Adventní Vídeň 17.12. 2018

Adventní Vídeň 17.12. 2018

Pořádající: Moravské gymnázium Brno s.r.o. a CK Čestyl

Pořádající: Moravské gymnázium Brno s.r.o. a CK Čestyl

Sraz: v 7.00 hod. (Janáčkovo divadlo)

Sraz: v 7.00 hod. (Janáčkovo divadlo)

Odjezd: 7.15 hod., Janáčkovo divadlo

Odjezd: 7.15 hod., Janáčkovo divadlo

Příjezd: cca 19.30 hod., Janáčkovo divadlo

Příjezd: cca 19.30 hod., Janáčkovo divadlo

Program zájezdu: Procházka centrem města, v 11:00 exkurze do Burgtheatru, nacházející
se přímo naproti radnici, kde se nachází i vánoční trhy, poté přestávka na oběd a návštěva
adventních trhů. Předpokládaný odjezd do Brna kolem 17:30.

Program zájezdu: Procházka centrem města, v 11:00 exkurze do Burgtheatru, nacházející
se přímo naproti radnici, kde se nachází i vánoční trhy, poté přestávka na oběd a návštěva
adventních trhů. Předpokládaný odjezd do Brna kolem 17:30.

Cena: 500,- Kč

Cena: 500,- Kč

Cena zahrnuje: doprava autobusem tam i zpět, průvodce CK, pojištění

Cena zahrnuje: doprava autobusem tam i zpět, průvodce CK, pojištění

Další náklady: vstupné na „Burgtheater“ 3,50 EUR
(částka 3,50 EUR bude vybrána v autobuse cestou do Vídně)

Další náklady: vstupné na „Burgtheater“ 3,50 EUR
(částka 3,50 EUR bude vybrána v autobuse cestou do Vídně)

Platbu proveďte v hotovosti nejpozději do 30.11. 2018, třídnímu profesorovi
společně s přihláškou.

Platbu proveďte v hotovosti nejpozději do 30.11. 2018, třídnímu profesorovi
společně s přihláškou.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Závazná přihláška – Adventní Vídeň

Závazná přihláška – Adventní Vídeň

Závazně přihlašuji dceru (syna) : ......................................................................

Závazně přihlašuji dceru (syna) : ......................................................................

třída ........................... na předvánoční zájezd do Vídně v termínu 17.12. 2018

třída ........................... na předvánoční zájezd do Vídně v termínu 17.12. 2018

…………………………………..
podpis rodičů

…………………………………..
podpis rodičů

………………………………….
studenta / studentky

Moravské gymnázium Brno s. r. o., Veveří 30, 602 00 Brno, tel.: +420541214125-6
e-mail: sekretariat@mgbrno.cz, www.mgbrno.cz
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