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GYMNÁZIUM  

Komenského 2/1074, 95801 Partizánske 

tel.: 038 7492763 

www.gympe.sk     info@gympe.sk 

 

 

 

Termín:  30. august – 3. september 2020 

Odchod:  vo večerných hodinách 

Organizátor:   Gymnázium Partizánske  

  s podporou AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Žarnovická 7, 83106 Bratislava 

Dopravca:  ? bude určený dodatočne 

Sprievodca:  Ing. Róbert Vyskočil 

Program poznávacieho podujatia CERN (časy sú len orientačné) 

30. august 2020 (nedeľa) 

18.30 h.  pristavenie autobusu v Partizánskom, Nitrianska cesta, pred predajňou BYTSERVIS BAJZÍK 

19.00 h.  odchod z Partizánskeho (Partizánske – Winterthur, Švajčiarsko: 940 km) 

21.30 h.  odchod z Bratislavy  

31. august 2020 (pondelok) 

08.00 h.  predpokladaný príchod do Winterthuru (povinná 9 h prestávka vodičov autobusu). Raňajky z vlastných  

   zásob 

10.00 h.  Technorama – švajčiarske vedecké centrum s interaktívnymi fyzikálnymi pokusmi, ktoré si môžete  

   vyskúšať aj vy (obed z vlastných zásob, alebo možnosť zakúpenia priamo v reštaurácii v múzeu) 

17.00 h.  pokračovanie v ceste (Winterthur – Ženeva: 311 km) 

22.00 h.  ubytovanie v hoteli F1 v okolí Ženevy (večera z vlastných zásob) 

1. september 2020 (utorok) 

07.00 h.  raňajky v hoteli F1 

10.00 h.  Palác národov (OSN)  

12.00 h.  Múzeum Microcosm, príp. Globe 

14.00 h.  exkurzia v CERN-e (možnosť zakúpenia obeda v jedálni CERN-u) 

17.00 h.  ukončenie prehliadky CERN-u, pešia prehliadka hlavného mesta kantónu Ženevy s viacerými historickými  

  budovami – katedrála Sv. Petra, Bourg-de-Four (dominanta mesta z rímskych čias), radnica, pamätník  

  venovaný dejateľom reformačného hnutia (Jean Calvin a iní - tzv. Reformation Wall), kvetinové hodiny –  

  jedno z najfotografovanejších miest v Ženeve, budova OSN, fontána Jet D ́eau – až 140 m dosahujúca  

  dominanta ženevského prístavu) 

21.00 h.  návrat na hotel 

2. september  2020 (streda) 

08.00 h.  raňajky v hoteli F1 

10.00 h.  odchod z hotela 

12.00 h.  Broc - návšteva čokoládovne. LeGruyere – návšteva syrárne. Max. 3 hod. zastávka podľa aktuálnej  
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  dopravnej situácie 

15.00 h.  pokračovanie v ceste na Slovensko 

3. september  2020 (štvrtok) 

predpokladaný príchod do Bratislavy v skorých ranných hodinách,  

pokračovanie v ceste do Partizánskeho 

 

V účastníckom poplatku sú zahrnuté nasledovné náklady: 

 doprava klimatizovaným autobusom do Ženevy a späť,  

 2x ubytovanie v hoteli Formula s raňajkami (3-lôžkové izby),  

 vstupenky do múzea Technorama, Paláca národov (OSN) a čokoládovne Cailler. 


