Děčín, Drážďany, Česko-Saské Švajčiarsko
4-dňový zahraničný poznávací zájazd 

Termín: 5. 5. –  8. 5. 2017
Cena: 110 €/osoba

Program: 1. deň odchod z Prešova v ranných hodinách po trase Prešov (Košice) – Poprad – Žilina – Děčín; večerná prehliadka historických pamiatok Děčína so sprievodcom, 2. deň poznávanie kultúrnych a historických pamiatok Drážďan –  pešia prehliadka so sprievodcom – návšteva zrekonštruovanej katedrály Panny Márie (Frauenkirche), barokového paláca Zwinger a iných skvostov tohto úžasného historického mesta, pri návrate navštívime unikátny skalný most Bastei s čarovnými výhľadmi, 3. deň celodenný  turistický výlet  do Českého Švajčiarska – z Hřenska  pešo k najväčšiemu európskemu pieskovcovému mostu – Pravčickej bráne, plavda loďkami skalným kaňonom rieky Kamenica, 4.  deň návrat domov, dlhšia zastávka s prehliadkou Brna so sprievodcom.
Zmena programu vyhradená.
V cene za osobu je zahrnuté:  3x  ubytovanie s polpenziou - Domov mládeže VOŠ a SPŠ v Děčíne, 2-3 posteľové izby (v bunke sú 2 izby, so spoločným  soc.zariadením), kuchynka, doprava, sprievodca, 
základné cestovné poistenie, organizačné poplatky.
Cena nezahŕňa: ďalšiu stravu, vstupy a plavbu loďkami.
Upozornenie: pri zmene kurzu českej koruny o viac ako 4% oproti kurzu NBS 27,027 z 23.1.2017,  možná zmena ceny zájazdu o príslušné navýšenie (zníženie).
Organizátor: Rada ZO OZ PŠaV SŠ a Z vsl. regiónu Košice
Záväzná prihláška: do 17. 3. 2017
Kontakt a bližšie informácie: Mgr. Ľuboš Kvašňák, Lomnická 2, 080 05 Prešov
č. tel.: 0903 620 414, e-mail: lubos.kvasnak@gmail.com

CHORVÁTSKO
VODICE – penzión SIDRO***
10-dňový zájazd

Termín: 21. 7. – 30. 7. 2017
Cena: 381 €/osoba

Penzión je situovaný vo východnej časti Vodíc, mimo rušného centra letoviska. Krásne pláže, krištáľovo čisté more, romantické kamenné uličky, rušná promenáda lemovaná palmami. Pláž je vzdialená 150 m a centrum 700 m. 
V cene za osobu je zahrnuté: autobusová doprava, 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta, komplexné cestovné poistenie.
Povinné príplatky: 
- kúpeľné poplatky pre osoby od 18 rokov – 14 €/týždeň 
- kúpeľné poplatky pre osoby od 12 do 18 rokov – 7 €/týždeň 
- osoby do 11 rokov – bez poplatkov 
Ubytovanie: 
- dvojlôžkové izby typu Standard na 3. poschodí (bez výťahu)
- Superior na 1. a 2. poschodí (za príplatok 21 €/základné lôžko/pobyt)
- možnosť jednej prístelky
Stravovanie: 
- polpenzia, raňajky rozšírené kontinentálne, formou čiastočných bufetových stolov
- večere výber z 2 menu (polievka, hlavné jedlo, šalát a dezert)
- na vyžiadanie aj vegetariánska alebo bezlepková strava
Doprava: autobusová, trasa cez Maďarsko do Chorvátska, cesta od slovenských hraníc trvá 12 hodín. 
Organizátor: Rada ZO OZ ZZŠ Žilina
Záväzná prihláška: do 30. 3. 2017 
Kontakt a bližšie informácie: Dagmar Ondrušková 
č. tel.: 0908 918 707, e-mail: dagmar.ondruskova@gmail.com

