
& 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 Itálie a Rakouska:  
 EXPEDICE ITÁLIE 2014 v termínu 08. 09. - 12. 09./13. 09.  2014.

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

ODJEZD: v pondělí 08. září  2014
KLATOVY: 05, 00 hod.  od Gymnázia Jaroslava Vrchlického 
Autobus bude přistaven ve 04, 40 hod. V místě odjezdu buďte, prosím, aspoň 20 minut před odjezdem. 
Děkujeme za Vaši dochvilnost.

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.

PROGRAM:
Horská turistika, přírodovědecké expedice (flóra, fauna, krajinná ekologie a architektura), historické památky, 
relaxace v oblasti Kitzbühelských Alp, Dolomit a jezera Lago di Garda.
08. 09.: 05, 00 hod. odjezd z ČR. Rakousko: soutěska Leutaschklamm (25 m vysoký vodopád, vyhlídkové 
kovové lávky a mosty,..) - Swarovski Kristallwelten: expozice největšího světového producedenta křišťálu a 
polodrahokamů. Itálie: L´Ostello di Grumes: ubytování. Večeře. Volný program.
09. 09.: po snídani odjezd do nejkrásnějších italských hor Dolomit: celodenní program v oblasti Val di Fassa. 
Návrat na ubytování. Večeře. Volný program.
10. 09.: po snídani odjezd do jedné z nejstarších alpských botanických  zahrad Giardino Botanico Alpino 
Viote Monte Bondone – jezero Lago di Garda: středověké městečko Malcesine na úpatí hory Monte Bondo, 
vyhlídková plavba lodí z Malcesine do Limone a zpět. Návrat na ubytování. Večeře. Volný program.
11. 09.: po snídani odjezd do kouzelné oblasti pohoří Brenda: celodenní program. Návrat na ubytování. 
Večeře. Volný program.
12. 09.: po snídani odjezd do Merana: prohlídka 6. nejkrásnějších zahrad na světě – terasovitých zahrad 
zámku Trattmansdorff (83 různých zahradních krajin, cca 5. 400 různých druhů a variant rostlin,....). 
Prohlídka městečka Merano, event.možnost koupání v horských termálních lázních (cca 25 bazénů, kterým 
jedinečnou kulisu tvoří zasněžené vrcholky hor). 
Návrat domů okolo 24. hod. dne 12. 09. nebo v brzkých ranních hodinách dne 13. 09.
Pozn.: Změna programu vyhrazena. Program bude přizpůsoben počasí.

DOPORUČENÉ KAPESNÉ NA VSTUPNÉ:   cca 70 EUR

UBYTOVÁNÍ:  08. 09. - 12. 09. 2014 L´Ostello di Grumes. Www.lostellodigrumes.it
3 – vícelůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím. Přestože jsou zajištěné ručníky i ložní prádlo, 
doporučujeme 1x ručník s sebou.
Ve všech pokojích je připojení na WI-FI.
K ubytování je potřeba Váš cestovní doklad (cestovní pas nebo OP), který po příjezdu předáte na recepci.

STRAVOVÁNÍ:  
Polopenze: snídaně a večeře (překrm, hlavní chod a dezert). 
Nápoje nejsou v ceně večeří.
Váš pobyt začíná večeří dne 08. 09. 2014 a končí snídaní v den odjezdu 12. 09. 2014.



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 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:
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 vedoucího odborné exkurze Mgr. T. Görnera 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.Tomáš Görner

DŮLEŽITÉ ADRESY:
Velvyslanectví České republiky v Rakousku:
Penzingerstrasse 11-13, 1140 Wien, tel. 0043 1 8995811
Velvyslanectví České republiky v Itálii:
Via Gracchi 322, Roma, tel.: 0039 06 360 95 71, tel.: 0039 335 310 450

SOUTĚŽTE S NÁMI O ZAJÍMAVÉ CENY ! 
Jako každý rok vyhlašujeme i na sezónu 2014 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
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