Cestovní kancelář
ČiLe s.r.o.
Hýblova 286
560 02 Č. Třebová

Tel: + 420 774 944 051
E-mail: info@ck-cile.cz
www.ck-cile.cz

Pokyny k zájezdu: Norimberk - město,
ZOO a delfíní show

Termín: 15. 6. 2019
Odjezdová místa autobusu fi. Arnold:
3. 35 Moravany - základní škola (budova 1. stupně u pošty)
3. 50 Dašice - základní škola
Na místo odjezdu se, prosím, dostavte nejpozději 10 min. před určenou hodinou.
Změnu nástupního místa je nutné nahlásit v CK.
Průvodce: Barbora Čížová, tel.: + 420 776 129 753
Program: odjezd v časných ranních hodinách směr Pardubice, Praha, Plzeň, dle
nástupních míst.
Příjezd do Norimberku okolo 10 hodiny dopoledne, procházka města s průvodcem
(cca 2 hodiny), krátký rozchod.
Odpoledne zaparkujeme u ZOO, zakoupíme hromadné vstupné, celo-odpolední
individuální návštěva ZOO, která je situovaná v rozsáhlém lesoparku na okraji
města.
Během odpoledne proběhnou cca 2 představení cvičených delfínů (ve 14 a 15:30
hod.) Lze je sledovat z hlediště i z podzemí (pod vodou).
Součástí ZOO jsou dětská hřiště a restaurace. Navečer okolo 17 - 18 hodiny je
plánován odjezd zpět do ČR. Zastávka u Mc Donald na Rozvadově.
Návrat do ČR v nočních hodinách (Pardubice cca ve 23 hod. dále dle trasy).
Program je orientační a může být aktuálně upraven průvodcem
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby průvodce
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy
Orientační ceny vstupného:
- ZOO – skupinové: 14 €/dospělí a senioři, 11 € 14-17 let, 6 € děti 4-13 let,
do 4 let gratis
- v ceně vstupného jsou již zahrnuta představení delfínů.
- jedná se skupinové vstupné, € si vybere průvodce ráno v autobusu.
Doprava: dálkovým autobusem fi. Arnodl, v busu bude vytvořený zasedací
pořádek s ohledem na datum podání přihlášky.

U řidičů je možné si zakoupit za Kč teplé i studené nápoje (ne přes den, kdy bus stojí
a voda vychladne).
Cestující jsou povinni být v buse připoutáni.
Pro děti používající pětibodové sedačky vezměte sedačky s sebou.
Pojištění léčebných výloh důrazně doporučujeme, nabízíme za příplatek pojištění
Allianz.
CK ČiLe nabízí pojištění léčebných výloh v zahraničí ALLIANZ pojišt'ovny a.s.
Ti kteří si pojištění připlatili obdrží kartičky ráno v autobusu.
Limity pojistného plnění a všeobecné pojistné podmínky najdete na www.ck-cile.cz,
také je přikládáme.
Podmínky si důkladně prostudujte, aby pojištění zahrnovalo vše co potřebujete.
Cestovní doklady: je nutné mít kartičku české zdravotní pojišťovny - EHIC (modrá).
Smíte cestovat na Občanský průkaz nebo cestovní pas.
Děti musí mít svůj cestovní pas nebo OP! Nelze cestovat s dítětem zapsaným v
pase rodiče.
Doporučujeme: - deku a polštářek na cestu do busu, hračku do busu,
- Kinedryl pro případnou nevolnost, popř. pytlík.
- pohodlné oblečení dle počasí (pláštěnku, holínky, kšiltovku, brýle, opalovací krém,
popř. oblečení na převlečení).
- fotoaparát či kameru,
- batůžek na věci na celý den.
Děkujeme že jste si vybrali právě náš zájezd, věříme, že budete spokojeni.
V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na výše uvedený telefon či mail.
Mnoho příjemných zážitků Vám přeje kolektiv CK ČiLe.

