
ZÁJEZD DO SALZBURKU – doplňující informace

● Sraz všech účastníků zájezdu dne 12. 5. 2017 ve 3:00 před budovou školy

● Odjezd ve 3:20 směr Salzburg – vysazení první skupinky, přejezd do Hallein 

– vysazení druhé skupinky a následný přesun ke skupině do Salzburgu.   

● Průvodkyní zájezdu je paní Eva Dvořáková a paní Anikó Dvořáková. Do 

autobusu přistoupí v Brně. 

● Doprava je zajištěna autobusem, kde je cestujícím k dispozici 50 míst. 

Autobus je vybaven TV, DVD, bufetem (teplé a studené nealkoholické 

nápoje). 

● Skupinová rezervace je zajištěna následovně: Solný důl Hallein: 12. 5. 2017 

ve 12:00 hodin (pro 30 osob) Poplatky za vstupné budeme vybírat v autobuse:

➢ děti do 18 let 9,5 EUR/osoba

➢ dospělé osoby 21 EUR/osoba

➢ pokud máte zájem o zapůjčení českého audioprůvodce, je možnost za 

poplatek 0,50 EUR – vhodnou bezplatnou alternativou je stažení 

audioprůvodce do mobilu – VIZ POKYNY NA KONCI TOHOTO LISTU

MOC PROSÍME, POKUD MÁTE MOŽNOST, O PŘESNÉ ČÁSTKY!!!

● Návrat dne 12. 5. 2017 v cca 23:45 na místo odjezdu ke škole. 

● S SEBOU

➢ cestovní pas, případně platný občanský průkaz se strojově čitelným kódem 

(dle pokynů MZV) – ZKONTROLUJTE PLATNOST!!!

➢ průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (stačí kopie) 

➢ vstupné do Hallein (jen pokud jste zvolili tuto variantu programu)       

➢ kapesné na drobné výdaje, toalety, občerstvení či případné individuální 

vstupné v rámci rozchodu v Salzburgu 

➢ dostatek jídla a nápojů na celý den

➢ oblečení dle počasí + polštářek, ev. deku do autobusu

➢ deštník nebo pláštěnku  - ledvinku nebo taštičku na krk na peníze

● Pojištění je zahrnuto v ceně zájezdu v rozsahu cestovního zdravotního 

pojištění, které poskytuje ČSOB Pojišťovna. Zahrnuto je rovněž pojištění 

odpovědnosti za újmu, pojištění zavazadel, úrazové pojištění a pojištění storna

zájezdu ze zdravotních důvodů. 

● Aplikace   SALZWELTEN AUDIO GUIDE   – návod ke stažení:

• stáhnout aplikaci na Google Play 

• po stažení otevřít aplikaci 

• zvolit Hallein

• zvolit českou vlajku (jazyk)

• stáhne se průvodce v češtině do solného dolu v Hallein 

• JE NUTNÉ VZÍT SI VLASTNÍ SLUCHÁTKA!!!! 

K dispozici bude cca 10 tabletů k zapůjčení se staženou aplikací, pokud 

budete mít zájem (v případě, že Vám nepůjde aplikace stáhnout atd.). 

SLUCHÁTKA SI ALE VEZMĚTE VLASTNÍ!!!

Moc se těšíme na společně strávené chvíle 

V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat:

Mgr. Pavlína Rohanová

● e-mail: rohanovap@seznam.cz

● mobil: 607 22 55 75 


