
 AUTOSALON ŽENEVA 2019 
Velká motoristická show! 

Rozsahem i počtem návštěvníků jeden z největších evropských autosalonů! 
 Motoristická akce se stoletou tradicí! 

Nabídka pro studenty Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí 

Poznávací zájezd s prohlídkou Ženevy a návštěvou autosalonu 

 

Termín:  13. – 16. 3. 2019  
 

Cena: 1750 Kč + 35 Euro  
Cena zahrnuje: 

 dopravu luxusním dálkovým autobusem NEOPLAN 

 1x nocleh v hotelu typu Formule 1 v Thonon l.B.  

  Snídaně v hotelu F1 

 Vstupenka na autosalon 

Program zájezdu 
13.3. – v odpoledních hodinách odjezd z Ústí nad Orlicí 
14.3. – v ranních hodinách příjezd do Bernu – , dopoledne společná 

procházka centrem města, odpoledne přejezd do Ženevy – 
procházka centrem města, večer odjezd na nocleh do Thonon 
L.B.(Francie) cca 20 km od Ženevy 

15.3. – návštěva Autosalonu Ženeva 2019 (individuální prohlídka), večer 
odjezd do ČR 

16.3. – v ranních hodinách příjezd do Ústí nad Orlicí 

Stravování 
- vlastní stravování 
- možnost občerstvení v autobuse za CZK (nápoje, instantní polévky, párky)  
- snídaně v hotelu F1 tzv. petit dejuné v hodnotě 4,5 Euro (v ceně zájezdu)  

 

Kapesné 
- je vhodné mít částku na drobné výdaje a občerstvení tj. 30,-Měnou je švýcarský 

frank, případně Euro 
- Vstupné na autosalon je zahrnuto v ceně (předpokládaná cena vstupného je 11 

Euro/osoba) 

Upozornění 
- V ceně zájezdu není zahrnuto cestovní pojištění do zahraničí (bude řešeno 

kolektivně)  
- předpokládaná cena 30 Kč na osobu a den tj. 2 dny – 60 Kč 
- Jako cestovní doklad je nutný pas 

Platba 
- 1750 Kč doprava 
- 24 Euro ubytování hotel F1 (včetně snídaně 4,5 Euro) 
- 11 Euro vstupné 
Celkem 1750,- + 35 Euro 

Přihlášky - Závazné přihlášky budou přijímány  u  Dr. Karla Kouta (kabinet ve 2. 

poschodí) od 1. 11. 2018 včetně celkové platby  
- Pozn. Vzhledem k předpokládanému zájmu studentů bude respektováno 

pořadí přihlášek 


