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Program  poznávacieho  zájazdu  vo  vedeckom  centre  CERN  vo Švajčiarsku: 

1. DEŇ 
 

Odchod:. O 22.30 hod. z Bratislavy 
Nočná jazda cez Rakúsko a Nemecko. 

2. DEŇ 
 

Program:  o 10.00 hod. príchod do Technorama vo Winterthure - interaktívne múzeum s 
fyzikálnymi pokusmi, ktoré si môžete vyskúšať aj vy (max. 3 hod. zastávka, podľa aktuálnej 
dopravnej situácie) 
O 13.00 hod. ukončenie prehliadky, pokračovanie v ceste 
Príchod  o 19.00 hod. do Francúzska-  Annemasse  (10km od Ženevy) ubytovanie v hoteli  
Večera vo vlastnej réžii v blízkosti hotela. 
Nocľah. 

3. DEŇ 
 

Raňajky o 07.00 hod. v hoteli 
Program:  
Odchod do CERNU o  08.00. hod. Od 09.00 hod. do  14.00 hod. exkurzia s odbornou prednáškou 
vo vedeckom centre (aj v slovenčine) v CERNe  v dedine MEYRIN- predmestie Ženevy, končiaca 
obedom vo vedeckom centre vo vlastnej réžii. 
Odchod do Ženevy. O  15.00 hod. pešia prehliadka hlavného mesta kantónu Ženevy s viacerými 
historickými budovami : 
Katedrála Sv. Petra, Bourg-de-Four (dominanta mesta z rímskych čias), radnica, 
pamätník venovaný dejateľom reformačného hnutia (Jean Calvin a iní - tzv. 
Reformation Wall), kvetinové hodiny – jedno z najfotografovanejších miest v Ženeve, 
budova OSN, sídlo Červeného kríža, múzeum keramiky, fontána Jet ´eau – dosahujúca až 145 m, 
dominanta ženevského prístavu. Voľný program s možnosťou nákupov a večere, 
Večera vo vlastnej réžii 
Nocľah 

4. DEŇ 
 

Raňajky 
Program: odchod do CHAMONIX, prehliadka, výstup lanovkou pod Mont Blanc (Aiguille du Midi 
– 3842 m). Návšteva hvezdárne, kde pôsobil M. R. Štefánik. Návrat do Annemasse. 
 Večera.  
Nocľah. 

5. DEŇ 
 
 

Raňajky 
Program: 07.00 hod. raňajky v hoteli 
09.30 hod. odchod do Bernu 
12.00 hod. predpokladaný príchod do Bernu, prehliadka mesta - zvonica s nádherným 
orlojom Zytglosse, jedna z najväčších stavieb Bundeshaus (budova Spolkového 
parlamentu), radnica, kláštorný chrám Sv. Vincence, z ktorého vidno Bernské 
Alpy, Bärengraben – priekopa s medveďmi, najznámejšia ulica Marktgasse, 
kde sa nachádza dom Alberta Einsteina, ktorý tu počas svojho pobytu vytvoril teóriu 
relativity, Múzeum A. Einsteina - v prípade záujmu. (max. 3 hod. zastávka, podľa 
aktuálnej dopravnej situácie). event. voľný program. 
 O 15.30 hod. odchod na Slovensko. 
Detaily cesty: jazda cez Švajčiarsko, nočná jazda cez  Nemecko a Rakúsko krátke hygienické 
zastávky. 

 

TERMÍN:   október  2015 

ZÁKLADNÁ CENA:  

220€/os. - ubyt. v 3-posteľových izbách 

30€/os. - príplatok v 2-posteľových izbách 

80€/os. - príplatok za 1-posteľovú izbu 
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6. DEŇ 
 

Detaily cesty: pokračovanie cesty autobusom cez Nemecko a Rakúsko, krátke hygienické 
zastávky, príchod na Slovensko v ranných hodinách 

 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V CENE: 

3x ubytovanie v hoteli v dvoj. alebo štvorposteľových izbách s príslušenstvom, 3 x raňajky,  cestovné poistenie 

UNION, prehliadky miest podľa programu, slovenský sprievodca počas celého pobytu 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V CENE: 

Doprava, ďalšia strava neuvedená v programe, ďalšie vstupy do navštívených pamätihodností vrátane ďalšie 

služby, ktoré nie sú uvedené v programe 

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: 

 zmena programu vyhradená 

 cena základného cestovného poistenia, ktoré zahŕňa poistenie liečebných nákladov, poistenie úrazu 

a zodpovednosť za škodu v sume 0,70€/os./deň 

 raňajky sa podávajú formou bufetu, môžete si vybrať s rôznych druhov pečiva, podávajú sa taktiež 

croissanty, maslo, lekvár, nutella, ovocné kompóty, jogurty, miešané vajíčka so šunkou, čaj, káva 

a pomarančový džús (ponuka sa môže na jednotlivých hoteloch líšiť) 

 na vstupy do navštívených pamätihodností treba počítať so sumou cca 90€/os./pobyt 

 do CERNU  je vstup  zadarmo 

 v autobuse je možné kúpiť si  nealko nápoje a kávu 

 cena za zájazd sa môže v závislosti od nepredvídaných okolnosti zmeniť, CK však musí na túto 

skutočnosť upozorniť s dostatočným časovým predstihom 

 CK má právo na zmenu ubytovania, ak má možnosť dohodnúť kvalitnejšie podmienky, prípadne sa 

vyskytli nepredvídané skutočnosti, ktoré bránia spolupráci s doterajšími obchodnými partnermi, 

o každej zmene je CK povinná účastníkov informovať 

PODMIENKY PRE PRIHLÁSENIE: 

 záujemca sa môže na zájazd prihlásiť prostredníctvom prihlášky doručenej osobne, poštou, alebo e-

mailom 

 prihláška musí byť kompletne a čitateľne vyplnená 

 na účely zabezpečenia cestovného poistenia prosíme do prihlášky uviesť adresu trvalého bydliska 

a rodné číslo účastníka 

 po potvrdení prihlášky budú účastníkovi oznámené platobné informácie s termínmi úhrad 

 CK postupuje potrebné údaje ďalej svojim obchodným partnerom za účelom zabezpečenia potrebných 

služieb podľa skutočností uvedených na prihláške, v prípade nesprávne uvedených alebo nečitateľných 

údajov CK nezodpovedá za prípadné náklady navyše súvisiace s opravou alebo zmenou a účastník je 

povinný tieto uhradiť 

 účastník je povinný CK informovať o každej zmene v súvislosti s jeho účasťou na zájazde, alebo 

o prípadnej  zmene v  údajoch, ktoré uviedol na prihláške 

INFORMÁCIE O UBYTOVANÍ: 
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 ubytovanie počas pobytu je zabezpečené v ekonomických hoteloch typu Premiere classe alebo 

podobných, podrobnejšie informácie si môžete pozrieť na webovej stránke: http://www.hotelpremiere 

classe.com 

 každá izba je vybavená kúpeľňou so sprchovacím kútom a WC, TV so satelitom, niektoré izby sú 

vybavené klimatizáciou a možnosťou pripojenia na internet cez Wi-Fi 

vybavenie izieb sa môže na jednotlivých hoteloch líšiť.  

Prednáška v CERN-e 

Múzeum A. Einsteina 

 

http://www.hotelpremiere/
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Hlavné mesto BERN 

  

Ženeva 

 


