
 
Alžbetina 29, 040 01 Košice, tel.: 55/625 00 29, 625 33 96, mail: fifoke@fifo.sk, www.fifo.sk 

 
Objednávateľ:     Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, 071 01 Michalovce 
Názov služby:         poznávací zájazd  „ PARÍŽ – VERSAILLES - VIEDEŇ“ 
Kód služby:  PARI005KE 
Termín:  18.05. – 22.05.2014 
Program:  podľa prílohy 
 
Základná cena na osobu:    249,60  € 
 
Rozsah služieb zahrnutý v základnej cene:  
• doprava klimatizovaným autobusom z Michaloviec 
• 2x ubytovanie  v hoteli F1* v trojlôžkových izbách  vo Francúzsku 
• 2x kontinentálne raňajky  vo Francúzsku 
• miestny sprievodca vo Viedni 
• palivový príplatok 
• 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 a poistenie voči insolventnosti 9,90  €/osoba/pobyt 
• pobytová taxa, ak bude požadovaná  (platí sa na mieste) od 0,30 €/os./prenocovanie  
Možné príplatky: 
• 2x večera (jednotné menu)     20,-  €/osoba 
 
Celková predajná cena za dosiaľ objednané služby je:  259,50   €/osoba. 
Splátkový kalendár:      80,-    €/osoba   do 28.02.2014   
     80,-    €/osoba   do 31.03.2014  
     99,50   €/osoba   do 26.04.2014 
 

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

PREHLÁSENIE 
Týmto záväzne prihlasujem  

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

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

rodné č./dátum narodenia:....................................... číslo cestovného dokladu:.................................... 

na poznávací zájazd „ PARÍŽ – VERSAILLES - VIEDEŇ“ v termíne od  18.05. – 22.05.2014. 
Prihlasujem svoje dieťa na horeuvedený zájazd podľa podmienok zmluvy, ktorú uzavrel 
objednávateľ s Cestovnou kanceláriou FIFO s.r.o. 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/ 



 
PARÍŽ - VERSAILLES - (DISNEYLAND) - VIEDEŇ 

 
Program zájazdu:       
1. deň  
odchod z Michaloviec v ranných hodinách, non-stop jazda do Francúzska s bezpečnostnými 
prestávkami. 
2. deň 
ráno príchod do Paríža, začiatok prehliadky mesta - pešia prechádzka Latinskou štvrťou 
(univerzita Sorbonne, Panthéon, palác Luxembourg), pokračujúca okolo katedrály Notre Dame, 
Sainte Chapelle, Hôtel de Ville,  Centre Pompidou, Les Halles  (Brucho Paríža), námestie, 
kostol sv. Magdalény, Place de la Concorde    (Námestie Svornosti s egyptským obeliskom), 
Champs - Elysées, Víťazný oblúk.  … Podvečer návšteva Eiffelovej veže (platí sa vstupné), 
odchod na ubytovanie, nocľah. 
3. deň 
raňajky, odchod autobusom do Versailles, návšteva kráľovského zámku a záhrad, popoludní 
autobusová a pešia prehliadka parížskych pamätihodností zahrňujúca modernú štvrť La Défense, 
La Bastille, Rue de Rivoli a Montmartre - štvrť umelcov, kabaret Moulin Rouge, námestie 
Pigalle a Bazilika Sacre Coeur. Fakultatívne vyhliadková plavba loďou po Seine – 
nezabudnuteľný zážitok pre každého návštevníka, návrat do hotela, nocľah. 
4. deň 
raňajky, odchod do Disneyland Parku resp. do Walt Disney Studios Parku, celodenný pobyt 
v parku (pred odchodom na Slovensko má autobus min. 9- hod. bezpečnostnú prestávku). 
Podvečer cca o 18:00 odchod, nočná jazda cez Nemecko do Rakúska.   
5. deň    
V ranných hodinách príchod do Viedne. Pešia  prehliadka s miestnym sprievodcom – Hofburg, 
Radnica, Graben, Katedrála sv. Štefana, Korutánska ulica... Popoludní individuálne voľno 
(autobus má min. 9- hod. bezpečnostnú prestávku). Podvečer odchod domov (cca 17:00), príchod 
do Michaloviec okolo polnoci. 

 
Odporúčané vstupy (ceny sú orientačné): 
Eiffelova veža  3. poschodie výťahom   14,50 € / dosp. osoba, 12,80 € študent 
   2. poschodie pešo    5,-      € / dosp. osoba, 4,-  € študent 
Víťazný oblúk       9,50   € (do  18 rokov zdarma, potrebný ID) 
Louvre         12,-    € (do  18 rokov zdarma, potrebný ID) 
Múzeum D’Orsay        9,-      € (do  18 rokov zdarma, potrebný ID) 
Versailles        15,-    € (do  18 rokov zdarma, potrebný ID) 
Plavba po Seine        12,-    € (skupina nad 20 osôb  7,50 €/os.) 
Disneyland (orientačná skupinová cena na 1 park)  30,-    €/osoba 
 
 

     


