IV. POZNÁVACÍ ZÁJEZD
LETOŠNÍ TÉMA: ŽIDÉ NA BALKÁNĚ

22.5.-2.6.2013
Program zájezdu:
Středa:

odjezd autobusem z Prahy do Chorvatska

Čtvrtek:

v dopoledních hodinách příjezd do Záhřebu, prohlídka města a návštěva synagogy,
v odpoledních hodinách odjezd do Daruvaru, ubytování a možnost individuální večeře
dle vlastního výběru (platí se v kunách)

Pátek:

po snídani odjezd do města Jajce, prohlídka historické části města,
večerní příjezd do Sarajeva, ubytování v hotelu a společná večeře v restauraci Lovac

Sobota:

prohlídka starého města (Baščaršija), setkání s představiteli židovského společenství, návštěva
synagogy, starého židovského hřbitova a muzea, prohlídka mešity Gazi Husrefbegova, setkání
s českou menšinou.
Možnost individuální večeře dle vlastního výběru (platí se v Eur) a procházky po Sarajevu.

Neděle:

po snídani odjezd z hotelu do Ilidži, která je spojena Alejí odstřelovačů s centrem Sarajeva,
prohlídka pramenu řeky Bosny, návštěva Tunelu spásy (vstupné v ceně zájezdu),
v odpoledních hodinách odjezd do Drveniku ( ubytování, večeře)

Pondělí:

volný den

Úterý:

volný den

Středa:

odpoledne odjezd do Splitu, návštěva synagogy a prohlídka večerního Splitu

Čtvrtek:

volný den

Pátek:

volný den - v podvečer tradiční rozloučení v kostelíku a cedarová večere u společného stolu

Sobota:

odpoledne odjezd do ČR

Všechny vstupy si klienti platí na místě.
UBYTOVÁNÍ V PENZIONU ADRIA
Poloha: penzion leží v horním Drveniku, pěšky 15 min. do Dolního Drveniku
Vybavení: restaurace, kavárna. Pokoje jsou vybaveny standardně, mají navíc ledničku a balkon.
Pláž: cca 20 m s drobnými oblázky, vhodná i pro děti.
Stravování: snídaně švédský stůl, večeře výběr z menu a salátový bufet
Cena zájezdu: 10 950,-Kč
Konečná cena zahrnuje: 1x nocleh + snídaně v Daruvaru, 2x nocleh + 2x snídaně + 1x večeře v
Sarajevu, 6x nocleh + polopenze v Drveniku, povinné smluvní pojištění CK dle zákona č.
159/99 Sb., služby delegáta, pobytovou taxu a dopravu.
Fakultativní příplatky: cestovní pojištění ( 299,- Kč/osoba).
Duchovní program bude sloužit kazatel Jiří Hofman.
Skupinu za CK Diana Group - Tour bude po celou dobu provázet Jana Hloušková.
Doporučujeme na cestu příruční zavazadla (pro noclehy v Daruvaru a Sarajevu) , menší bankovky
Eur a Kun (vstupy + toalety).
Cestovní smlouvy zašlete prosím na adresu :
CK DIANA GROUP-TOUR s.r.o., Tyršova 48, 513 01 Semily
Tel. 481 622 079 , fax 481 622 078, mob. 603 198 333, tour2@dianagroup.cz

