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Výstava exotických květin a rostlin v Dijonu
s návštěvou Francie a Švýcarska

FLORISSIMO 2010
www.florissimo.fr

2010: 9.3.-14.3. (Út-Ne)

CENA: 6.000 Kč
Program: (Bus čeká na přípoj Student Agency z Ostravy, příjezd do Brna)
1. den: odjezd ve 19:00 z Brna, lázně ul. Kopečná, z Prahy v 21:30 od hotelu Corinthia Towers (st. metra Vyšehrad),
z Plzně z parkoviště u autobusového nádraží v 23:00, přes Rozvadov, SRN. Noční přejezd Švýcarskem.
2. den: Lichtenštejnské hlavní město Vaduz - prohlídka města s průvodcem. Zurich - prohlídka města s průvodcem
(kostel sv. Petra, radnice, chrám Grossmünster, cechovní domy, jezero), Rýnský vodopád, Luzern - prohlídka
nádherného města na břehu jezera Vierwaldstätter (jezuitský kostel, mosty Spreuerbrücke a Kapellbrücke, vodárenská
věž, stará radnice, Lví památník), nocleh.
3. den: Okružní jízda busem kolem Ženevského jezera do Lausanne - městečko postavené terasovitě nad Ženevským
jezerem, prohlídka města s průvodcem - Katedrála Notre Dame (výstup na věž 3 CHF), biskupský hrad, radnice, palác
Saint Maire, Vevey, prohlídka lázeňského městečka, kde žil Charles Chaplin, Montreux, prohlídka lázeňského
městečka s průvodcem, které je považováno za jedno z nejkrásnějších míst Švýcarska, kde žil Fredy Mercury (QUEEN),
středověký hrad Chillon (10 CHF), francouzské lázně Thonon, nocleh.
4. den: Výlet do Chamonix - nejznámější středisko ve francouzských Alpách v údolí pod severními svahy masívu Mont
Blanc. Dopoledne výlet lanovkou na vysokohorskou vyhlídku Aiguille du Midi – 3.842 m s krásným pohledem na
Mont Blanc, odpoledne výlet horským vláčkem na ledovec Mer de Glace – 1.913 m, nocleh.
5. den: Dijon, návštěva veletrhu nebo prohlídka města s průvodcem (Palác burgundské šlechty – dnešní Radnice, kostel
Notre Dame, Soví okruh, přístav, hrázděné a měšťanské domy, katedrála Saint-Bénigne, Justiční palác, věž Filipa
Dobrého), večer odjezd do ČR.
6. den: Příjezd do Plzně, Prahy a Brna v dopoledních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním busem s WC a klimatizací, 3x nocleh v hotelu F1 ve 3lůžkových pokojích a
průvodce.
Příplatky: 2lůžkový pokoj 600 Kč/os, snídaně 140 Kč/1 os./ 1 snídaně,
Cena nezahrnuje: Vstupenka na výstavu 18 € a fakultativní vstupy. (lanovka na vyhlídku Aiguille du Midi 38 €,
horský vláček na ledovec Mer de Glace, kabinová lanovka k jeskyni a vstup do ledovcové jeskyně 25 €) Doporučené
kapesné 100 €.

Lze dokoupit komplexní pojištění (úraz, storno, léčebné výlohy) 26 Kč/ den a místenku na konkrétní sedadlo v autobusu à
100 Kč. Příplatek za samostatné dvousedadlo 1.500 Kč.

