovaný bus s WC, 2x DVD, kávovar.  Dle možností bude zajištěno občerstvení jak chlazenými, tak 
teplými nápoji. 
Vzhledem k vyhlášeným pravidlům dopravy je akceptováno 1 zavazadlo/20 kg/os. Doporučujeme cestovní 
tašku nebo kufr. Pro autobusové uložení jsou nepraktické velké batohy. Z přepravy jsou vyloučeny nápojové 
a potravinové kartony.

CESTOVNÍ DOKLADY:
Platný cestovní pas nebo občanský průkaz.

PROGRAM:
Horská turistika, komplexní přírodovědná expedice (flóra, fauna, geomorfologie, krajinná ekologie a 
architektura), historické památky: ve Slovinsku v NP Triglav 
11. 09.: Ráno odjezd z ČR přes SRN do Rakouska (Korutany): Pyramidenkögel: nejvyšší dřevěná rozhledna 
na světě jedinečné panorama Alp. Cestu dolů si můžete zkrátit jízdou po nejvyšší suché skluzavce v Evropě. 
V případě volného času jezero Wörthersee. Přejezd do Slovinska. Ubytování v městečku Bled. Večeře. 
12. 09.: Po snídani odjezd do NP Triglav: Bohinjské jezero, soutěska Mostnica a vodopád Savica. Návrat do 
Bledu. Večeře. Nocleh 
13. 09.: Ráno odjezd do NP Triglav: lanovkou na horu Vogel, na jejímž vrcholu vede několik atraktivních 
turistických tras. Návrat do Bledu. V případě volného času koupání v jezeře. Večeře. Nocleh.
14. 09.: Po snídani odjezd do NP Triglav: Vodopád Peričnik v údolí Vrtaška planina. Odpolední program          
v soutězce Vintgar. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
15. 09.: Snídaně. Odjezd po trase s překrásnými horskými scenériemi do horského městečka Kobarid, 
ležícího na smaragdové krasové řece Soči, odkud je připravena turistika k vodopádu Kozjak. Navštívit 
můžete také unikátní italskou kostnici nebo Muzeum 1.světové války. Návrat domů cca 23:00 – 24:00 hod. 
Pozn.: Změna programu vyhrazena. Program bude přizpůsoben počasí.

DOPORUČENÉ KAPESNÉ NA VSTUPNÉ:   cca 40 EUR/program + kapesné na občerstvení, …

UBYTOVÁNÍ:  11. 09. - 15. 09. 2017.  Hotel Krim Bled: www.sportina-turizem.si/hotel-krim/
Zajištěné jsou pokoje s vlastním příslušenstvím. Ložní prádlo a ručníky jsou k dispozici. 
Důležité!
V místě se platí pobytová taxa: 1, 30 EUR x 4 noci = 5, 20 EUR/os./zájezd. Taxu vybere vedoucí zájezdu.
K ubytování je potřeba Váš cestovní doklad (cestovní pas nebo občanský průkaz), který po příjezdu předáte 
na recepci.
STRAVOVÁNÍ:
Polopenze: snídaně (bufet) a večeře (bufet). Nápoje nejsou v ceně večeří.



Pro účastníky s bezlepkovou dietou je zajištěno bezlepkové pečivo.
Váš pobyt začíná večeří dne 11. 09. 2017 a končí snídaní v den odjezdu 15. 09. 2017.

DOPORUČUJEME S SEBOU:
* léky, které užíváte
* fotokopii Vašeho pasu (dvoustránka s fotografií) nebo občanského průkazu + 1x foto náhradní
* 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 do každého počasi ( větrovku, svetr, pláštěnku, pokrývku hlavy,..)
* plavky, osušku, plážové boty, které poslouží i jako domácí obuv 
* batoh nebo zavazadlo vhodné pro denní program s turistikou 
* hygienické potřeby, opalovací krém, sluneční brýle

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ:
POJIŠTĚNÍ:
CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s. r. o. zprostředkovává cestovní  pojištění do zahraničí (tzv. „balíček“)
s pojišťovnou Uniqa, a. s. Pokud jste si cestovní pojištění do zahraničí uzavřeli v naší CK, obdržíte 
v busu od vedoucího exkurze kartičku pojištěnce. 
V případě ošetření je nutné vzít k lékaři  cestovní doklad a předanou kartičku pojištěnce, na které je 
uvedeno Vaše jméno = jméno pojištěnce a č. pojistné smlouvy CK.
Nezapomeňte si vzít s sebou na cestu také Vaši kartu české zdravotní pojišťovny.

VEDOUCÍ EXKURZE: RNDr. Tomáš Görner Ph.D. (tel. 605483686)
DALŠÍ PEDAGOGICKÝ DOPROVOD:  Mgr. Jitka Jarošíková, Mgr. V. Jílková

DŮLEŽITÉ ADRESY:
Velvyslanectví ČR v Rakousku: Penzingerstrasse 11-13, 1140 Wien, tel. 0043 1 89958111
Nouzová linka: 0043 676 8496 4618

Velvyslanectví ČR ve Slovinsku:  Veleposlaništvo Češke Republike
Riharjeva 1, Ljubljana
Tel.: 003861/4202450

SOUTĚŽTE S NÁMI O ZAJÍMAVÉ CENY ! 
Jako každý rok vyhlašujeme i na sezónu 2017 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 zašlete na mailovou adresu bustour.foto@ckbustour.cz nebo bustour.ht@ckbustour.cz. 
A hrajete o zajímavé ceny! Děkujeme za Vaše příspěvky!

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

Pěkné počasí a příjemné zážitky Vám přeje

 CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o. !!!

www.bustour-foltynova.cz
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