
JEĎTE S NÁMI DO RAKOUSKA! 
OVĚŘTE SI SVÉ ZNALOSTI JAZYKŮ V  PRAXI! 

 

Místo pobytu:  L e c h t a l, údolí řeky Lech, obklopené alpskými velikány, 100 km severo-

západně od Innsbrucku; ZŠ Alšova pořádá zájezd do Lechtalu pro své žáky již poosmé. 

Program:  

 túry a vycházky do hor – nádherné výhledy, louky plné květin, horské potoky a vodopády, 

jezera, zasněžené vrcholky; možnosti koupání, exkurzí;  

 výlety autobusem do SRN – pohádkové zámky  Neuschwanstein, Linderhof, bavorská 

městečka Oberammergau, Garmisch-Partenkirchen;  

 cestou možnost návštěvy Königssee a Berchtesgadenu v Německu (solný důl). 

Ubytování: samostatný dům belgické cestovní kanceláře JEKA zařízený jednoduchým ná-

bytkem (zpravidla patrové postele, povlečení si berou děti vlastní, 4 – 8 dětí na pokoji) 

Stravování: 3 jídla denně (jedno jídlo teplé) 

Připravuje je naše kuchařka ze surovin dodaných JEKOU. 

Termín: 17. 6. – 22. 6. 2013 (odjezd pravděpodobně v neděli 16. 6. večer; 5 nocí na mís-

tě)  

Cena: 4 990 Kč 
V ceně je zahrnuta doprava autobusem, ubytování, stravování. Pojištění léčebných výloh vy-

řizujeme pro všechny účastníky před odjezdem. Vstupy platíme společně. Na pojištění, vstu-

py a sirupy k přípravě nápojů vybíráme navíc částku 1000 Kč od každého, která bude 

zúčtována po návratu.  

Záloha 1000 Kč se platí do 4 týdnů od potvrzení rezervace JEKOU, doplatek pak koncem 

dubna. 

 

Co je JEKA?   www.jekacs.cz 

Mezinárodní cestovní kancelář pro mládež se sídlem v Bruselu. Zastoupení v České republice 

je v Dobřichovicích u Prahy. JEKA je zajištěna proti platební neschopnosti u Cestovního zá-

ručního fondu GFG Brusel.  

 

Závazné přihlášky odevzdejte p. uč. Filipové nebo p. uč. Kočišovi do 30. 11. 2012.  

 

Závazná přihláška na zahraniční školní zájezd do Rakouska, který pořádá ZŠ Kopřivnice, ul. 

Alšova 1123 ve dnech 17. 6. – 22. 6. 2013 v ceně 4 990 Kč. 

 
Jméno žáka:______________________________, třída:____________ 

 
Beru na vědomí, že v případě většího zájmu (maximum 36 dětí) bude dána přednost žákům 

vyššího ročníku. Storno za zrušení od 42 dnů po potvrzení závazné rezervace do 30 dnů před 

odjezdem je 1 000 Kč/os., storno za zrušení v průběhu 29 dnů před odjezdem činí 50 % ce-

ny/os. 

 

Datum:_________________                   Podpis rodičů:______________________ 


