Vzdělávací exkurze do Švýcarska (CERN)
Termín: 30. 9. – 5. 10. 2018 (pro studenty od 14 let)
Program:
1. den: Český Těšín – Švýcarsko
Doprava zájezdovým autobusem do Švýcarska. Odjezd v podvečerních hodinách z Těšína
přes Německo do Švýcarska.
2. den: Kostnice, Technorama Ráno příjezd do Kostnice – Husův dům, Husův kámen,
budova koncilu, přístav se sochou Imperia. Dále cesta do Winterthuru, celodenní návštěva
science-centra Technorama s workshopem na téma Fast Food Surfing – experimenty v
mikrovlnce. Později odpoledne cesta na jih Švýcarska k ubytování, večeře, nocleh.
3. den: Ženeva, CERN
Ráno příjezd do Ženevy. Prohlídka centra, vč. Katedrály, pomníku reformátorů, rodného
domu J. J. Rousseau, vodotrysku aj. Po obědě prohlídka výzkumného zařízení CERN s
odborným tří hodinovým výkladem. Začátek prohlídky v 14:00. Poté prohlídka expozic
Microcosmos a Globe. K večeru přejezd k ubytování, večeře, nocleh.
4. den: Zermatt a nenáročná tura pod Matterhornem
Po snídani odjezd do obce Tasch a odtud vláčkem do Zermattu (UNESCO). Návštěva
soutěsky Gornegorge, muzeum Matterhornu, výjezd lanovkou ke Swarzsee a odtud pěšky z
kopce dolů směrem k přehradě a dále zpět do Zermattu. Trasa má délku 8,9 km a převýšení
cca 900 m (pouze z kopce). Večeře, nocleh.
5. den: sýrárna Gruyére, čokoládovna Cailler, Bern, noční přejezd Německa Ráno
exkurze do výrobny delikátních sýrů Gruyére (5 CHF) a lahůdkové čokolády Broc-Cailler (9
CHF). Prohlídka výroby spojená s ochutnávkou a možností nákupu za zvýhodněné ceny.
Odpolední prohlídka historického centra švýcarské metropole Bernu (UNESCO) – Staré
město, Orloj, Pojídač děti, katedrála Münster, Federální palác. Noční přejezd Německa.
6. den: Švýcarsko – Český Těšín V dopoledních hodinách příjezd zpět do Těšína. Vykládka
studentů po cestě je možná.
Program prosím berte jako orientační. Exkurze lze v rámci jednotlivých dní zaměnit. Finální
program nastavíme dle jednotlivých rezervací a preferencí objednatele.

CESTOVNÍ SLUŽBY
Doprava: Zájezdový autobus s kapacitou 57 osob, vybavený sedadly s bezpečnostními pásy,
videem, kávovarem, lednicí, klimatizací a toaletou. Po cestě možnost zakoupení teplých i
studených nápojů.
Ubytování a stravování: Noclehy 3x v prázdninovém domě ve středisku Vilars –
nejslunnějším horském středisku jižního Švýcarska. Celková kapacita 76 míst ve 2, 3 a více
lůžkových pokojích. To umožňuje flexibilitu jak v počtu osob, tak v rozdělení pokojů, které
bude nejlépe vyhovovat Vaší skupině.

Strava je zajištěna českým kuchařem. Strava v rámci plné penze (snídaně – oběd – večeře).
Prvním jídlem je večeře druhý den. Posledním pak snídaně 5. den + obědový balíček na
zpáteční cestu. Obědy jsou realizovány formou obědového balíčku.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování, 3x plnou penzi, průvodce s licencí
MŠMT, cestovní pojištění pro všechny účastníky a pojištění storna zájezdu, ochutnávku
švýcarských sýrů, zákonné pojištění CK a DPH
Služby za příplatek: čokoládovna Nestle – Cailler: 9 CHF, sýrárna Gruyére: 5 CHF,
Technorama: 15 CHF, vláček Täsch – Zermatt - Täsch: 13,60 CHF, lanovka k Swarzsee: 16
CHF, soutěska Gornegorge: 5 CHF, fakultativně muzeum Matterhornu: 4 CHF
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