EichlerBus s.r.o.
Dopravní a cestovní kancelář
___________________________________________________________

Perly NORMANDIE

autobusový poznávací zájezd
termín: 10.9. – 16.9.2016

10.9. sobota v odpoledních hodinách odjezd z Mladé Boleslavi směr Francie. Noční přejezd přes
Německo, cestou hygienické zastávky.
11.9. neděle V dopoledních hodinách Giverny, prohlídka zahrad proslavených malířem Claudem
Monetem, Lisieux- biskupské město zv. „Srdce Normandie“ s poutní bazilikou sv.Terezie, zámkem a
renesanční vodní pevností ze 16.století. Večeře, ubytování v oblasti
Caen.12.9. pondělí po snídani Bayeux, město s dochovaným
středověkým centrem a katedrálou Notre Dame. Dále budeme
pokračovat na místa vylodění Spojenců r.1944 den „D“, pláž
Arromanches, kde se zachovaly umělé přístavy Mulberry sloužící
k vylodění, zastávka na US hřbitově, pláž Omaha Beach a další.
V podvečer prohlídka města Caen, večeře, ubytování.
13.9. úterý po snídani odjedeme do města korzárů Saint Malo,
prohlídka historického města s impozantním opevněním – procházka po
mořských hradbách. Odpoledne návštěva Mont St. Michel – symbol Normandie, unikátní gotický klášter
na mořské skále (UNESCO) v místech nejvyššího přílivu a odlivu na světě. Návrat na ubytování, večeře,
nocleh.
14.9. středa Po snídani Pont Audemer „normandské Benátky“ s hrázděnými domky na kanálech a
ramenech říčky Risl, Deauville a Trouville – dvouměstí, přímořská letoviska vyhledávaná hvězdami
stříbrného plátna a milovníky dostihů. Honfleur- jedno z nejstarších a nejzachovalejších městeček
Normandie, přejezd přes ústí řeky Seiny po mostě Pont de Normandie, fotostop, skalní oblouky a
městečko Étretat, procházka na bílé útesy nad mořem vysoké až 70m (Falaise d´Aval), přímořské
městečko Fécamp, jehož kořeny sahají až do doby římské. Ubytování v okolí Rouen. Večeře, nocleh.
15.9. čtvrtek Po snídani prohlídka starobylého Rouen, hlavního města Normandie. Hrázděné domy
z doby, kdy tu upálili Janu z Arcu, gotická katedrála, brána
s orlojem. Amiens – největší katedrála ve Francii s vitrážemi,
malebná čtvrť St. Leu a vodní zahrady Hortillonages. Laon –
hradby, brána Porte d´Ardon, visutá tramvaj nad městem, kostel
sv.Martina. Zámek Pierrefonds, jehož interiéry zachránil Napoleon
III, vagón maršála Foche, kde byla podepsána kapitulace Německa.
Ubytování v okolí Remeše. Večeře nocleh.
16.9. pátek Po snídani krátká prohlídka Remeše s korunovační katedrálou králů, celodenní přejezd zpět
do ČR. V případě časových možností zastávka u Verdunu na prohlídku bitevního pole. V nočních
hodinách příjezd do Mladé Boleslavi.
Cena 13.950,- Kč zahrnuje:
-dopravu luxusním autobusem v plné výbavě
-5x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím v ***htl.
-5x polopenze
-průvodce po celou dobu zájezdu
-audioguide
-pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: vstupné, ochutnávky a vše ostatní co není uvedeno v „Cena zahrnuje“

Cenové podmínky, možnosti slev a dotací a postup pro objednávku
najdete na následující straně.

EichlerBus s.r.o.
Dopravní a cestovní kancelář
___________________________________________________________
Objednávky se přijímají u Lindy Liškové – 737 247 701 (v síti OSŽ MB zdarma). Objednávka se stává
platnou po vyplnění přihlášky a uhrazení částky 1.000 Kč na osobu v hotovosti.
Uveďte jméno a příjmení, rok narození a číslo cestovního dokladu – pasu nebo občanského průkazu a
kontaktní telefonní číslo.

Slevy:
- pro aktivního člena ZO OSŽ Mladá Boleslav
- pro ostatní členy ZO OSŽ Mladá Boleslav (např. důchodce, mateřská dovolená…)

1.000,- Kč
500,- Kč

Dotace:
- zaměstnanec SŽDC, OŘ Praha (pokud nečerpal dotaci na rekreaci)
- rodinný příslušník zaměstnance SŽDC, OŘ Praha (pokud nečerpal dotaci na rekreaci)
- zaměstnanec ČD Cargo
- rodinný příslušník zaměstnance ČD Cargo

5.000,- Kč
3.000,- Kč
2.500,- Kč
2.500,- Kč

Doporučujeme uzavřít individuální cestovní pojištění.

Libor Šimůnek
předseda ZO OSŽ Mladá Boleslav

