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Objednávateľ:     Základná škola Pavla Horova, Ul. kpt. Nálepku 16, 07101 Michalovce 
Názov služby:    poznávací zájazd  „ BELGICKO  - HOLANDSKO“ 
Kód služby:  BLUX003KE 
Termín:  14.05. – 19.05.2017 
Program:  podľa prílohy 
 
Základná cena na osobu:   281,-  € 
Rozsah služieb zahrnutý v základnej cene:  
• doprava klimatizovaným autobusom z/do Michaloviec 
• 2x ubytovanie v hoteli v dvoj- a trojlôžkových izbách s vlastným príslušenstvom  
• 2x raňajky  
• sprievodca CK FIFO, DPH. 
Základná cena je kalkulovaná a platná na osobu v skupine s minimálnym záväzným počtom 42 plne 
platiacich osôb.  Zníženie počtu plne platiacich osôb v skupine pod hranicu minimálneho záväzného 
počtu plne platiacich osôb môže mať za následok zmenu základnej ceny na osobu. 
Povinný príplatok: 
• komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu UNION typ „D“   11,34   €/osoba 
• pobytová taxa, ak bude požadovaná (platí sa na mieste)   od 2,36 €/osoba/deň 
Iné: 
Každý účastník zájazdu zaplatí kauciu 15,- EUR . Kaucia sa platí na mieste pri príchode alebo v 
predajnom mieste obstarávateľa.  Kaucia bude vrátená pri odovzdaní nepoškodeného ubytovacieho 
zariadenia a dopravného prostriedku. 
 
Celková predajná cena za dosiaľ objednané služby je:  292,34  €/osoba. 
Splátkový kalendár:      80,-    €/osoba   do 11.11.2016 
     100,-    €/osoba   do 27.01.2017  
     112,34 €/osoba   do 31.03.2017 
 
 
 

"**************************************************** (tu odstrihnúť) 
PREHLÁSENIE 

Týmto záväzne prihlasujem  

meno a priezvisko dieťaťa:..................................................................................................................... 

adresa bydliska:...................................................................................................................................... 

dátum narodenia:........................................... číslo cestovného dokladu:............................................... 

na poznávací zájazd „ BELGICKO  - HOLANDSKO“ v termíne od  14.05. – 19.05.2017 podľa 
podmienok zmluvy, ktorú uzavrel objednávateľ s Cestovnou kanceláriou FIFO s.r.o. . V prípade 
zrušenia objednaných služieb zo strany objednávateľa platia zmluvné podmienky podľa článku V. 
Potvrdzujem, že sú mi známe „Zmluvné podmienky CK FIFO s.r.o. pre poskytovanie služieb 
cestovného ruchu realizovaných pre skupinovú klientelu“, rozumiem im a súhlasím s nimi. * 
 
 
V ....................................., dňa .......................          
 
  ........................................................................  ......................................................... 
 meno a priezvisko rodiča/zákonného zástupcu                   podpis rodiča/zákonného zástupcu 
 

*Zmluvné podmienky CK FIFO s.r.o. pre skupinovú klientelu sú uvedené na stránke: 
www.fifo.sk/dolezite-dokumenty/ 



BELGICKO - HOLANDSKO                                                              
Program zájazdu: 
1. deň 
Odchod zo Slovenska (z Michaloviec cca o 10:00) cesta cez Česko (prípadne Rakúsko) a Nemecko. 
2. deň 
Príchod do hlavného mesta Belgicka, pešia prehliadka Bruselu (9 hodín bezpečnostná prestávka), kde si 
okrem iného prejdeme jedno z najkrajších námestí na svete Grand Place,  symbol Bruselu - Manneken Pis, 
Katedrála St. Michaela a Guduly, Kráľovský palác..., návšteva Parlamentária -návštevníckeho centra 
Európskeho parlamentu, v prípade včasnej rezervácie možnosť rolovej hry, ktorá umožňuje účastníkom 
vyskúšať si na jeden deň prácu poslanca Európskeho parlamentu. Odchod na ubytovanie, nocľah pri 
Antverpách. 
3. deň 
Raňajky, odchod do Rotterdamu, najväčšieho prístavu v Európe, prehliadka mesta,  Europort – múzeum 
námorníctva, vyhliadková veža Euromast. Pokračovanie v ceste do kvetinového parku Keukenhof, kde na 
32 hektároch je každoročne rozkvitnutých 6-7 miliónov narcisov, tulipánov, hyacintov, krokusov... 
Ubytovanie a nocľah v okolí Astredamu. 
4. deň 
Raňajky, odchod do Zaanse Schans a prehliadka (holandské veterné mlyny, typické stavby zo 17.-18. stor., 
tradičná výroba drevákov, výroba syra). Následne pešia prehliadka Amsterdamu, historického centrum - 
Námestie Dam, Kráľovský palác, Starý a Nový kostol, Rokin, Bloemenmarkt (kvetinový trh),  Begijnhof 
(najstaršia budova Amsterdamu) a amsterdamské kanály. Prehliadka Múzea Anny Frankovej, individuálne 
voľno v centre mesta. V prípade záujmu vyhliadková plavba po kanáloch (grachtoch),  alebo návšteva 
niektorého z múzeí -  Rijksmuseum (Národné múzeum), Van Goghovo múzeum, Science Center NEMO. 
V neskorších večerných hodinách odchod do Česka. 
5. deň 
Ráno príchod do Prahy, prehliadka mesta (9 hodín bezpečnostná prestávka) -  Pohořelec,  Loreta („Svatá  
chýše“  a  baroková   zvonkohra), Pražský hrad (exteriér), Malá Strana, Karlov most,  Staromestské 
námestie, Orloj, Týnsky chrám, Staromestská radnica, voľno v centre mesta, odchod z Prahy (cca 17:00). 
6.deň:  
ráno  okolo  06:00 príchod do Michaloviec. 
 

Odporúčané vstupy (ceny sú orientačné):  
• Atómium  Brusel     12,-   € / 8,- € (12-18 rokov)  
• Veža Euromast (Rotterdam)     9,50  € (osoba v skupine nad 20 osôb  8,20 €) 
• kvetinový park Keukenhof – skupinové vstupné  13,50 € / 9,50 € (12-17 rokov) 
• Rijks Museum Amsterdam     17,50 € (do 18 r. zdarma)         
• plavba loďou po grachtoch  (Amsterdam)  16,-   € (skupinová cena 13,50 €) 
• Anne Frank Huis (dom)     9,50   € / 5,- € (10-17 rokov) 
• Science Center NEMO     7,50   €/osoba 
 

 
 

     


