Naše združenie – Asociácia pre mládež, vedu a techniku už 27 rokov vytvára vhodné podmienky
pre študentov spoznať interaktívne, vedecko-technické zariadenia spolu s kultúrou daného štátu
v Európe. V rámci projektu „Cesty za vedou“ Vám ponúkame nezabudnuteľný výlet.

Program poznávacieho podujatia
Veda a umenie v Paríži
15. novembra 2017 (streda)
04.00 hod.
odchod z Bratislavy, prechod hraníc SR/Rakúsko
12.00 hod.
návšteva Deutsches múzea v Mníchove (najväčšie technické múzeum v Európe)
15.00 hod.
prehliadka historického centra mesta Mníchov, voľný program
21.00 hod.
pokračovanie v ceste do Paríža
16. novembra 2017 (štvrtok)
09.30 hod.
návšteva Paláca objavov (interaktívne vedecké múzeum)
14.30 hod.
prehliadka historického centra mesta - NotreDame, Latinská štvrť (možnosť
neskoršieho obeda), Sorbonne, Pantheón, príp. Luxemburská záhrada
19.00 hod.
odchod na ubytovanie v hoteli F1
17. novembra 2017 (piatok)
07.00 hod.
raňajky v hoteli F1
09.00 hod.
návšteva zámku vo Versailles
15.00 hod.
návšteva galérie Louvre
19.30 hod.
Sacré Coeur, prehliadka nočného mesta
21.00 hod.
plavba loďou po Seine, ubytovanie v hoteli F1
18. novembra 2017 (sobota)
07.00 hod.
raňajky v hoteli F1
09.00 hod.
Tour Eiffel, Víťazný Oblúk, Champs - Elysées, Námestie Concorde
18.00 hod.
odchod z Paríža
19. novembra 2017 (nedeľa)
14.00 hod.
predpokladaný príchod do Bratislavy
V účastníckom poplatku 168 € /os sú zahrnuté nasledovné náklady: doprava klimatizovaným
autobusom z Bratislavy do Mníchova, Paríža a späť, 2x ubytovanie v hoteli F1 s raňajkami (3-lôžkové
izby), vstup do galérie Louvre a zámku Versailles pre účastníkov do 26 rokov, slovenský sprievodca.
Pre záujemcov z iných kútov Slovenska možnosť pristavenia autobusu dohodou.
Podujatie sa uskutoční v prípade 40 prihlásených účastníkov.
Na každých 10 žiakov je zabezpečené jedno bezplatné miesto pre pedagogický dozor.
Neplnoletí účastníci bez pedagogického dozoru môžu zobrať svojich rodičov ako doprovod.
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