
Celodenní adventní výlet do Drážďan 

ZŠ V.KL. Klicpery pořádá pro své žáky, rodiče a další zájemce oblíbený adventní zájezd tentokrát do Drážďan. 

Pojeďte s námi okusit tu pravou vánoční atmosféru vánočních trhů s vůní punče a cukroví. Nejprve nás čeká 

prohlídka nejznámějších památek Drážďan, barokní perly Německa, pak se můžete těšit na nejstarší vánoční 

trhy. Než se vrátíme domů zastavíme se ještě v pohádce Tři oříšky pro Popelku u hradu Moritzburgu, kde se 

tato pohádka natáčela.                                                                                                                                                                  

Termín:  1. adventní sobota 30.11. 2013                                                                                                                                                                                                           

Cena zájezdu je 450 Kč za osobu                                                                                                                                                               

V ceně zájezdu je doprava, pojištění léčebných výloh a odpovědnosti v zahraničí, průvodce, infomateriály a 

mapky.                                                                                                                                                                                                

Děti musí mít platný cestovní pas. Dospělým stačí platný občanský průkaz. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                    

Závazná přihláška                                                                                                            

(odevzdat nejpozději do 31. 10. 2013) 

Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Třída……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Závazně se přihlašuji na adventní zájezd do Drážďan a zavazuji se uhradit celou částku do 15.11. 2013. 

Podpis rodičů: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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