Organizace DOMINO cz, o.p.s. ve spolupráci s organizací EDUCOL, o.p.s.,
Vás srdečně zve na netradiční víkendový pobyt pro rodiny s dětmi

Plavbu lodí do Drážďan
Nezapomenutelná plavba lodí z Děčína do Drážďan skalním kaňonem Českého
Švýcarska, labskými zátokami pod hradem Königstein, místy, která již v roce
1831 obdivoval i Hans Christian Andersen.

Termín 28. 4. 2018 – 30. 4. 2018
Odjezd: v sobotu 28. 4. 2018 ze Zlína v 10:15 hodin (možnost přistoupení po
trase Otrokovice – Olomouc).
Příjezd: v pondělí 30. 4. 2018 v cca 20.00 hodin do Zlína.
Po dobu pobytu navštívíme Prahu, romantickou plavbou labskými zátokami
doplujeme až do Drážďan, kde s průvodcem absolvujeme procházku historickým
centrem přes vyhlídkové terasy okolo Frauenkirche ke Královskému paláci
a zahradám Zwingeru. Při zpáteční plavbě, za doprovodu živé hudby,
absolvujeme ochutnávku německých vín. Další den opět navštívíme Prahu s její
překrásnou zoologickou zahradou.

Cena:

2.600,- dospělý,
2.200,- dítě ve věku 3 – 10,99 let

Cena ZAHRNUJE zpáteční autobusovou dopravu ze Zlína do Děčína,
zpáteční plavbu lodí z Děčína do Drážďan, procházku s průvodcem historickým
centrem Drážďan, stravu pouze na lodi (servírovaný oběd – polévka, hlavní jídlo
a večeře - rozšířené 3 chodové menu nebo formou rautu, ochutnávku německých
vín), ubytování ve dvoulůžkových rodinných pokojích na kolejích v Ústí nad
Labem, krátkou prohlídku Prahy s návštěvou ZOO Praha.
Cena NEZAHRNUJE stravování (mimo stravy na lodi), pojištění.
Změna programu je vyhrazena.

V případě Vašeho zájmu, prosím, volejte nebo pište na níže uvedené kontakty,
kde Vám rádi poskytneme bližší informace.
Úhradu pobytu v plné výši je třeba provést nejpozději do 20. 4. 2018 na
bankovní účet č. 202 365 366/0600.
Pro cestu do Drážďan je nutný cestovní doklad, platný nejméně do října 2018.
LZE cestovat i na občanský průkaz!

Kontakt
DOMINO cz, o.p.s.,
Štefánikova 5462, 760 01 Zlín
Tel: 577 218 708, 734 602 177
E-mail: info@idomino.eu

