Poznávací zájezd po zemích střední Evropy

25.3.2010

Kristýna Lukešová
Barbora Buriánová

Expecta-cestovní kancelář
Datum zájezdu:10.7.2010-20.7.2010
Cena zájezdu:7 777 €

1.DEN
Po příletu ze Sydney do hlavního města Německa Berlín,
si zapůjčíte auto u společnosti Invia www.invia.cz v ceně i s průvodcem,
poté si prohlédnete krásy tohoto města.
Další bod zájezdu je prohlídka hradu Hohenzollern nedaleko Sttugartu.
Na konci dne budete ubytováni v hotelu Hansa ve Stuttgartu.

2.DEN
Další zemí kterou s námi poznáte je Polsko,
konkrétně jeho hlavní město Varšava.
Prohlédnete si toto překrásné město.
Poté se přesunete do dalšího města této republiky- Krakova
a prohlédnete si jeho památky.
Přespávat budete v hotelu Saski v tomto městě.

3.DEN a 4.DEN
Další zemí střední Evropy kterou navštívíte bude Slovensko a jeho velehory-Vysoké Tatry.
V plánu je výstup na Gerlachovský Šťít v doprovodu horského vůdce.
Po tomto dlouhém dni se přesunete do hlavního města Bratislavy.
Budete tu ubytováni v luxusním hotelu Gate One.
Další den si prohlédnete město, Bratislavský hrad a hrad Devín.
Ubytováni budete ve stejném hotelu jako minulý den.

5.DEN
Další den budete poznávat krásy Maďarska a jeho hlavního města Budapešť.
Navštívíte lázeňský komplex Széchenyi Gyógyfürdő.
Poté přejedete na největší jezero střední Evropy-Balaton.
Získali jsme pro vás unikátní ubytování v dřevěné chatičce Eldorádo ve vesničce
Badacsony.

6.DEN
A na řadě je Rakousko a jeho hlavní město Vídeň.
Po prohlídce tohoto města se přesunete do Vídeňského lesa.
Poté vás čeká návštěva Bodamského jezera.
Budete ubytováni v hotelu Germania v Bregenzu.

7.DEN
A dalším bodem vaší cesty je Lichtenštejnsko a město Vaduz.
Dále učiníte prohlídku města a zámku Vaduz a navštívíte stadion mužstva FC
Vaduz.Ubytování již zařízeno v hotelu Residence ve Vaduzu.

8. A 9.DEN
Posledním bodem tohoto zájezdu bude Švýcarsko a jeho hlavní město Bern.
Na řadě je prohlídka tohoto města a Bärengrabenu.
Budete ubytováni v jednom z místních hotelů..v hotelu Kreuz .

Další den vás čeká překrásné Ženevské jezero.
S tím bude souviset i prohlídka stejnojmenného města Ženevy.
Navštívíte další Švýcarské město-Lausanne,
kde budete mít rovněž čas na jeho prohlídku.
Budete ubytováni v hotelu Agora v Lausanne.

10.den
V posledním dni našeho nezapomenutelného zájezdu se autem vrátíte do Německa,
konkrétně do Mnichova.
Zbude vám čas na zápas na stadionu FC Bayern Mnichov-bude to zápas
FC Bayern Mnichov a FC Manchester United.
Poté se vrátíme zpět do hlavního města Berlína,
kde budete muset vrátit agentuře Invia vámi vypůjčený automobil.
A nakonec už jen zbývá odjezd na letiště Berlín a návrat do rodného města Sydney.
Náš zájezd je u konce,doufáme že jste byli s naší společností spokojeni a pojedete s námi
zase příště…kam?těžko říct,uvidíme co si na nás pan Eliáš vymyslí 

