Brodno 50, 010 14 Žilina, 0949 144833
cktrip@zoznam.sk, cktrip@azet.sk, www.cktrip.eu
DOVOLENKY, POZNÁVACIE ZÁJAZDY, VÝLETY, EXKURZIE,POISTENIE ponúkame V CK TRIP
HYPERMARKET TESCO, Košická 3, ŽILINA, 0945/463 382, cktrip@cktrip.eu

Štyri krajiny Európy
Termín: 25.09 – 29.09. 2019
Cena: 169€
Jedinečný autobusový zájazd po perlách 4 krajín. Navštívite miesta ako Mont Blanc, Ženevu, Schaffhausen,
Vodopády na Rýne, Konstanz a Vadúz.

Program:
1. deň - Odchod zo Slovenska bude vo večerných hodinách.
2. deň - V raňajších hodinách pricestujete do Kostnice, mestečka na brehu Bodamského jazera, pozriete si
centrum mesta a prístav. Neskôr sa pristavíte pri najväčších vodopádoch v Strednej Európe, Rýnskych
vodopádoch pri Schaffhausene. Sú 150 m široké s 21 m prevýšením. V popoludňajších hodinách vás bude
čakať mestečko Montreux na brehu Ženevského jazera. Tu strávil posledné dni jeho života Freddie
Mercury. Ubytovaní budete vo Francúzsku.
3. deň - Po raňajkách vás bude čakať Chamonix. Budete mať možnosť vyviesť sa do najvyššie položenej
stanice lanovky západnej Európy, Aiquille du Midi vo výške 3 842 m. n. m. Zážitkom je aj jazda lanovkou na
Le Brévent, masív oproti Mont Blancu. V Chamonix dostanete voľno i na občerstvenie a nákup suvenírov. V
neskorších popoludňajších hodinách sa presuniete do Ženevy, kde vás v podvečerných hodinách bude
čakať prehliadka mesta.
4. deň - Ráno sa vydáte údolím rieky Rhony. Cestou uvidíte 4-tisícové zasnežené vrcholy Álp, vinice a
ovocné sady v povodí rieky. Priesmyk Furkapass vám ponúkne pohľad z Belevederu na prameň rieky Rhony
a vstup do ľadovca. V popoludňajších hodinách sa cez Andermatt presuniete do hlavného mesta
Lichtenštajnska, Vaduzu. V podvečerných hodinách bude odchod na Slovensko.
5. deň - Príchod na Slovensko je plánovaný v ranných hodinách.
V cene je zahrnuté:
• doprava luxusným klimatizovaným autobusom
• ubytovanie na 2 noci s raňajkami
• prehliadky podľa programu
V cene nie je zahrnuté:
• komplexné cestovné poistenie
• prípadné vstupy do múzeí, pamiatok, atď. (individuálne viď vyššie)
• odporúčané vreckové min. 80 € na osobu
Možné výdavky na vstupy (ceny sú orientačné a môžu sa meniť, hradia sa na mieste):
• Rheinfall - vodopády na Rýne: 5 € dospelá osoba / 3,50 € dieťa
• Loď k vodopádu: 8 €
• Výlet loďou po Ženevskom jazere: 15€
• Ľadovec na Furkapass: 9 €
• Chaminix, Lanovka: Aiguille du Midi / 3 842 m - 50 € / Le Brevent 2 000 m - 35 € / Montenvers – ľadovec,
zubačka - 25 €

