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AUTOSALON  ŽENEVA 
 

Ženevský autosalon je jeden ze tří nej v Evropě. Veletrh důstojný pro 21 století. Světová 
událost, nabízející poslední úspěchy světové techniky, designu a všeho, co s tím souvisí. 

Lesk a krása nových vozů a mladých modelek, to je jeho atmosféra. Jestliže tento veletrh 
nabízí to nejlepší, potom i my poskytneme našim klientům jen to nejlepší.  

 

Co můžete čekat od CK ABC Tours: 

Doprava autobusy s nadstandartní výbavou. Samozřejmostí je elektronická klimatizace a 

topení, sklápěcí a vysouvací sedadla, toaleta, umyvadlo a bufet. 

Všechny autobusy jsou vybaveny dotykovými multimediálními obrazovkami na každém 

sedadle. A tak každý klient si vybere jen ten svůj film z nabídky více než 60 filmů nebo se 

zaposlouchá do skladby, kterou si vybere z 1 100 dalších. 

Průvodce bude zajišťovat nejen Váš vstup na výstaviště, ale po dobu zájezdu bude 

zajišťovat odbornou prohlídku Ženevy. 

V ranních hodinách, před příjezdem do Ženevy, Vás probudí ranní občerstvení v autobuse 

Program:  
1. den: - odjezd z Ostrova v cca 20,00 hod. Následuje tranzit přes území Německa. Rozvadov, 
Mnichov a Bregenz do Ženevy. 
2. den: - po nočním tranzitu nás čeká ranní probouzecí zastávka před Ženevou, spojená 
s občerstvením. Před příjezdem na výstaviště musí každý vyřešit dilema. Výstava nebo 
Ženeva? Průvodce po dobu návštěvy výstaviště provede ty, kteří dají přednost poznání, 
Ženevou. A věřte, že je co poznávat. Katedrála Sv. Petra, Justiční palác, Universita, Opera a 
další architektonické skvosty. Samozřejmě nesmí chybět plavba lodí po jezeře. Večer se 
všichni setkají a mohou si vyměnit zážitky. Odjezd ze Ženevy ve večerních hodinách (cca ve 
20.00 hod.) 
3. den: - při cestě domů se podřídíme jednomu pravidlu, které říká, že poznání nikdy 
neuškodí. Vaduz je hlavní město Lichtenštejnska. Při večerní jízdě se právě zde zastavíme. 
Noční zastávka nám poskytne základní informaci o tomto ministátu a jeho hlavním městě. 
Poté dokončíme noční tranzit přes Německo. Návrat v ranních hodinách do Ostrova. 

  
Termín: 6 - 8. března 2019          Cena: 1 290,- Kč 
 
Cena zahrnuje:  
- dopravu luxusním autobusem (WC s umyvadlem, polohovací sedadla, klimatizace, DVD, 
bufet s teplými i studenými nápoji, GPS, multifunkční dotykové obrazovky na každém 
sedadle). 
- služby profesionálního průvodce  
- 1x ranní občerstvení v autobusu  
- pojištění CK pro případ úpadku 
- pojištění léčebných výloh 120,- Kč/os.  
- celodenní vstupné na autosalon 300,- Kč/os. 
 

Přihlášení na zájezd – kabinet č. 336  Mgr. Šikýř Ota 
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