Projekt německého jazyka: Za klenoty Jižního Německa
Vážení klienti, děkujeme za projevenou důvěru v naši cestovní kancelář JH Travel. Pevně věříme, že
dokážeme splnit vaše očekávání, zprostředkujeme vám poznání nového místa neobvyklým způsobem
a prožijete s námi příjemné chvíle. Prostřednictvím těchto pokynů bychom rádi předali informace k
průběhu zájezdu.
Průvodce zájezdu: Zedníček Lukáš
Pedagogický dozor: Mgr. T. Scholz, Mgr. E. Podolková, Mgr. M. Němcová
Čas a místo odjezdu: 23. 6. v 02.30 hodin od kina v Chotěboři
Návrat: 27. 6. v ranních hodinách u kina v Chotěboři
Autobus bude přistaven na nástupní místo 15 min. před odjezdem. O případném zpoždění vlivem
aktuální dopravní situace vás budeme průběžně informovat. Přesný časový harmonogram pro náš
zájezd platí dle námi domluveného programu, jednotlivé části se mohou měnit pouze vlivem
nepředvídatelných událostí. Celý program má od nás k dispozici doprovodný pedagogický dozor
Ubytování:
23. - 24. 6. OEKOTEL, Eugen Muller Strase 9, A-5020 Salzburg,
24. - 25. 6. Jugendherberge Ravensburg, Veitsburgstrase 1, 88212 Ravensburg,
25. - 26. 6. Hostel haus International, Elisabethstrase 87, 800797 Munchen.
Stravování:
Pro naši skupinu jsou zařízeny snídaně.
Doporučujeme si sebou vzít:
- cestovní pas nebo platný občanský průkaz se strojově čitelným kódem
- průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny - peníze na vstupné (max. 70,- Euro – odevzdává se p.
Scholzovi) a drobné výdaje (na suvenýry, popř. občerstvení dle vlastního uvážení 50 – 80,- Euro)
- CZK na občerstvení v autobuse
- jídlo a nápoje na cestu, popř. večeře
- oblečení dle počasí – i něco teplejšího (pláštěnka nebo deštník a vhodná obuv - 2 páry)
- toaletní potřeby + vlastní ručník
- základní léky pro eventuální nachlazení, pravidelně užívané vlastní léky včetně mobilů, vysoušeče
vlasů…
- kapesní slovníček, popř. psací potřeby
Pojištění:
Komplexní cestovní pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb, odpovědnosti
za škodu na zdraví a věci třetí osoby, zavazadel a stornopoplatků. Každý účastník zájezdu je povinen
učinit vše, aby během svého pobytu nezpůsobil žádnou škodu
Program:
1. den: Na přihlášce byl původně plánován na odjezd z Chotěboře od budovy školy v 23. 30 hodin,
cesta nonstop s hygienickými zastávkami. ALE NOVĚ: ODJEZD je v sobotu ve 02.30 hodin od kina!!!
2.den: V ranních hodinách odjezd do BERCHTESGADENU, návštěva Hitlerova „Orlího hnízda“ – úžasné
vyhlídky do okolí na vrcholky Alp a na jezero Königsee. Návštěva solného dolu. Ubytování, nocleh.
3.den: V ranních hodinách návštěva nejznámějšího zimního střediska Bavorských Alp GARMISCH PARTENKIRCHEN, které roku 1936 hostilo zimní olympijské hry, výjezd lanovkou na vrchol Zugspitze.
Cesta k jezeru SCHWANSEE, zastávka u WIES – KIRCHE – prohlídka poutního kostelíka - rokokového
skvostu zapsaného na světovém dědictví UNESCO, návštěva zámku NEUSCHWANSTEIN –

pohádkového zámku v Alpách, který byl postaven z rozmaru excentrického bavorského krále Ludvíka
II. Ubytování, nocleh.
4.den: Příjezd k BODAMSKÉMU JEZERU. Ranní prohlídka města KOSTNICE, kde byl upálen mistr Jan
Hus. V dopoledních hodinách zhlédnutí fascinující přírodní scenérie ŠVÝCARSKA – RÝNSKÉHO
VODOPÁDU, pokračování v jízdě podél jezera do LINDAU – starého rybářského města na ostrůvku u
na východním břehu Bodamského jezera, odkud je ohromující výhled nejen na jezero, ale i Bavorské
Alpy. Ve večerních hodinách odjezd do hotelu,, nocleh.
5. den: Celodenní návštěva MNICHOVA – celodenní prohlídka hlavního města Bavorska, prohlídka
historického jádra města – Marienplatz, Stará a Nová radnice s největší zvonkohrou v Evropě, dóm
Panny Marie, chrám sv. Michala – pohřební místo krále Ludvíka II. Bavorského, Augustinerbräu nejstarší a nejvěhlasnější mnichovský pivovar, osobní volno, návštěva Německého muzea –
největšího muzea vědy a techniky na světě a nejoblíbenějšího v Německu. V odpoledních hodinách
prohlídka Olympijského stadionu z roku 1972, možnost návštěvy vyhlídkové věže a cestou z
Mnichova návštěva zámku Nymphenburg. Ve večerních hodinách návrat do ČR.
6.den: Návrat do Chotěboře v ranních hodinách.

