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S námi na FC Barcelona, AC Milán, FC Schalke 04, KSC Lokeren, Atlétiko Madrid, SSC Neapol, FK Železničar Sarajevo, NK
Maribor, Bayern Mnichov, Manchester City, Olympique Lyon, FK Vojvodina, Villarreal C. F., Rapid Vídeň, Austria Vídeň, AS
Roma, FC Lugano, FK Partizan Bělehrad a nyní na:

CSKA Moskva vs. FC Viktoria Plzeň
Pojeďte podpořit Viktorku v LM!
Spojte sportovní zážitek s poznáním krás Moskvy.

25.11. – 28.11. 2018
✓

✓

✓

✓

Program zájezdu:
25.11. (Ne) - odjezd z Plzně, parkoviště Na Rychtářce v 06.00 hod., odjezd autobusem do Prahy, odlet do Moskvy,
transfer z letiště do centra, okružní prohlídka Moskvy s místní česky mluvící průvodkyní - hlavní ulice a náměstí,
nejvýznamnější a nejzajímavější místa dostupná autobusem, např. Bolšoj teatr, velitelství KGB, chrám Krista Spasitele,
Kreml a nábřeží řeky Moskvy (vše pouze exteriéry), odjezd do hotelu, ubytování, individuálně večerní prohlídka centra
Moskvy, nocleh.
26.11. (Po) - snídaně, program Moskva s místní česky mluvící průvodkyní – nejprve poznáte Moskevské metro a jeho
nejkrásnější stanice, prohlídka centra Moskvy – u zdi Kremlu se zastavíte u hrobu neznámého vojína, vydáte se na Rudé
náměstí, nahlédnete do Gumu, navštívíte chrám Vasila Blaženého. Projdete se po nově otevřeném parku Zarjadje
a nábřeží s vyhlídkou na Kreml. Den zakončíte procházkou po Arbatu, individuálně večerní Moskva, nocleh.
27.11. (Út) - snídaně, individuálně návštěva Leninova mauzolea nebo centra či některého z muzeí. Odpoledne přejezd
metrem do City, obchodní čtvrti s moderními mrakodrapy a nejvyšší budovou Evropy (možnost vyhlídky na město
z výšky 354 m). Fanoušek Viktorie nesmí chybět v Parku Vítězství. Večer fotbalové utkání, stadion Lužniki, výkop ve
21.00 hod., návrat metrem na hotel, nocleh.
28.11. (St) - snídaně, s místní česky mluvící průvodkyní si prohlédnete Kreml a jeho chrámy, Carský zvon a Carské
dělo (objednávka vstupu předem za příplatek). Alternativně volný program dle zájmu, doporučujeme navštívit např.
Muzeum kosmonautiky, ev. Park Vítězství, kde se nachází zajímavé muzeum Velké vlastenecké války, ev. Námořní
muzeum, případně Vrabčí hory s vyhlídkou na Moskvu a stadion Lužniki, kde proběhlo i nedávné finále MS. Odpoledne
transfer z hotelu na letiště, večerní odlet do Prahy, transfer autobusem do Plzně.

CENA: 15 770,- Kč*

*

Cena je platná pro účastníky minulých výjezdů viz výše, případně při koupi výjezdu LM AS Řím nebo Real Madrid
(s naší CK). Pro ostatní účastníky cena 16 700,- Kč. Doporučujeme přihlášení za tuto cenu co nejdříve! CK může zvýšit
prodejní cenu v závislosti na vyšší ceně letenky. Letenka je na jméno, minimální nevratná částka je 5 800,- Kč.
Cena zahrnuje: dopravu LUX busem s klimatizací na letiště a zpět, letenku Praha - Moskva - Praha vč. TAX a odbaveného
zavazadla, transfer autobusem letiště - hotel - letiště, okružní jízdu autobusem, 3x nocleh v hotelu Aerostar**** (2lůžkový pokoj
s příslušenstvím), 3x bufetovou snídani (www.aerostar.ru), služby místní česky mluvící průvodkyně dle programu, doprovod CK,
1x jízdné metro, vízum do Ruské federace včetně poplatku za zprostředkování ve výši 2 300,- Kč (hromadné zařízení ze strany
CK, před odletem je třeba počítat s blokací pasu cca dva týdny), komplexní pojištění.
Příplatky: vstupné Kreml včetně výkladu české průvodkyně + 600,- Kč, 1lůžkový pokoj + 2 000,-Kč.
Cena nezahrnuje: vstupenku sektor hostů (přes pokladny FC VP), vstupné dle programu, další jízdné metro.
Pozn.: Pro výjezd nutný platný cestovní pas s platností min. 6 měsíců po návratu. Uzávěrka přihlášek kvůli hromadnému zajištění
víz je 6. 11. 2018., později přihlášení možné, ale s příplatkem za individuální a expresní zajištění víza. Cenu nelze kombinovat
s jinými slevami, dále viz Všeobecné podmínky CK. Pokyny k odjezdu zašleme e-mailem před odjezdem.
Přihlášky: CK INTERTRANS s.r.o., Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, tel. 377 246 995, ck@intertrans.cz
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