
 

 

Pozvánka na exkurziu do CERNu 

Astronomická univerzitná pozorovateľňa Alojza Cvacha v Trenčíne 

pozýva všetkých záujemcov z radov študentov a verejnosti na 

poznávací zájazd do Švajčiarska a CERNU, ktorý sa bude konať v dňoch 

5. 10. 2017 až  10. 10. 2017.   

Program zájazdu: 

5. 10. 2017 (štvrtok) 

- odchod z Trenčína: 20,00 hod. 

- odchod z Bratislavy: 22, 30 hod. 

 

6. 10. 2017 (piatok) 

- v doobedňajších hodinách: návšteva Technoramy vo Winterthure 

/interaktívne múzeum s fyzikálnymi a technickými demonštráciami, ktoré si 

môžete vyskúšať aj vy, návšteva Technoramy je aj vo švajčiarskych školských 

osnovách/ 

- vo večerných hodinách: ubytovanie v hoteli F1 /okolie Ženevy/ 

 

7. 10. 2017 ( sobota) 

- raňajky v hoteli 

- pešia prehliadka Ženevy s viacerými historickými budovami: 

(katedrála sv. Petra, Bourg de Four, radnica, pamätník reformačného hnutia Jean 

Calvin, kvetinové hodiny, budova OSN, fontána Jet´eau - 140m dominanta 

ženevského prístavu) 

- obed (v miestnej reštaurácií) 

- návšteva interaktívnych výstav Microcosm a Globe 

- exkurzia v CERNe (prehliadka experimentálnych častí na povrchu s miestnymi 

sprievodcami) 

- nocľah v hoteli F1 



 

 

8. 10. 2017 (nedeľa) 

- raňajky v hoteli 

- celodenný výlet do Chamonix (turistika, výlet lanovkou na vrchol Aiguille 

du Midi na úpätí Mont Blancu) 

- návrat do hotela F1 

 

9. 10. 2017 (pondelok) 

- raňajky 

- návšteva syrárne Gruyére a čokoládovne Cailler/jedz koľko vládzeš/ 

- odchod na Slovensko 

 

10. 10. 2017 

- cca 5:00 hod. – 6:00 hod. návrat do Trenčína 

 

Orientačná cena zájazdu: 370€ na osobu 

/V účastníckom poplatku je zahrnutá doprava klimatizovaným autobusom 

z Trenčína do Ženevy a späť, 3x ubytovanie v hoteli Formule 1, vstupenky do 

Technoramy, syrárne, čokoládovne, prehliadky atrakcií, slovenský sprievodca a 

návšteva CERNu./ 

 

Spiatočný lístok na lanovku Aiguille du Midi sa uhrádza na mieste podľa 

záujmu/cca 60€/ 

 

Bližšie informácie  vám radi poskytneme na: 

mail:  hvezdáren@tnuni.sk 

tel.: +421 904 469 389 

Uzávierka prihlášok je do 31. 8. 2017 

Zodpovedný organizátor: Ing. Mgr. Jozef Drga, PhD. 


