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Speciální nabídka pro všechny základní a střední školy v ČR!
Nebojte se plánovat školní zájezd na jaře 2022.

Rodinná firma
s důrazem na kvalitu
služeb

Vážení přátelé,
máme za sebou z pohledu cestování poměrně neradostný rok plný omezení a
restrikcí. Nyní vyhlížíme s nadějí a lehkým optimismem nový školní rok a doufáme,
že budeme moci žákům a studentům opět zprostředkovat poznávání nových míst,
krajů a kultur.
Abychom Vám usnadnili plánování zájezdu, i letos přicházíme s výjimečnými
podmínkami. V rámci „AKCE 30“ můžete vybírat z mnoha destinací a termínů
s možností zrušení celého zájezdu zcela bezplatně až 30 dní před odjezdem.

29 let
praxe v pořádání
školních zájezdů

Nově jsme připravili nabídku „PODZIM 2021“, která se vztahuje na všechny
jednodenní zájezdy a to jak v ČR, tak i v zahraničí. Nabízíme Vám možnost
bezplatného zrušení zájezdu až 2 dny před odjezdem.
Ke zmíněným akcím přidáváme renomé a stabilitu naší cestovní kanceláře. Zájezdy
připravujeme již 29 let a i nadále budeme. Nemáme žádné půjčky, úvěry či dluhy,
jsme rodinná společnost s důrazem na spolehlivost a kvalitu. Jsme plni elánu a
těšíme se na restart zájezdů, které pro Vás tak dlouho a tak rádi připravujeme.

Přes 200
vzorovných
programů

Osobní přístup
a vstřícné
jednání

Tematické zájezdy
zaměřené na
vzdělávání

2

Přejeme Vám do nového školního roku spoustu sil, bezproblémovou výuku a
samozřejmě pevné zdraví. Jsme tu pro Vás a budeme se těšit na Vaše případné
dotazy a objednávky.
Kolektiv PRO TRAVEL
Pavel, Jaroslav, Richard, Štěpánka, Ivana, Jirka, Lenka, Zuzana a Alenka

AKCE 30: STORNO ZDARMA
30 DNŮ PŘED ZÁJEZDEM

Využijte ve vybraných termínech možnost bezplatného
zrušení zájezdu až 30 dnů před jeho začátkem!
Hledejte zájezdy AKCE 30 označené tímto logem:

V katalogu i na našich webových stránkách najdete
u vybraných zájezdů konkrétní termíny, u kterých
můžete zájezd zrušit až 30 dnů před jeho začátkem
zcela zdarma, to znamená, že nebudeme účtovat
žádné storno poplatky a účastníkům vrátíme v plné
výši všechny uhrazené platby.
Nabídka se vztahuje na celou skupinu/školu,
neplatí pro jednotlivé účastníky.
Žádné jiné podmínky nemáme!

ZVOLTE SI SPOLEHLIVÉHO PARTNERA
Specializujeme se výhradně na školní zájezdy
Díky unikátnímu přihlašovacímu systému Vám usnadníme práci
Nemáme žádné půjčky a úvěry, jsme spolehliví a stabilní
Patříme mezi největší organizátory školních zájezdů v ČR
Ale hlavně… Jde nám o Vaši spokojenost! A to se pozná…

PRO TRAVEL CK, s.r.o., Prokopova 23, 301 00 Plzeň
377 919 202, 739 900 345 | info@protravel.cz
www.zajezdyproskoly.cz | facebook.com/protravel.cz

Aktuální termíny
zájezdů AKCE 30.
U ostatních zájezdů platí naše
standardní Všeobecné podmínky.

A že jste u nás v bezpečí se můžete přesvědčit
na www.zajezdyproskoly.cz/bezpecna-ck
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NÁZEV

STRANA

AKCE 30

DNÍ / NOCÍ

CENA

ČÍSLO

Přehled vzorových zájezdů

VELKÁ BRITÁNIE
2001
2002
2003
2004
2087
2077
2088
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2089
2041
2082
2042
2086
2085
2070
2021
2084
2024
2022
2026
2083
2027
2023
2028
2025
2051
2081
2053
2052
2054
2031
2056
2055
2201
2202
2090

Londýn pro základní školy
Londýn pro střední školy
Královský Londýn
Za uměním do Londýna
Londýn - 7 divů techniky
Adventní Londýn
Londýn, Windsor, Legoland
Londýn, Cambridge
Londýn, Oxford
Londýn, Stonehenge
Londýn, Portsmouth
Londýn, Brighton
Londýn, Canterbury
Londýn a Harry Potter
Automobilka Mini
Toulky jižní Anglií
Alžbětinská Anglie
Krásná Anglie
Bitva o Británii
Po stopách Winstona Churchilla
Hledání krásné Anglie - zájezd s hrou
Romantická Anglie
Viktoriánská Anglie
Jižní Anglie
Univerzitní Anglie
Průmyslové srdce Anglie
Za Shakespearem do Anglie
Shakespearův kraj
Královská Anglie
Jurské pobřeží
Magická Anglie
To nejlepší z Anglie
Normanská Anglie
Anglie a jižní Wales
Cornwall - zapomenutá země
Severní Wales
Malebná jižní Anglie
Tajemství severní Anglie
Lake District
Malebné Skotsko
Skotsko s výletem na Skye
Londýn letecky

10
11
www
93
90
86
91
12
13
13
www
13
www
13
92
14
37
15
89
37
16
17
37
18
19
20
37
21
22
23
24
25
37
27
28
29
26
30
31
32
33
36
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Magické Irsko
Irsko letecky

34
35

STRANA

AKCE 30

DNÍ / NOCÍ

CENA

JAZYKOVÉ KURZY VE VELKÉ BRITÁNII
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30

AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30

AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30

5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
6/3
6/3
6/3
6/3
6/3
6/3
6/3
6/3
6/3
6/3
6/3
6/3
6/3
6/3
6/3
6/3
7/4
7/4
7/4
7/4
7/4
7/4
7/4
8/6
8/6
9/7
5/4

6.800 Kč
6.800 Kč
6.800 Kč
6.800 Kč
6.800 Kč
6.300 Kč
6.900 Kč
7.100 Kč
7.100 Kč
7.100 Kč
7.100 Kč
7.100 Kč
7.100 Kč
7.100 Kč
7.100 Kč
7.800 Kč
7.800 Kč
7.900 Kč
7.900 Kč
8.200 Kč
8.300 Kč
8.400 Kč
8.300 Kč
8.500 Kč
8.600 Kč
8.500 Kč
8.700 Kč
8.500 Kč
8.500 Kč
8.500 Kč
8.600 Kč
9.200 Kč
9.100 Kč
9.400 Kč
9.600 Kč
9.600 Kč
9.800 Kč
9.900 Kč
11.700 Kč
12.200 Kč
14.100 Kč
12.600 Kč

11/7
6/5

15.600 Kč
16.100 Kč

IRSKO
2301
2390

NÁZEV

1001
1002
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1021
1022
1023
1024
1028
1030
1031
1032
1033
1050
1051
1081

Jazykový kurz v Londýně
Jazykový kurz v Windsoru
Jazykový kurz v Hastings
Jazykový kurz v Brightonu
Jazykový kurz v Bognor Regis
Jazykový kurz v Portsmouth
Jazykový kurz v Bournemouth
Jazykový kurz v Exeteru
Jazykový kurz v Torbay
Jazykový kurz v Plymouth
Jazykový kurz v Newquay
Jazykový kurz v Ilfracombe
Jazykový kurz v Bath
Jazykový kurz v Salisbury
Jazykový kurz v Haverhill
Jazykový kurz v Oxfordu
Jazykový kurz v Stratfordu
Jazykový kurz v Chesteru
Jazykový kurz v Yorku
Jazykový kurz v Edinburghu
Jazykový kurz v Stirlingu
Jazykový kemp v Grosvenor Hall

105
100
www
95
94
www
105
www
96
www
105
97
98
99
www
105
101
102
104
105
103
www

AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30

AKCE 30

AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30

AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30

7/4
7/4
7/4
7/4
7/4
7/4
7/4
7/4
7/4
7/4
8/5
7/4
7/4
7/4
7/4
7/4
7/4
7/4
7/4
8/6
8/6
8/7

11.300 Kč
10.100 Kč
11.600 Kč
10.600 Kč
10.300 Kč
10.800 Kč
12.500 Kč
11.500 Kč
11.400 Kč
11.700 Kč
13.400 Kč
11.600 Kč
10.400 Kč
10.400 Kč
11.300 Kč
12.200 Kč
11.800 Kč
11.800 Kč
10.700 Kč
13.800 Kč
12.700 Kč
od 22.800 Kč

2/1
2/1
3/2
2/1
3/2
2/1
3/2
3/2
2/1
2/1
2/1
2/1
3/2
2/1
3/1
3/2
2/1
2/1
4/2
6/5
3/2
3/2

2.700 Kč
2.700 Kč
4.200 Kč
2.700 Kč
4.200 Kč
2.700 Kč
4.200 Kč
4.200 Kč
3.100 Kč
3.100 Kč
2.800 Kč
2.900 Kč
4.500 Kč
2.600 Kč
3.500 Kč
4.600 Kč
2.200 Kč
2.400 Kč
5.100 Kč
9.100 Kč
5.200 Kč
4.400 Kč

Přehled vzorových zájezdů

ČÍSLO

NĚMECKO
5060
5065
5003
5004
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5015
5016
5021
5022
5031
5032
5033
5034
5035
5036

Berlín pro základní školy
Berlín pro střední školy
Berlín a II. světová válka
Berlín a Tropical Islands
Berlín, Postupim, Drážďany
Berlín s návštěvou parlamentu
Berlín - hlavní město SRN
Za technikou do Berlína a Braniborska
Mnichov, Labutí zámky
Mnichov a Legoland
Za uměním do Mnichova
Mnichov, Dachau, Norimberk
Bavorské klenoty
Flossenbürg a Norimberské procesy
Porýní
Za vílou Loreley
Drážďany, Míšeň
Lužice, Sasko
Bodamské jezero a Labutí zámky
Velký okruh Německem
Severní Německo
Krásy pohoří Harz

38
39
89
91
40
88
www
90
41
91
93
89
www
89
www
www
www
www
www
www
43
42

AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
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NÁZEV

STRANA

AKCE 30

DNÍ / NOCÍ

CENA

ČÍSLO

NÁZEV

Přehled vzorových zájezdů

NĚMECKO
5037
5040
5041
5051
5052
5077
5091
5092

Bavorská města
Autostadt a východoněmecká města
Europapark a Strasbourg
Audi Ingolstadt a BMW Mnichov
Hockenheimring, Sinsheim a Porsche
Adventní Berlín s tropickým rájem
Jazykový kurz v Berlíně
Jazykový kurz v Augsburgu

www
www
91
92
92
86
108
109

Vídeň pro základní školy
Vídeň pro střední školy
Vídeň, Wachau
Za uměním do Vídně
Vídeň a rakouský parlament
Technická nej města Vídně
Pasov, Linec a stezka v korunách stromů
KZ Mauthausen a Orlí hnízdo
Salzburg a Orlí hnízdo
Salzburg a Hallstatt
Solná komora
Salzburg a horské výhledy
Klenoty Solnohradska
Vodní dílo Kaprun a Salzburg
Tyrolsko
Krásy hor a jezer Korutan
Královská města na Dunaji
Parlamenty na Dunaji
Adventní Vídeň
Motorenwerk Steyer a BMW Mnichov

44
45
46
93
www
90
www
89
48
49
www
www
www
90
50
51
47
88
86
92

AKCE 30

2/1
2/1
2/1
2/1
3/2
2/1
4/3
4/3

2.900 Kč
2.900 Kč
4.900 Kč
2.800 Kč
4.500 Kč
2.700 Kč
8.200 Kč
9.300 Kč

AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30

AKCE 30

2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
3/2
4/3
3/2
2/1
2/1
3/2
3/2
4/3
2/1
2/1

2.400 Kč
2.400 Kč
2.400 Kč
2.400 Kč
2.400 Kč
2.400 Kč
2.600 Kč
2.700 Kč
2.700 Kč
2.700 Kč
4.100 Kč
5.700 Kč
4.200 Kč
2.800 Kč
3.100 Kč
4.300 Kč
4.400 Kč
5.400 Kč
2.300 Kč
2.700 Kč

4/1
5/2
5/2
5/2
6/3
4/1

4.100 Kč
5.600 Kč
5.800 Kč
6.500 Kč
8.100 Kč
4.200 Kč

5/2
5/2
6/3
6/3
4/1

5.700 Kč
5.700 Kč
6.900 Kč
7.100 Kč
4.400 Kč

ŠVÝCARSKO
7001
7002
7004
7006
7008
7009

Švýcarský parlament
Města a hory Švýcarska
Švýcarskem k Mont Blancu
Alpskými průsmyky do Ticina
Švýcarská mozaika
Švýcarsko s návštěvou CERNu

88
52
53
54
55
90

AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30

FRANCIE
4060
4065
4002
4003
4004
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Paříž pro základní školy
Paříž pro střední školy
Paříž - královna na Seině
Paříž a zámky na Loiře
Paříž a Disneyland

56
57
www
www
91

AKCE 30

DNÍ / NOCÍ

CENA

5/2
4/2
4/2
5/2
6/3
5/2
6/3
6/3
6/3
6/3
6/3
6/3
7/4
7/4
7/4
4/1
4/1
2/1
7/4

5.800 Kč
5.100 Kč
5.300 Kč
5.600 Kč
7.300 Kč
6.100 Kč
7.700 Kč
7.700 Kč
7.600 Kč
7.900 Kč
7.400 Kč
7.100 Kč
8.400 Kč
8.400 Kč
9.400 Kč
4.300 Kč
3.600 Kč
3.100 Kč
12.900 Kč

AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30

4/2
4/2
5/2
6/3
5/2
5/2
4/1
6/3
5/2
6/3
4/1
4/1
5/2

4.900 Kč
5.400 Kč
6.100 Kč
7.100 Kč
6.700 Kč
5.500 Kč
4.200 Kč
6.800 Kč
6.400 Kč
7.900 Kč
3.700 Kč
4.100 Kč
6.100 Kč

AKCE 30

6/3
6/3
8/5
9/6
5/4
6/3
7/4

8.100 Kč
8.300 Kč
10.700 Kč
13.400 Kč
14.100 Kč
9.700 Kč
11.100 Kč

FRANCIE

RAKOUSKO
6060
6065
6001
6002
6003
6005
6009
6010
6011
6012
6014
6015
6016
6017
6020
6040
6045
6046
6077
6050

STRANA

AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30

4009
4011
4013
4014
4022
4031
4034
4041
4042
4051
4055
4056
4057
4068
4072
4077
4080
4081
4091

Paříž - po stopách vědy a techniky
Rozmanité Alsasko
Lotrinsko a Alsasko
Hornorýnské trojmezí
Burgundsko a Auvergne
Francouzská Riviéra a Monaco
Jižní Francie - po stopách malířů
Přes francouzské středohoří do Provence
Malebná Provence
Památky a moře jižní Francie
Krásy Normandie
Paříž, Normandie, Disneyland
Normandie - po stopách válek
Paříž - toulky za uměním
Tajemná Bretagne
Adventní Paříž - město světel
Peugeot a Sochaux a muzeum Mulhouse
Strasbourg s návštěvou EP
Jazykový kurz v Rouen

90
58
www
59
www
60
93
www
61
www
62
www
89
www
63
86
92
88
106

AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30

AKCE 30

AKCE 30
AKCE 30

ITÁLIE
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513

Dolomity, Benátky, Lago di Garda
Skvosty severní Itálie
Perly Toskánska
Florencie - zrození renesance
Řím - za cézarem a papežem
San Marino, moře a rychlá kola
Automobilky Itálie
Italská mozaika
Florencie, Řím
Řím, Neapol, Capri
Zábavní park Gardaland
Milán a švýcarské Ticino
Cinque Terre, moře a Milán

www
68
64
93
65
69
92
66
www
67
91
www
www

Přehled vzorových zájezdů

ČÍSLO

ŠPANĚLSKO
9002
9003
9005
9010
9011
9020
9050

To nejlepší z Katalánska
Katalánské inspirace
Katalánská mozaika
Madrid a okolí
Madrid letecky
Baskicko
Jazykový kurz v Katalánsku

70
93
www
www
www
71
107
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STRANA

AKCE 30

DNÍ / NOCÍ

CENA

AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30
AKCE 30

6/3
5/2
5/2
4/2
5/2
3/1

7.700 Kč
5.900 Kč
6.100 Kč
5.900 Kč
5.900 Kč
3.900 Kč

2/1
3/2
3/2
3/2
2/1
6/4
2/1

2.400 Kč
3.200 Kč
3.300 Kč
3.400 Kč
2.100 Kč
6.500 Kč
2.900 Kč

4/2
2/1
2/1

4.100 Kč
2.600 Kč
2.500 Kč

2/1
3/2
5/3

2.300 Kč
3.900 Kč
5.700 Kč

Benelux
Belgie a Lucembursko
Rozmanitosti Nizozemska
Brusel s návštěvou EP
Belgická města
Velkovévodství Luxembourg

73
www
72
88
www
www
POLSKO

8001
8003
8005
8007
8011
8020
8030

Krakov, Osvětim
Krakov, Osvětim, Vělička
Krakov, Vratislav, Osvětim, Osówka
Krakov, Vělička, Zakopane
Slezsko horem dolem
Velký okruh Polskem
Varšava, Lodž

74
75
www
www
76
www
77

AKCE 30

MAĎARSKO
8502
8503
8577

Maďarská města
Budapešť - perla na Dunaji
Adventní Budapešť

www
80
86
SLOVENSKO

8801
8802
8803

Po stopách Velké Moravy
Nízké Tatry a okolí
Krásné Slovensko

81
82
83

Moře a národní parky Chorvatska

www

6/3

9501

To nejlepší ze Slovinska

78

5/2

9401

Pobaltí křížem krážem

79

1. a 2. DEN: Odjezd z ČR bude ve večerních hodinách, pojedeme přes Německo
a Belgii do Francie, přeplavíme se do Doveru a projdeme se centrem některého
z anglických historických měst, kde budeme ubytováni.

5.700 Kč

7. DEN: Po snídani se vypravíme do Londýna, odpoledne strávíme v centru města
a se zájemci večer společně navštívíme představení v některém z londýnských
divadel. Poté se vydáme zpět na cestu domů.

POBALTÍ
7/4

8.900 Kč

1/0

od 330 Kč

2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
1/0

1.600 Kč
1.800 Kč
1.980 Kč
1.980 Kč
1.600 Kč
1.500 Kč
od 330 Kč

8. DEN: Přes Francii, Belgii a Německo se budeme vracet zpět do ČR, domů
přijedeme v podvečerních hodinách.

ZÁJEZDY DO BLÍZKÉHO OKOLÍ
xxxx

Jednodenní exkurze

87
ČESKÁ REPUBLIKA

0631
0632
0633
0634
0635
0636
06xx

Praha, Karlštejn
Brno + Bratislava
Kroměříž, Rožnov, Olomouc
Jižní Morava
Šumava
České Švýcarsko
Jednodenní zájezdy

84
84
84
84
84
84
85

Ceny uvedené v tomto katalogu platí pro školní rok 2020/21 při obsazení autobusu minimálním počtem 40 platících
účastníků mladších 18 let a při odjezdu z Prahy. Při odjezdu z jiných míst Vám cenu rádi sdělíme. Na každých 14 platících
osob poskytujeme 1 místo pro pedagogický doprovod zdarma včetně úhrady vstupů.
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22-300
30.6.-7.7.2022

Každoročně pro Vás pořádáme atraktivní a výrazně zlevněný
zájezd, na kterém si můžete vyzkoušet naše služby, podívat se,
kam jezdíme, jak pracujeme a jaké výhody plynou ze spolupráce
s námi. Nabídka platí pro jednotlivce i kolektivy.
Pro rok 2022 jsme pro Vás připravili velice zajímavý zájezd do
oblasti jihozápadní Anglie. Navštívíme především divoké a krásné
pobřeží Cornwallu a také nehostinnou krajinu Dartmoorských
vřesovišť. Čeká nás hodně přírody a pokud počasí dovolí, tak i
vícero procházek.

7.200 Kč

SLOVINSKO

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Magický Cornwall

3. - 6. DEN: Vždy po snídani se vydáme objevovat skryté i známé krásy jihozápadní
Anglie. Navštívíme některá města, například Exeter, kde si prohlédneme nádhernou
gotickou katedrálu. Podrobně prozkoumáme oblast národního parku Dartmoor,
kde nás čeká několik procházek, jejichž délku a kurz zvolíme podle aktuálního
počasí. Navštívíme úžasné pobřežní lokality jako např. Minack Theatre nebo útesy
na jihozápadním cípu Cornwallu Land´s End. Dobydeme také ostrovní pevnost St.
Michael´s Mount a srdce botaniků zaplesá v kouzelných zahradách Eden Project.
A i tentokrát se samozřejmě najdou nějaká neplánovaná překvapení.

CHORVATSKO
9301

ZÁJEZD PRO PEDAGOGY 2022

12.900,- Kč
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo
Eurotunel)
• 5x ubytování se snídaní v hotelu ve
dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné
Poznámky:
• cena pro pedagogy: 12.900,- Kč
• cena pro ostatní účastníky: 14.200,- Kč

Zájezd pro pedagogy 2022

7501
7502
7511
7521
7522
7531

Velká Británie

Přehled vzorových zájezdů

BENELUX

Londýn,
podrobný
Windsor,
program
Legoland
najdete
 str.
na 68
Automobilka
www.zajezdyproskoly.cz
MINI 
str. 69
ZPP 2019, Hory a historie severního Walesu- Llandudno beach

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345
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Londýn pro základní školy

Londýn pro ZŠ

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
26.-30.4., 7.-11.5., 6.-10.6.

6.800,- Kč

Velká Británie

náš tip
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo
Eurotunel)
• 2x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

mohlo
Zvažte
by Vás
alternativu:
také zajímat:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

1. DEN: Odjíždět budeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem pojedeme
přes Německo a Belgii a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

1. DEN: Odjíždět budeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem pojedeme
přes Německo a Belgii a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: Během noci projedeme Belgií a brzy ráno dorazíme do přístavu ve
Francii, abychom se trajektem přeplavili do Velké Británie. Po vylodění v Doveru
se vydáme do Londýna, kde se nejprve projdeme parkem ve čtvrti Greenwich.
V parku společně překročíme nultý poledník, procházející mj. i známou
královskou observatoří. Poté se svezeme lodí po řece Temži, poplujeme kolem
Isle of Dogs a pod mostem Tower Bridge až k Bankside. Tam přejdeme řeku
po lávce Millennium Bridge a navštívíme monumentální St. Paul´s Cathedral.
Během prohlídky vystoupáme na vrchol kopule, odkud se naskýtá překrásný
pohled na Londýn, a prohlédneme si i kryptu, ve které jsou pohřbeni mj. admirál
Nelson nebo stavitel katedrály Christopher Wren. Odpoledne přejdeme zpět na
jižní břeh Temže a dojdeme až k plovoucímu muzeu - bitevní lodi HMS Belfast.
Navštívíme tuto loď, která bojovala ve II. světové válce i ve válce o Koreu.
Následně se vydáme k nejslavnějšímu londýnskému mostu, k Tower Bridge.
Vstoupíme do jeho věží a projdeme se po prosklené lávce, opět s velmi pěknými
výhledy na centrum Londýna. Večer odjedeme na ubytování do hostitelských
rodin, kde se navečeříme a odpočineme si.

2. DEN: Během noci projedeme Belgií a brzy ráno dorazíme do přístavu ve
Francii, abychom se trajektem přeplavili do Velké Británie. Po vylodění v Doveru
se vydáme do Londýna, kde se nejprve projdeme parkem ve čtvrti Greenwich.
V parku společně překročíme nultý poledník, procházející mj. i známou královskou
observatoří. Poté se svezeme lodí po řece Temži, poplujeme kolem Isle of Dogs a
vystoupíme hned za mostem Tower Bridge. Zde navštívíme londýnský hrad The
Tower, který za svou téměř tisíciletou historii sloužil jako královský hrad, pevnost,
vězení, místo poprav a nyní je domovem korunovačních klenotů. Poté se vydáme
na procházku po finančním centru Londýna - oblasti The City. Podíváme se na
památník velkého požáru Londýna a najdeme místo, kde ničivý požár vypukl.
Uvidíme centrální anglickou banku Bank of England i královskou burzu Royal
Exchange a po rušných ulicích City dojdeme k monumentální St. Paul´s Cathedral.
Během prohlídky vystoupáme na kopuli katedrály, odkud se naskýtá překrásný
pohled na Londýn, a prohlédneme si i kryptu, ve které jsou pohřbeni mj.
admirál Nelson nebo stavitel katedrály Christopher Wren. V podvečer přejdeme
Millennium Bridge a podíváme se ke galerii Tate Modern, odkud jsou pěkné
výhledy zpět na čtvrť City. Večer odjedeme na ubytování do hostitelských rodin,
kde se navečeříme a odpočineme si.

3. DEN: Po snídani vyrazíme do centra Londýna, kde se nejprve krátce projdeme
Regents parkem a poté si prohlédneme slavné muzeum voskových figurín
Madame Tussauds. Nesmíme se zapomenout vyfotit se svými idoly! Po prohlídce
nás čeká přejezd do čtvrti South Kensington. Tam navštívíme některé z báječných
muzeí, např. Natural History Museum, kde uvidíme kostry dinosaurů, sbírku
meteoritů, nebo na vlastní kůži zažijeme zemětřesení. Později se ještě projdeme
Hyde parkem, zastavíme se u památníku princezny Diany a u památníku prince
Alberta a uvidíme také Royal Albert Hall. Večer se vrátíme do hostitelských rodin,
navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci.
4. DEN: Po snídani opět vyrazíme do centra Londýna. Nejprve se svezeme na
obřím vyhlídkovém kole London Eye, ze kterého se nám otevřou báječné výhledy
na celé město. Poté přejdeme přes Westminsterský most a uvidíme zblízka
Houses of Parliament a také Westminster Abbey, kde jsou korunováni angličtí
králové a královny. Dále nás čeká procházka místy, která se nejvíce zapsala do
historie města: uvidíme vládní třídu Whitehall, Buckingham Palace, Trafalgar
Square s památníkem admirála Nelsona a Piccadilly Circus. Budeme mít také
možnost navštívit největší londýnské hračkářství, obchodní dům Hamleys.
Cestou zpět se zastavíme na Leicester Square a Covent Garden, kde uvidíme
pouliční umělce a kejklíře. Nakoupíme si suvenýry a večer přejedeme lodí po
Temži k našemu autobusu, odkud odjedeme do přístavu Dover. Tam se nalodíme
na noční trajekt a odplujeme do Francie.
5. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme
opět jen na protažení a toalety. Zpět ke škole přijedeme v odpoledních hodinách.

www.zajezdyproskoly.cz

3. DEN: Po snídani vyrazíme do oblasti východního Londýna, kde se nacházejí
bariéry na Temži, technická pozoruhodnost, která chrání Londýn před záplavami.
Odtud přejedeme do čtvrti Bloomsbury a navštívíme jedno z nejvýznamnějších
světových muzeí - The British Museum. Zde si prohlédneme cenné archeologické
sbírky a umělecké předměty z Egypta, Řecka, Říma, Blízkého i Dálného východu
a mnoho dalších zajímavých exponátů. Pěšky přejdeme po Shaftesbury Avenue
na náměstí Piccadilly Circus, Leicester Square a nakonec i na Trafalgar Square.
Podíváme se do National Gallery, kde jsou vystavena slavná umělecká díla např.
od Rubense, Rembrandta, Van Gogha, Turnera a dalších. V podvečer se necháme
okouzlit pouličními umělci na Covent Garden a poté se vrátíme do hostitelských
rodin, navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci.
4. DEN: Po snídani se necháme přivézt k řece Temži do čtvrti Southwark.
Navštívíme divadlo Globe, postavené jako kopie divadla, ve kterém působil
William Shakespeare. Procházkou podél řeky dojdeme do oblasti Westminsteru.
Čeká nás prohlídka Westminster Abbey, kde jsou korunováni angličtí králové a
královny a kde je řada památníků slavných osobností. Dále nás čeká procházka
místy, která se nejvíce zapsala do historie města: uvidíme vládní třídu Whitehall a
přes park sv. Jakuba dojdeme k Buckingham Palace. Po třídě The Mall se vrátíme
na Trafalgar Square a necháme si volno na nákup suvenýrů. V podvečer se
s Londýnem rozloučíme jízdou na obřím vyhlídkovém kole London Eye. Následně
přejedeme lodí po Temži k našemu autobusu a odjedeme do přístavu Dover, kde
se nalodíme na noční trajekt a odplujeme do Francie.
5. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme
opět jen na protažení a toalety. Zpět ke škole přijedeme v odpoledních hodinách.

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

2002
dle přání školy

AKCE 30 - termíny pro rok 2021:
23.-27.4., 9.-13.5., 4.-8.6.

Londýn,Warner
Windsor,
Bros
Legoland
Studios str. 68
Automobilka
Museum
MINIof London str. 69
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Londýn pro střední školy

mob: 739 900 345

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

Londýn pro SŠ

2001
dle přání školy

6.800,- Kč
náš tip
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo
Eurotunel)
• 2x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Velká Británie

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

mohlo
Zvažte
by Vás
alternativu:
také zajímat:
Londýn, Windsor,
London Dungeon
Legoland  str. 68
Automobilka
Chelsea FC
MINI
nebo Arsenal FC
str. 69

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345
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7.100,- Kč

Velká Británie

klasika
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo
Eurotunel)
• 2x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Londýn s celodenním výletem

- zvolte si svůj program prostředního dne zájezdu

1. DEN: Odjíždět budeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem pojedeme
přes Německo a Belgii a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

3. DEN - celodenní výlet - Oxford, Warwick Castle	
číslo zájezdu 2012
Po snídani vyrazíme na výlet na typický středověký hrad Warwick Castle, jehož současná podoba pochází převážně ze
14. století. Necháme se unést příběhy několika velmi zajímavě koncipovaných hradních okruhů s voskovými figurínami,
podíváme se na střelbu z katapultu a na ukázky sokolnictví a lukostřelby. Odpoledne přejedeme do centra slavného
univerzitního města Oxford. Projdeme se ulicí High Street, kolem kostela St. Mary the Virgin, Bodleian Library, Radcliffe
Camera, Sheldonian Theatre, kolem mnoha kolejí a jiných zajímavostí. Dojdeme až ke Christ Church College, kterou si
prohlédneme a podíváme se do míst, kde se filmovaly scény pro filmy o Harry Potterovi. Večer se vrátíme na ubytování do
hostitelských rodin.
AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
13.-17.4., 4.-8.5.

2. DEN: Během noci projedeme Belgií a brzy ráno dorazíme do Francie, abychom
se přeplavili trajektem do Velké Británie. Po vylodění v Doveru se vydáme do
Londýna, kde se nejprve projdeme parkem ve čtvrti Greenwich. Uvidíme známou
královskou observatoř a překročíme nultý poledník. Poté se svezeme lodí po
řece Temži kolem Isle of Dogs až k mostu Tower Bridge, kde navštívíme expozici
Tower Bridge Exhibition, včetně procházky po skleněné lávce s výhledem na
moderní stavby Londýna. Prohlédneme si i londýnský hrad The Tower, který za
svou téměř tisíciletou historii sloužil jako královský hrad, pevnost, vězení, místo
poprav a nyní je domovem korunovačních klenotů. Poté se vydáme na procházku
po finančním centru Londýna - oblasti The City. Podíváme se na památník velkého
požáru Londýna, uvidíme centrální anglickou banku Bank of England i královskou
burzu Royal Exchange a po rušných ulicích City dojdeme k monumentální St.
Paul´s Cathedral. Během prohlídky vystoupáme na kopuli katedrály, odkud se
naskýtá překrásný pohled na Londýn. V podvečer přejdeme Millennium Bridge
a zastavíme se u galerie Tate Modern, odkud jsou pěkné výhledy zpět na čtvrť
City. Večer odjedeme na ubytování do hostitelských rodin, kde se navečeříme a
odpočineme si.
3. DEN - celodenní výlet - Cambridge, Newmarket, Ely 
číslo zájezdu 2011
Po snídani se vydáme na výlet do slavného univerzitního města Cambridge.
Projdeme se historickým centrem i mezi vyhlášenými zahradami a navštívíme
King´s College, kde se necháme unést krásou kaple, postavené ve stylu
perpendikulární gotiky. V případě dobrého počasí se projedeme na lodičkách
po řece Cam. Poté odjedeme k městečku Newmarket a navštívíme hřebčín The
National Stud. Pak přejedeme do nedalekého Ely, kde si prohlédneme zdejší
nádhernou románsko-gotickou katedrálu. Večer se vrátíme do hostitelských
rodin, navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci.
4. DEN: Poslední den v Anglii vyrazíme opět do centra Londýna. Čeká nás
procházka místy, která se nejvíce zapsala do historie města: uvidíme Buckingham
Palace, Westminster Abbey, vládní třídu Whitehall, náměstí Trafalgar Square,
Piccadilly Circus a Leicester Square, čínskou čtvrť Soho aj. Společně navštívíme
některou z atrakcí, na které se dopředu domluvíme - např. místo korunovace
anglických králů a královen Westminster Abbey, fotbalový stadion Chelsea FC
nebo Arsenal FC, Wimbledon Lawn Tennis Museum, muzeum voskových figurín
Madame Tussauds, obří vyhlídkové kolo London Eye nebo si můžeme zahrát
zábavnou hru v oblasti Westminsteru. Odpoledne si nakoupíme suvenýry,
v podvečer se s Londýnem rozloučíme, přejedeme lodí po Temži k našemu
autobusu a odjedeme do přístavu Dover, kde se nalodíme na noční trajekt a
odplujeme do Francie.
5. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme
opět jen na protažení a toalety. Zpět ke škole přijedeme v odpoledních hodinách.

3. DEN - celodenní výlet - Salisbury, Stonehenge, Windsor Castle	
číslo zájezdu 2013
Po snídani vyrazíme na výlet do historického města Salisbury, kde navštívíme nádhernou gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní
věží v Británii a s vystaveným originálem Velké listiny svobod z r. 1215. Poté přejedeme k asi nejslavnějšímu pravěkému
megalitickému monumentu v Evropě - Stonehenge. Podíváme se do návštěvnického centra s expozicí k prehistorickému
osídlení zdejší krajiny a samozřejmě si prohlédneme i samotný kamenný kruh, starý více než 5 000 let. Odpoledne navštívíme
Windsor Castle, největší a stále obývaný hrad ve Velké Británii, sídlo královské rodiny. Prohlédneme si královské místnosti
s množstvím úžasných exponátů, pomník prince Alberta i kapli sv. Jiří. Večer se vrátíme do hostitelských rodin.
AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
30.3.-3.4., 4.-8.5., 11.-15.5., 8.-12.6.

Londýn s celodenním výletem

2011 - 2017
dle přání školy

3. DEN - celodenní výlet - Beachy Head, Brighton	
číslo zájezdu 2015
Po snídani se vydáme na výlet po jižním pobřeží Anglie. Nejprve vyjedeme autobusem na nejvyšší bod útesů Beachy Head,
odkud vyrazíme na procházku. Půjdeme po křídových útesech, které do moře spadají z výšky až 162 metrů, a budou se
nám otevírat krásné výhledy na moře i na další křídové útvary na pobřeží. Dojdeme do Birling Gap, kde je přístup k moři.
Odpoledne navštívíme přímořské letovisko Brighton. Na zdejší pěkné oblázkové pláži v blízkosti zábavního mola si dáme
menší rozchod. Také navštívíme mořské akvárium Sea Life, královský palác Royal Pavilion, nebo i360, velkou vyhlídkovou věž
ve tvaru létajícího talíře. Nakoupíme si suvenýry a vrátíme se do hostitelských rodin.
AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
16.-20.3., 27.4.-1.5., 18.-22.5., 15.-19.6.
3. DEN - celodenní výlet - Oxford, Warner Bros Studios - the making of Harry Potter
číslo zájezdu 2017
Po snídani vyrazíme na výlet do centra slavného univerzitního města Oxford. Projdeme se ulicí High Street, kolem kostela
St. Mary the Virgin, Bodleian Library, Radcliffe Camera, Sheldonian Theatre, kolem mnoha kolejí a jiných zajímavostí.
Dojdeme až ke Christ Church College, kterou si prohlédneme a podíváme se do míst, kde se filmovaly scény pro filmy o Harry
Potterovi. Odpoledne navštívíme filmové ateliéry Warner Bros Studios, kde si užijeme jedinečnou expozici o natáčení filmů o
mladém kouzelníkovi. Podíváme se do Velké síně, uvidíme společenskou místnost Nebelvíru i učebnu lektvarů, nahlédneme
do Brumbálovy pracovny, projdeme skrz Zapovězený les a nenecháme si ujít ani nástupiště 9 a ¾. Procvičíme si i základní
dovednosti jako létání na košťatech a budeme moci ochutnat máslový ležák. Večer se vrátíme do hostitelských rodin.

Velká Británie

Londýn s celodenním výletem

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
30.3.-3.4., 6.-10.4., 1.-5.6.

Začátek a konec je stejný
Z variant na protější straně si zvolíte,
kam pojedete 3. den zájezdu
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Toulky jižní Anglií

Toulky jižní Anglií

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
24.-29.4., 12.-17.6.

7.800,- Kč

Velká Británie

bez Londýna
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo
Eurotunel)
• 1x ubytování v hotelu typu F1 v třílůžkových pokojích
• 2x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Zvažte alternativu:
Bodiam Castle
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PRO TRAVEL CK, s.r.o.

Krásná Anglie

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
22.-27.3., 31.5.-5.6., 21.-26.6.

1. DEN: Odjíždět budeme od školy ve večerních hodinách. V noci pojedeme
autobusem přes Německo a Belgii a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

1. DEN: Odjíždět budeme od školy ve večerních hodinách. V noci pojedeme
autobusem přes Německo a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: Ráno přijedeme do Belgie. Dopoledne se zastavíme v Bruselu u
Atomia, kde si prohlédneme 102 m vysoký model jádra atomu železa postavený
u příležitosti světové výstavy Expo 58. Odpoledne navštívíme půvabné historické
město Bruggy, které díky četným vodním kanálům a malebným zákoutím získalo
přezdívku „Benátky severu“. Projdeme se kolem velkého tržiště, zvonice Belfort
a prohlédneme si krásné Hradní náměstí. V případě zájmu podnikneme úžasnou
vyhlídkovou jízdu na lodičkách po kanálech. V podvečer přejedeme do Francie,
kde se ubytujeme v hotelu v blízkosti francouzského přístavu Calais.

2. DEN: Ráno přijedeme do Belgie. Dopoledne se zastavíme v Bruselu u Atomia,
kde si prohlédneme 102 m vysoký model jádra atomu železa postavený
u příležitosti světové výstavy Expo 58. Odpoledne navštívíme půvabné historické
město Bruggy, které díky četným vodním kanálům a malebným zákoutím získalo
přezdívku „Benátky severu“. Projdeme se kolem velkého tržiště, zvonice Belfort
a prohlédneme si krásné Hradní náměstí. V případě zájmu podnikneme úžasnou
vyhlídkovou jízdu na lodičkách po kanálech. V podvečer přejedeme do Francie,
kde se ubytujeme v hotelu v blízkosti francouzského přístavu Calais.

3. DEN: Brzy ráno se přeplavíme trajektem do Velké Británie. Poblíž města
Hastings, kde v r. 1066 zvítězil normanský vévoda Vilém Dobyvatel nad anglickým
vojskem, navštívíme opatství postavené na místě bitvy - Battle Abbey. Projdeme
se ruinami kláštera a v návštěvnickém centru se dozvíme zajímavé informace o
slavné bitvě. Po prohlídce přejedeme k útesům Beachy Head. Čeká nás procházka
po útesech, které spadají do moře z výšky až 162 metrů. Dojdeme do Birling
Gap, kde je přístup k moři i malé, ale zajímavé muzeum. Odpoledne zastavíme ve
městě Chichester. Projdeme se kolem zvonice a sochy sv. Richarda a v případě
zájmu navštívíme románsko-gotickou katedrálu. Večer odjedeme na ubytování
do hostitelských rodin, navečeříme se a odpočineme si.

3. DEN: Brzy ráno se přeplavíme trajektem do Velké Británie a vydáme se do
historického města Canterbury. Projdeme se malebnými uličkami s hrázděnými
domky, podíváme se ke zbytkům normanského hradu a navštívíme nádhernou
gotickou katedrálu. Poté přejedeme k útesům Beachy Head. Čeká nás procházka
po útesech, které spadají do moře z výšky až 162 metrů, a budou se nám
otevírat krásné výhledy na moře i na další křídové útvary na pobřeží. Odpoledne
navštívíme přímořské letovisko Brighton. Projdeme se po pěkné oblázkové pláži,
navštívíme zábavní molo, v případě zájmu si prohlédneme mořské akvárium Sea
Life, královský palác Royal Pavilion nebo absolvujeme vyhlídkovou jízdu na i360,
velké vyhlídkové věži ve tvaru létajícího talíře. Večer odjedeme na ubytování do
hostitelských rodin, navečeříme se a odpočineme si.

4. DEN: Po snídani se zastavíme v historickém městě Salisbury, kde navštívíme
nádhernou gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní věží v Británii a s vystaveným
originálem Velké listiny svobod z r. 1215. Poté přejedeme k asi nejslavnějšímu
pravěkému megalitickému monumentu v Evropě - Stonehenge. Podíváme se
do návštěvnického centra s expozicí k prehistorickému osídlení zdejší krajiny a
samozřejmě si prohlédneme i samotný kamenný kruh, starý více než 5 000 let.
Odpoledne přejedeme do přístavního města Portsmouth, kde navštívíme areál
historických doků. Prohlédneme si několik námořních muzeí a od stěžňů po kýl
prozkoumáme válečnou loď HMS Victory, na které zvítězil admirál Nelson v bitvě
u mysu Trafalgar. Výtahem se pak necháme vyvézt na vyhlídkovou věž Spinnaker
Tower, odkud jsou báječné výhledy na přístav i na ostrov Wight. Večer se vrátíme
do hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.
5. DEN: Poslední den v Anglii strávíme v přímořském letovisku Brighton. Den
zahájíme u i360, velké vyhlídkové věže ve tvaru létajícího talíře. Absolvujeme
vyhlídkový let a pokocháme se výhledy z výšky až 138 metrů. Poté se projdeme
po pěkné oblázkové pláži, navštívíme zábavní molo, které zasahuje do moře
více než 500 metrů, v případě zájmu si prohlédneme mořské akvárium Sea Life
nebo královský palác v orientálním stylu Royal Pavilion. Projdeme se městem
a budeme si moci nakoupit suvenýry. Večer se s Brightonem rozloučíme a
odjedeme do přístavu Dover, kde se nalodíme na noční trajekt a odplujeme do
Francie.
6. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme
opět jen na protažení a toalety. Zpět ke škole přijedeme v odpoledních hodinách.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

2042
dle přání školy

mob: 739 900 345

4. DEN: Po snídani vyrazíme na výlet do historického města Salisbury, kde
navštívíme nádhernou gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní věží v Británii a
s vystaveným originálem Velké listiny svobod z r. 1215. Poté přejedeme k asi
nejslavnějšímu pravěkému megalitickému monumentu v Evropě - Stonehenge.
Podíváme se do návštěvnického centra a samozřejmě si prohlédneme i samotný
kamenný kruh, starý více než 5 000 let. Odpoledne navštívíme Windsor
Castle, největší a stále obývaný hrad ve Velké Británii, sídlo královské rodiny.
Prohlédneme si královské místnosti s množstvím úžasných exponátů, pomník
prince Alberta i kapli sv. Jiří. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, navečeříme
se a pokusíme se o anglickou konverzaci.
5. DEN: Poslední den v Anglii vyrazíme na celý den do hlavního města Anglie, do
Londýna. Čeká nás procházka místy, která se nejvíce zapsala do historie města:
uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey, vládní třídu Whitehall, náměstí
Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leicester Square, čínskou čtvrť Soho aj.
Společně navštívíme některou z atrakcí, na které se dopředu domluvíme - např.
místo korunovace anglických králů a královen Westminster Abbey, fotbalový
stadion Chelsea FC nebo Arsenal FC, Wimbledon Lawn Tennis Museum, muzeum
voskových figurín Madame Tussauds, obří vyhlídkové kolo London Eye nebo si
můžeme zahrát zábavnou hru v oblasti Westminsteru. Odpoledne si nakoupíme
suvenýry, v podvečer se s Londýnem rozloučíme, přejedeme k našemu autobusu
a odjedeme do přístavu Dover, kde se nalodíme na trajekt a odplujeme do Francie.
6. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme
opět jen na protažení a toalety. Zpět ke škole přijedeme v odpoledních hodinách.

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
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Krásná Anglie

2041
dle přání školy

7.900,- Kč
oblíbený program
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo
Eurotunel)
• 1x ubytování v hotelu typu F1 v třílůžkových pokojích
• 2x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Velká Británie

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Zvažte alternativu:
Winchester

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345
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1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v podvečerních hodinách, pohodlným
autobusem projedeme Německem do Belgie a zastavovat budeme jen na
protažení a na toalety.
2. DEN: Ranní špičkou se prokoušeme do klidu bruselského výstaviště, aby nás
uchvátila stříbrná konstrukce Atomia. Model jádra atomu železa prozkoumáme
i zevnitř a z výšky se rozhlédneme po Bruselu. Pak přejedeme do nedalekého
historického města Bruggy. Procházku malebným centrem s kanály, velkým
tržištěm, zvonicí a krásným Hradním náměstím si zpestříme báječnou
vyhlídkovou jízdou na lodičce po kanálech. V podvečer se přesuneme do hotelu
nedaleko Calais a přespíme v třílůžkových pokojích.

zábava

Velká Británie

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo
Eurotunel)
• 1x ubytování v hotelu typu F1 v třílůžkových pokojích
• 2x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• celozájezdová hra - během zájezdu
bude připravena spousta jazykových i
pohybových aktivit, her a soutěží
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

3. DEN: Čeká nás brzký ranní trajekt do Velké Británie. Po vylodění v Doveru
se vydáme na jihozápad k Hastings, kde v r. 1066 zvítězil normanský vévoda
Vilém Dobyvatel nad anglickým vojskem. Na místě vítězné bitvy nechal postavit
opatství - Battle Abbey. Čeká nás kompletní průzkum - dozvíme se něco o bitvě,
o Haroldovi i o Vilémovi, ale hlavně o tom, proč se dnes o bitvě musíme učit :)
Odpoledne se podíváme na Beachy Head. Projdeme se po křídových útesech,
které spadají z výše 162 m do moře, uvidíme i Sedm sester! Poté vyrazíme do
přímořského letoviska Brighton, kam jezdil za svou milou princ regent, pozdější
Jiří IV. Projdeme se po promenádě a podíváme se k paláci, který si nechal Jiří
postavit v orientálním stylu. Navštívíme také zdejší Sea Life. Večer odjedeme na
ubytování do hostitelských rodin, kde se navečeříme a padneme do postelí. Určitě
budeme pěkně unavení, protože celý den budeme soutěžit a hrát různé hry.
4. DEN: Po snídani vyrazíme k asi nejslavnějšímu pravěkému megalitickému
monumentu v Evropě, ke Stonehenge. Podíváme se do návštěvnického centra
a zjistíme, jak to ti lidé tenkrát zvládli postavit. Obejdeme si stojící kameny a
zahrajeme si na pravěké stavitele. Odpoledne navštívíme město Salisbury.
Podíváme se do katedrály, která má nejvyšší kostelní věž v Británii a kde je dnes
uložen originál Velké listiny svobod. Ten si přečteme, abychom věděli, co po králi
Janovi jeho baroni vlastně tenkrát chtěli. Ve městě si pak dáme chvilku volna,
protože je tam Poundland a spousta dalších lákadel. Večer pojedeme do stejných
rodin jako předchozí den. Tentokrát žádné výmluvy na únavu - čeká nás povinná
společenská konverzace.
5. DEN: Poslední den v Anglii nás bude čekat vrchol celého zájezdu. Po snídani
vyrazíme do centra Londýna. Nejprve odhalíme tajemství skrytá ve staré
pevnosti Tower of London. Po řece Temži přejedeme lodičkou do Westminsteru
a projdeme se kolem Westminster Abbey. Uvidíme samozřejmě Buckingham
Palace i Houses of Parliament, kromě toho se svezeme na London Eye a necháme
se uchvátit pohledem na Londýn z výšky. Odpoledne dohrajeme naši velkou hru
a pak se domluvíme, jestli bychom měli nějaký rozumný rozchod, abychom stihli
nakoupit pár suvenýrů. V podvečer se s Londýnem rozloučíme a pofrčíme na
trajekt do přístavu Dover. Přeplujeme zpět do Francie a pojedeme rovnou domů.
6. DEN: Cesta snad bude rychle ubíhat, z hranic se ozveme rodičům a domluvíme
si odvoz domů. No a pak už budeme jen vzpomínat a doufat, že se zase někdy do
Anglie vrátíme.

www.zajezdyproskoly.cz
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Romantická Anglie

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

2021
dle přání školy

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
10.-15.4., 22.-27.5.

Romantická Anglie

Hledání krásné Anglie

zájezd s aktivitami - „celozájezdová hra“

8.300,- Kč
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Hledání krásné Anglie

2070
dle přání školy

1. DEN: Odjíždět budeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem pojedeme
přes Německo a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.
2. DEN: Během noci projedeme Belgií a brzy ráno se z Francie přeplavíme
do Velké Británie. Dojedeme do Londýna, kde se projdeme parkem ve čtvrti
Greenwich. Po překročení nultého poledníku se svezeme lodí po řece Temži
a navštívíme expozici Tower Bridge Exhibition včetně procházky po skleněné
lávce s výhledem na moderní stavby Londýna. Prohlédneme si i londýnský hrad
The Tower a vydáme se na procházku po finančním centru Londýna - oblasti
The City. Dojdeme k St. Paul‘s Cathedral a během prohlídky vystoupíme na kopuli
katedrály, odkud se naskýtá překrásný pohled na Londýn. V podvečer přejdeme
Millennium Bridge a podíváme se ke galerii Tate Modern. Večer odjedeme na
ubytování do hostitelských rodin, kde se navečeříme a odpočineme si.
3. DEN: Po snídani se vydáme na výlet do slavného univerzitního města
Cambridge. Projdeme se po městě a prohlédneme si některou z kolejí, např.
King´s College s její úchvatnou kaplí, postavenou ve stylu perpendikulární
gotiky. V případě zájmu a dobrého počasí se projedeme na lodičkách po řece
mezi kolejemi. Poté projedeme městečkem Newmarket a navštívíme hřebčín
The National Stud. Po návštěvě hřebčína přejedeme do městečka Ely, kde si
prohlédneme zdejší románsko-gotickou katedrálu, o které se říká, že je jednou
z nejkrásnějších katedrál v zemi. Večer se vrátíme na ubytování do hostitelských
rodin, navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci.
4. DEN: Po snídani se vydáme do historického města Canterbury. Projdeme se
malebnými uličkami s hrázděnými domky, podíváme se ke zbytkům normanského
hradu a navštívíme nádhernou gotickou katedrálu, sídlo primase celé Anglie.
Navštívíme i opatství sv. Augustina, založené na konci 6. stol., jedno z prvních
míst, odkud se v Anglii šířilo křesťanství. Odpoledne přejedeme k hradu Hever
Castle, který byl domovem Anny Boleynové, druhé ženy Jindřicha VIII. Malý,
ale velmi pěkný hrad je obehnán vodním příkopem a obklopují jej romantické
zahrady, ve kterých můžeme vyzkoušet svou orientaci až ve třech různých
bludištích. Večer se vrátíme na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se
a pokusíme se o anglickou konverzaci.
5. DEN: Po snídani vyrazíme opět do Londýna. Čeká nás procházka místy, která
se zapsala do historie města: uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey,
vládní třídu Whitehall, náměstí Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leicester
Square, čínskou čtvrť Soho aj. Společně navštívíme některou z atrakcí, na které
se dopředu domluvíme - např. místo korunovace anglických králů a královen
Westminster Abbey, fotbalový stadion Chelsea FC nebo Arsenal FC, Wimbledon
Lawn Tennis Museum, muzeum voskových figurín Madame Tussauds, obří
vyhlídkové kolo London Eye nebo si můžeme zahrát zábavnou hru v oblasti
Westminsteru. Odpoledne si nakoupíme suvenýry, v podvečer se s Londýnem
rozloučíme, přejedeme lodí po Temži k našemu autobusu a odjedeme do přístavu
Dover, kde se nalodíme na trajekt a odplujeme do Francie.
6. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavíme opět jen na
protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

8.400,- Kč
stálý hit
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo
Eurotunel)
• 3x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Velká Británie

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Zvažte alternativu:
Rochester Castle
Chatham Historic Dockyard

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345
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Univerzitní Anglie

Jižní Anglie

Jižní Anglie

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
13.-18.3., 24.-29.4., 15.-20.5., 12.-17.6.

8.500,- Kč

Velká Británie

oblíbený program
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo
Eurotunel)
• 3x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Zvažte alternativu:
Portchester Castle
Chichester Catherdral
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PRO TRAVEL CK, s.r.o.

1. DEN: Odjíždět budeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem pojedeme
přes Německo a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: Během noci projedeme Belgií a brzy ráno se z Francie přeplavíme do
Velké Británie. Dojedeme do Londýna, kde se nejprve projdeme parkem ve čtvrti
Greenwich. Po překročení nultého poledníku se svezeme lodí po řece Temži a
navštívíme expozici Tower Bridge Exhibition včetně procházky po skleněné
lávce s výhledem na moderní stavby Londýna. Prohlédneme si i londýnský hrad
The Tower a vydáme se na procházku po finančním centru Londýna - oblasti
The City. Dojdeme k St. Paul‘s Cathedral a během prohlídky vystoupíme na kopuli
katedrály, odkud se naskýtá překrásný pohled na Londýn. V podvečer přejdeme
Millennium Bridge a podíváme se ke galerii Tate Modern. Večer odjedeme na
ubytování do hostitelských rodin, kde se navečeříme a odpočineme si.

2. DEN: Během noci projedeme Belgií a brzy ráno se z Francie přeplavíme do
Velké Británie. Dojedeme do Londýna, kde se nejprve projdeme parkem ve čtvrti
Greenwich. Po překročení nultého poledníku se svezeme lodí po řece Temži a
navštívíme expozici Tower Bridge Exhibition včetně procházky po skleněné
lávce s výhledem na moderní stavby Londýna. Prohlédneme si i londýnský hrad
The Tower a vydáme se na procházku po finančním centru Londýna - oblasti
The City. Dojdeme k St. Paul‘s Cathedral a během prohlídky vystoupíme na kopuli
katedrály, odkud se naskýtá překrásný pohled na Londýn. V podvečer přejdeme
Millennium Bridge a podíváme se ke galerii Tate Modern. Večer odjedeme na
ubytování do hostitelských rodin, kde se navečeříme a odpočineme si.

3. DEN: Po snídani se vydáme na výlet po jižním pobřeží Anglie. Nejprve
vyjedeme autobusem na nejvyšší bod útesů Beachy Head, odkud vyrazíme na
procházku podél moře. Čeká nás procházka po útesech, které spadají do moře
z výšky až 162 metrů, a budou se nám otevírat krásné výhledy na moře i na další
křídové útvary na pobřeží. Odpoledne navštívíme přímořské letovisko Brighton.
Projdeme se po pěkné oblázkové pláži, navštívíme zábavní molo, v případě zájmu
si prohlédneme mořské akvárium Sea Life nebo královský palác Royal Pavilion.
V centru města si budeme moci nakoupit suvenýry a podíváme se k i360, velké
vyhlídkové věži ve tvaru létajícího talíře. Večer se vrátíme do hostitelských rodin,
navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci.

3. DEN: Po snídani se vydáme na výlet do slavného univerzitního města
Cambridge. Projdeme se po městě a prohlédneme si některou z kolejí, např.
King´s College s její úchvatnou kaplí, postavenou ve stylu perpendikulární
gotiky. V případě zájmu a dobrého počasí se projedeme na lodičkách po řece
mezi kolejemi. Poté projedeme městečkem Newmarket a navštívíme hřebčín
The National Stud. Po návštěvě hřebčína přejedeme do městečka Ely, kde si
prohlédneme zdejší románsko-gotickou katedrálu, o které se říká, že je jednou
z nejkrásnějších katedrál v zemi. Večer se vrátíme do hostitelských rodin,
navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci.

4. DEN: Po snídani vyrazíme na výlet do přístavního města Portsmouth, kde
navštívíme areál historických doků. Prohlédneme si několik námořních muzeí a od
stěžňů po kýl prozkoumáme válečnou loď HMS Victory, na které zvítězil admirál
Nelson v bitvě u mysu Trafalgar. Výtahem se necháme vyvézt na vyhlídkovou
věž Spinnaker Tower, odkud jsou báječné výhledy na přístav i na ostrov Wight.
Odpoledne přejedeme do bývalého hlavního města Anglie, do Winchesteru.
Zde si prohlédneme významnou románsko-gotickou katedrálu, která je nejdelší
katedrálou v Británii, a kde jsou pochováni někteří anglosaští králové. Poté se
projdeme pěkným centrem a budeme mít čas na nákup suvenýrů. Večer se
vrátíme do hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.
5. DEN: Po snídani vyrazíme opět do Londýna. Čeká nás procházka místy, která
se zapsala do historie města: uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey,
vládní třídu Whitehall, náměstí Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leicester
Square, čínskou čtvrť Soho aj. Společně navštívíme některou z atrakcí, na které
se dopředu domluvíme - např. místo korunovace anglických králů a královen
Westminster Abbey, fotbalový stadion Chelsea FC nebo Arsenal FC, Wimbledon
Lawn Tennis Museum, muzeum voskových figurín Madame Tussauds, obří
vyhlídkové kolo London Eye nebo si můžeme zahrát zábavnou hru. Odpoledne
si nakoupíme suvenýry, v podvečer se s Londýnem rozloučíme a odjedeme do
přístavu Dover, kde se nalodíme na trajekt a odplujeme do Francie.
6. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavíme opět jen na
protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

2022
dle přání školy

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
27.3.-1.4., 10.-15.4., 29.5.-3.6.

1. DEN: Odjíždět budeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem pojedeme
přes Německo a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

www.zajezdyproskoly.cz

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

mob: 739 900 345

4. DEN: Po snídani vyrazíme na výlet na typický středověký hrad Warwick Castle,
kde se necháme unést příběhy několika velmi zajímavě koncipovaných hradních
okruhů s voskovými figurínami a kde uvidíme ukázky sokolnictví a lukostřelby.
Odpoledne přejedeme do centra slavného univerzitního města Oxford.
Projdeme se ulicí High Street, kolem kostela St. Mary the Virgin, slavné knihovny
Bodleian Library, pozoruhodné knihovny Radcliffe Camera, divadla Sheldonian
Theatre, kolem mnoha kolejí a jiných zajímavostí. Dojdeme až ke koleji Christ
Church College, kterou si prohlédneme a podíváme se do míst, kde se také
filmovaly scény pro filmy o Harry Potterovi. Večer se vrátíme do hostitelských
rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.
5. DEN: Po snídani vyrazíme opět do Londýna. Čeká nás procházka místy, která
se zapsala do historie města: uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey,
vládní třídu Whitehall, náměstí Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leicester
Square, čínskou čtvrť Soho aj. Společně navštívíme některou z atrakcí, na které
se dopředu domluvíme - např. místo korunovace anglických králů a královen
Westminster Abbey, fotbalový stadion Chelsea FC nebo Arsenal FC, Wimbledon
Lawn Tennis Museum, muzeum voskových figurín Madame Tussauds, obří
vyhlídkové kolo London Eye nebo si můžeme zahrát zábavnou hru. Odpoledne
si nakoupíme suvenýry, v podvečer se s Londýnem rozloučíme a odjedeme do
přístavu Dover, kde se nalodíme na trajekt a odplujeme do Francie.
6. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavíme opět jen na
protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

Univerzitní Anglie

2024
dle přání školy

8.600,- Kč
doporučujeme
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo
Eurotunel)
• 3x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Velká Británie

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Zvažte alternativu:
Duxford Museum
Blenheim Palace and gardens

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345
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Velká Británie

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo
Eurotunel)
• 3x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

1. DEN: Odjíždět budeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem pojedeme
přes Německo a Belgii a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

1. DEN: Odjíždět budeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem pojedeme
přes Německo a Belgii a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: Během noci projedeme Belgií a brzy ráno se z Francie přeplavíme do
Velké Británie. Z Doveru dojedeme do Londýna, kde se nejprve projdeme parkem
ve čtvrti Greenwich. Po překročení nultého poledníku se svezeme lodí po řece
Temži a dále navštívíme expozici Tower Bridge Exhibition včetně procházky
po skleněné lávce s výhledem na moderní stavby Londýna. Prohlédneme
si i londýnský hrad The Tower a vydáme se na procházku po oblasti The City.
Dojdeme k St. Paul‘s Cathedral a během prohlídky vystoupíme na kopuli
katedrály, odkud se naskýtá překrásný pohled na Londýn. V podvečer přejdeme
Millennium Bridge a podíváme se ke galerii Tate Modern. Večer odjedeme na
ubytování do hostitelských rodin, kde se navečeříme a odpočineme si.

2. DEN: Během noci projedeme Belgií a brzy ráno se z Francie přeplavíme do
Velké Británie. Z Doveru dojedeme do Londýna, kde se nejprve projdeme
parkem ve čtvrti Greenwich. Po překročení nultého poledníku se svezeme lodí
po řece Temži kolem Isle of Dogs, podplujeme slavný Tower Bridge a doplujeme
až do čtvrti Westminster. Společně se projdeme místy, která se nejvíce
zapsala do historie města: uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey,
Whitehall, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, čínskou čtvrť
Soho aj. Budeme mít možnost prozkoumat Národní galerii nebo se svezeme na
vyhlídkovém kole London Eye. Večer odjedeme na ubytování do hostitelských
rodin, kde si dáme večeři a odpočineme si.

3. DEN: Po snídani navštívíme závodní okruh Silverstone, kde si prohlédneme
návštěvnické centrum a zdejší muzeum a projedeme se po závodním okruhu.
Poté přejedeme do rodiště Winstona Churchilla a sídla vévodů z Marlborough,
do Blenheim Palace. Zde nás čeká prohlídka rozsáhlého barokního komplexu
a nádherné anglické zahrady projektované „Capability“ Brownem. Poté se
přesuneme do městečka Kenilworth a projdeme se kolem renesančního paláce
z doby Alžběty I. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, navečeříme se a
pokusíme se o anglickou konverzaci.

3. DEN: Po snídani navštívíme město Worcester, kde se projdeme kolem řeky a
podíváme se do velké gotické katedrály, ve které je pohřben král Jan Bezzemek.
Poté přejedeme do města Birmingham a prohlédneme si okolí Bullring včetně
nákupního centra Selfridges, které projektoval český architekt Jan Kaplický. Dále
nás čeká prohlídka továrny na výrobu čokolády a všeho čokoládového Cadbury
World. Odpoledne se zastavíme v městečku Kenilworth, kde se projdeme
rozsáhlými ruinami renesančního paláce Kenilworth Castle. Večer se vrátíme do
hostitelských rodin, navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci.

4. DEN: Po snídani se vydáme do města Coventry, kde se projdeme centrem a
prohlédneme si bývalou katedrálu zničenou během bombardování za II. světové
války. Nevynecháme ani prohlídku vyhlášeného automobilového muzea.
Následně navštívíme typický středověký hrad Warwick Castle, jehož současná
podoba pochází převážně ze 14. století. Necháme se unést příběhy několika velmi
zajímavě koncipovaných hradních okruhů s voskovými figurínami, podíváme se
na střelbu z katapultu a na ukázky sokolnictví a lukostřelby. Odpoledne vyrazíme
do půvabného městečka Stratford upon Avon. Projdeme se kolem rodného
domu slavného anglického spisovatele Williama Shakespeara a podíváme se do
kostelíku Holy Trinity, kde je dramatik pohřben. Večer se vrátíme do hostitelských
rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.

4. DEN: Po snídani se vydáme do města Coventry, kde se projdeme centrem a
prohlédneme si bývalou katedrálu zničenou během bombardování za II. světové
války. Následně navštívíme typický středověký hrad Warwick Castle, jehož
současná podoba pochází převážně ze 14. století. Necháme se unést příběhy
několika velmi zajímavě koncipovaných hradních okruhů s voskovými figurínami,
podíváme se na střelbu z katapultu a na ukázky sokolnictví a lukostřelby.
Odpoledne vyrazíme do půvabného města Stratford upon Avon. Projdeme se
kolem rodného domu slavného anglického spisovatele Williama Shakespeara a
podíváme se do kostelíku Holy Trinity, kde je dramatik pohřben. Večer se vrátíme
do hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.

Zvažte alternativu:
Oxford
MINI plant Oxford

6. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavíme opět jen na
protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

2027
dle přání školy

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
1.-6.5., 22.-27.5., 19.-24.6.

5. DEN: Po snídani vyrazíme opět do Londýna. Čeká nás procházka místy, která
se zapsala do historie města: uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey,
vládní třídu Whitehall, náměstí Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leicester
Square, čínskou čtvrť Soho aj. Společně navštívíme některou z atrakcí, na které
se dopředu domluvíme - např. místo korunovace anglických králů a královen
Westminster Abbey, fotbalový stadion Chelsea FC nebo Arsenal FC, Wimbledon
Lawn Tennis Museum, muzeum voskových figurín Madame Tussauds, obří
vyhlídkové kolo London Eye nebo si můžeme zahrát zábavnou hru. Odpoledne
si nakoupíme suvenýry, v podvečer se s Londýnem rozloučíme a odjedeme do
přístavu Dover, kde se nalodíme na trajekt a odplujeme do Francie.

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

Shakespearův kraj

mob: 739 900 345

5. DEN: Po snídani se vydáme do centra slavného univerzitního města Oxford.
Projdeme se ulicí High Street, kolem kostela St. Mary the Virgin, slavné knihovny
Bodleian Library, pozoruhodné knihovny Radcliffe Camera, divadla Sheldonian
Theatre, kolem mnoha kolejí a jiných zajímavostí. Dojdeme až ke koleji Christ
Church College, kterou navštívíme a podíváme se do míst, kde se také filmovaly
scény pro filmy o Harry Potterovi. Můžeme navštívit univerzitní muzeum (kostry
dinosaurů, vyhynulý pták Dodo aj.) nebo Ashmolean Museum (přezdívané „malé
Britské muzeum“). Odpoledne si zahrajeme velkou zábavnou hru na poznání
města a budeme mít čas na nákup suvenýrů. V podvečer se s Oxfordem rozloučíme
a odjedeme do Doveru, kde se nalodíme na noční trajekt a odplujeme do Francie.
6. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavíme opět jen na
protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

Shakespearův kraj

Průmyslové srdce Anglie

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
10.-15.4., 29.5.-3.6.

8.500,- Kč
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Průmyslové srdce Anglie

2026
dle přání školy

8.500,- Kč
návštěva čokoládovny
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo
Eurotunel)
• 3x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Velká Británie

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Zvažte alternativu:
Blenheim Palace
Black Country Living Museum

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345
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Královská Anglie

Jurské pobřeží

Královská Anglie

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
20.-25.3., 3.-8.4., 5.-10.6.

8.500,- Kč

Velká Británie

oblíbený program
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo
Eurotunel)
• 3x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Zvažte alternativu:
Avebury stone circle
Stratford upon Avon

22

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
1.-6.5., 19.-24.6.

1. DEN: Odjíždět budeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem pojedeme
přes Německo a Belgii a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

1. DEN: Odjíždět budeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem pojedeme
přes Německo a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: Během noci projedeme Belgií a brzy ráno se z Francie přeplavíme do
Velké Británie. Z Doveru dojedeme do Londýna, kde se nejprve projdeme parkem
ve čtvrti Greenwich. Po překročení nultého poledníku se svezeme lodí po řece
Temži a dále navštívíme expozici Tower Bridge Exhibition včetně procházky
po skleněné lávce s výhledem na moderní stavby Londýna. Prohlédneme si
i londýnský hrad The Tower a vydáme se na procházku po finančním centru
Londýna - oblasti The City. Dojdeme k St. Paul‘s Cathedral a během prohlídky
vystoupíme na kopuli, odkud se naskýtá překrásný pohled na Londýn. Poté
přejdeme přes Millennium Bridge ke galerii Tate Modern. Večer odjedeme na
ubytování do hostitelských rodin, kde se navečeříme a odpočineme si.

2. DEN: Během noci projedeme Belgií a brzy ráno se z Francie přeplavíme do
Velké Británie. První den v Anglii strávíme v přímořském letovisku Brighton. Den
zahájíme u i360, velké vyhlídkové věže ve tvaru létajícího talíře. Absolvujeme
vyhlídkový let a pokocháme se výhledy z výšky až 138 metrů. Poté se projdeme
po pěkné oblázkové pláži, navštívíme zábavní molo, které zasahuje do moře více
než 500 metrů, v případě zájmu si prohlédneme mořské akvárium Sea Life nebo
královský palác v orientálním stylu Royal Pavilion. Projdeme se městem a budeme
si moci nakoupit suvenýry. Večer odjedeme na ubytování do hostitelských rodin,
kde se navečeříme a odpočineme si.

3. DEN: Po snídani vyrazíme na výlet do historického města Salisbury, kde
navštívíme nádhernou gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní věží v Británii a
s vystaveným originálem Velké listiny svobod z r. 1215. Poté přejedeme k asi
nejslavnějšímu pravěkému megalitickému monumentu v Evropě - Stonehenge.
Podíváme se do návštěvnického centra s expozicí k prehistorickému osídlení
zdejší krajiny a samozřejmě si prohlédneme i samotný kamenný kruh, starý více
než 5 000 let. Odpoledne navštívíme Windsor Castle, sídlo královské rodiny.
Prohlédneme si královské místnosti s množstvím úžasných exponátů, pomník
prince Alberta i kapli sv. Jiří. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, navečeříme
se a pokusíme se o anglickou konverzaci.
4. DEN: Po snídani vyrazíme na výlet na typický středověký hrad Warwick
Castle. Necháme se unést příběhy několika velmi zajímavě koncipovaných
hradních okruhů s voskovými figurínami, podíváme se na střelbu z katapultu a na
ukázky sokolnictví a lukostřelby. Odpoledne přejedeme do centra univerzitního
města Oxford. Projdeme se ulicí High Street, kolem kostela St. Mary the Virgin,
slavné knihovny Bodleian Library, pozoruhodné knihovny Radcliffe Camera,
divadla Sheldonian Theatre, kolem mnoha kolejí a jiných zajímavostí. Dojdeme
až ke koleji Christ Church College, kterou si prohlédneme a podíváme se do míst,
kde se také filmovaly scény pro filmy o Harry Potterovi. Večer se vrátíme do
hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.
5. DEN: Po snídani vyrazíme opět do Londýna. Čeká nás procházka místy, která
se zapsala do historie města: uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey,
vládní třídu Whitehall, náměstí Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leicester
Square, čínskou čtvrť Soho aj. Společně navštívíme některou z atrakcí, na které
se dopředu domluvíme - např. místo korunovace anglických králů a královen
Westminster Abbey, fotbalový stadion Chelsea FC nebo Arsenal FC, Wimbledon
Lawn Tennis Museum, muzeum voskových figurín Madame Tussauds, obří
vyhlídkové kolo London Eye nebo si můžeme zahrát zábavnou hru. Odpoledne
si nakoupíme suvenýry, v podvečer se s Londýnem rozloučíme a odjedeme do
přístavu Dover, kde se nalodíme na trajekt a odplujeme do Francie.

3. DEN: Po snídani vyrazíme na výlet do historického města Salisbury, kde
navštívíme nádhernou gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní věží v Británii a
s vystaveným originálem Velké listiny svobod z r. 1215. Poté přejedeme k asi
nejslavnějšímu pravěkému megalitickému monumentu v Evropě - Stonehenge.
Podíváme se do návštěvnického centra s expozicí k prehistorickému osídlení
zdejší krajiny a samozřejmě si prohlédneme i samotný kamenný kruh, starý více
než 5 000 let. Odpoledne se přesuneme do Beaulieu, kde navštívíme Národní
muzeum motorismu, které se nachází na pozemcích bývalého cisterciáckého
kláštera a viktoriánského panství. Večer se vrátíme do hostitelských rodin,
navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci.
4. DEN: Po snídani prozkoumáme Jurské pobřeží - zastavíme se u Lulworth
Cove, krásného malého zálivu orámovaného křídovými útesy, a dojdeme ke
skalní bráně Durdle Door. Bude-li teplo, vykoupeme se v moři. Poté navštívíme
romantickou zříceninu Corfe Castle, zasazenou do kopcovité krajiny jižního
Dorsetu. Odpoledne se projdeme po pláži ve městě Bournemouth, podíváme
se na zábavní molo a nakoupíme si suvenýry. Večer se vrátíme do hostitelských
rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.
5. DEN: Po snídani vyrazíme do Londýna. Čeká nás procházka místy, která se
zapsala do historie města: uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey,
vládní třídu Whitehall, náměstí Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leicester
Square, čínskou čtvrť Soho aj. Společně navštívíme některou z atrakcí, na které
se dopředu domluvíme - např. místo korunovace anglických králů a královen
Westminster Abbey, fotbalový stadion Chelsea FC nebo Arsenal FC, Wimbledon
Lawn Tennis Museum, muzeum voskových figurín Madame Tussauds, obří
vyhlídkové kolo London Eye nebo si můžeme zahrát zábavnou hru. Odpoledne
si nakoupíme suvenýry, v podvečer se s Londýnem rozloučíme a odjedeme do
přístavu Dover, kde se nalodíme na trajekt a odplujeme do Francie.
6. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavíme opět jen na
protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345

8.500,- Kč
náš tip
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo
Eurotunel)
• 3x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Zvažte alternativu:
Prodloužení o jeden den
- výlet na ostrov Wight

6. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavíme opět jen na
protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

www.zajezdyproskoly.cz

2028
dle přání školy

Jurské pobřeží

2023
dle přání školy

Velká Británie

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345
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To nejlepší z Anglie

1. DEN: Odjíždět budeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem pojedeme
přes Německo a Belgii a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

Magická Anglie

2. DEN: Během noci projedeme Belgií a brzy ráno se z Francie přeplavíme do
Velké Británie. Z Doveru dojedeme do Londýna, kde se nejprve projdeme parkem
ve čtvrti Greenwich. Po překročení nultého poledníku se svezeme lodí po řece
Temži a dále navštívíme expozici Tower Bridge Exhibition včetně procházky
po skleněné lávce s výhledem na moderní stavby Londýna. Prohlédneme si
i londýnský hrad The Tower a vydáme se na procházku po finančním centru
Londýna - oblasti The City. Dojdeme k St. Paul‘s Cathedral a během prohlídky
vystoupíme na kopuli katedrály, odkud se naskýtá překrásný pohled na Londýn.
V podvečer přejdeme Millennium Bridge a podíváme se ke galerii Tate Modern,
odkud jsou pěkné výhledy zpět na čtvrť City. Večer odjedeme na ubytování do
hostitelských rodin, kde se navečeříme a odpočineme si.

8.600,- Kč

Velká Británie

náš tip
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo
Eurotunel)
• 3x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Zvažte alternativu:
Uffington White Horse
Cheddar Gorge

24

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

3. DEN: Po snídani se vydáme do magické krajiny Wiltshiru. Nejprve přijedeme
k obrovskému komplexu prehistorických staveb v blízkosti Avebury. Podíváme
se do největšího komorového hrobu v Británii, West Kennet Long Barrow,
uvidíme pyramidový hrob Silbury Hill a projdeme se vnitřkem nejrozsáhlejšího
kamenného kruhu na Britských ostrovech Avebury stone circle. Poté přejedeme
k nejslavnějšímu pravěkému megalitickému monumentu v Evropě - Stonehenge.
Podíváme se do návštěvnického centra s expozicí k prehistorickému osídlení
zdejší krajiny a prohlédneme si i samotný kamenný kruh, starý více než 5 000
let. Odpoledne se zastavíme v nedalekém městě Salisbury, kde navštívíme
nádhernou gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní věží v Británii a s vystaveným
originálem Velké listiny svobod z r. 1215. Večer se vrátíme do hostitelských rodin,
navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci.

1. DEN: Odjíždět budeme od školy ve večerních hodinách. V noci pojedeme
autobusem přes Německo a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.
2. DEN: Dopoledne se zastavíme v Bruselu u Atomia, kde si prohlédneme 102 m
vysoký model jádra atomu železa postavený u příležitosti světové výstavy Expo
58. Odpoledne navštívíme půvabné historické město Bruggy. Projdeme se
krásným centrem a svezeme se na lodičkách po kanálech. V podvečer přejedeme
do Francie, kde se ubytujeme v hotelu v blízkosti Calais.
3. DEN: Brzy ráno se trajektem přeplavíme do Velké Británie. Z Doveru
dojedeme do Rye, malebného městečka s křivolakými uličkami a hrázděnými
domky. Poté přejedeme k Beachy Head, projdeme se po křídových útesech a
pokocháme se krásnými výhledy na pobřeží. Odpoledne strávíme v přímořském
letovisku Brighton, kde se projdeme po pláži a navštívíme mořské akvárium Sea
Life Center nebo v orientálním stylu postavený Royal Pavilion. Večer odjedeme
na ubytování do hostitelských rodin, kde se navečeříme a odpočineme si.
4. DEN: Po snídani vyrazíme na výlet na typický středověký hrad Warwick Castle,
kde se necháme unést příběhy několika velmi zajímavě koncipovaných hradních
okruhů a kde uvidíme ukázky sokolnictví a lukostřelby. Odpoledne přejedeme
do slavného univerzitního města Oxford. Projdeme se ulicí High Street, uvidíme
kostel St. Mary the Virgin, slavné knihovny Bodleian Library a Radcliffe Camera,
Sheldonian Theatre, mnoho kolejí a jiné zajímavosti. Dojdeme ke Christ Church
College, kde se mj. natáčely filmy o Harry Potterovi. Večer se vrátíme do
hostitelských rodin, navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci.
5. DEN: Po snídani vyrazíme na výlet do historického města Salisbury, kde
navštívíme nádhernou gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní věží v Británii a
s vystaveným originálem Velké listiny svobod z r. 1215. Poté přejedeme k asi
nejslavnějšímu pravěkému megalitickému monumentu v Evropě - Stonehenge.
Podíváme se do návštěvnického centra a samozřejmě si prohlédneme i samotný
kamenný kruh, starý více než 5 000 let. Odpoledne navštívíme Windsor Castle,
sídlo královské rodiny. Prohlédneme si královské místnosti s množstvím úžasných
exponátů, pomník prince Alberta i kapli sv. Jiří. Večer se vrátíme do hostitelských
rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.

5. DEN: Po snídani vyrazíme opět do Londýna. Čeká nás procházka místy, která
se zapsala do historie města: uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey,
vládní třídu Whitehall, náměstí Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leicester
Square, čínskou čtvrť Soho aj. Společně navštívíme některou z atrakcí, na které
se dopředu domluvíme - např. místo korunovace anglických králů a královen
Westminster Abbey, fotbalový stadion Chelsea FC nebo Arsenal FC, Wimbledon
Lawn Tennis Museum, muzeum voskových figurín Madame Tussauds, obří
vyhlídkové kolo London Eye nebo si můžeme zahrát zábavnou hru. Odpoledne
si nakoupíme suvenýry, v podvečer se s Londýnem rozloučíme a odjedeme do
přístavu Dover, kde se nalodíme na trajekt a odplujeme do Francie.

6. DEN: Po snídani vyrazíme do Londýna. Čeká nás procházka místy, která se
zapsala do historie města: uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey,
vládní třídu Whitehall, náměstí Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leicester
Square, čínskou čtvrť Soho aj. Společně navštívíme některou z atrakcí, na které
se dopředu domluvíme - např. místo korunovace anglických králů a královen
Westminster Abbey, fotbalový stadion Chelsea FC nebo Arsenal FC, Wimbledon
Lawn Tennis Museum, muzeum voskových figurín Madame Tussauds, obří
vyhlídkové kolo London Eye nebo si můžeme zahrát zábavnou hru. Odpoledne
si nakoupíme suvenýry, v podvečer se s Londýnem rozloučíme a odjedeme do
přístavu Dover, kde se nalodíme na trajekt a odplujeme do Francie.

6. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavíme opět jen na
protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

7. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavíme opět jen na
protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345

2051
dle přání školy

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
26.3.-1.4., 7.-13.5., 28.5.-3.6.

4. DEN: Po snídani se vydáme do městečka Glastonbury, které je opředeno
mnoha pověstmi - údajně zde byl pohřben král Artuš a zdejší studna skrývá
Svatý grál. Prozkoumáme ruiny nejstaršího kláštera postaveného na území Velké
Británie. Pak přejedeme do Wells, kde se projdeme městečkem a navštívíme
nádhernou gotickou katedrálu. Prohlédneme si také bývalý biskupský palác
a zahrady se třemi prameny, které daly městu jméno. Odpoledne strávíme
v bývalých římských lázních, ve městě Bath. Projdeme se centrem, uvidíme Royal
Crescent, Circus i Pulteney Bridge a ponoříme se do 2 000leté historie města
při prohlídce Roman Bath Museum. Večer se vrátíme do hostitelských rodin,
navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.

www.zajezdyproskoly.cz

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

To nejlepší z Anglie

Magická Anglie

2025
dle přání školy

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

9.200,- Kč
stálý hit
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo
Eurotunel)
• 1x ubytování v hotelu typu F1 v třílůžkových pokojích
• 3x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Velká Británie

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Zvažte alternativu:
Arundel Castle

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345
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2. DEN: V noci projedeme Belgií a ráno se přeplavíme do Velké Británie. V Londýně
se projdeme parkem ve čtvrti Greenwich. Po překročení nultého poledníku se
svezeme lodí po řece Temži a navštívíme Tower Bridge Exhibition včetně procházky
po skleněné lávce. Prohlédneme si i londýnský hrad The Tower a půjdeme do
finančního centra Londýna - oblasti The City. Dojdeme k St. Paul‘s Cathedral a
během prohlídky vystoupíme na kopuli katedrály, odkud se naskýtá překrásný
pohled na Londýn. V podvečer přejdeme Millennium Bridge a podíváme se k Tate
Modern, odkud jsou pěkné výhledy na čtvrť City. Večer odjedeme na ubytování do
hostitelských rodin, kde se navečeříme a odpočineme si.

Velká Británie

pestrý program
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo
Eurotunel)
• zpáteční cesta trajektem na ostrov
Wight s vlastním autobusem
• 4x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Zvažte alternativu:
Beauileu National Motor Museum

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

3. DEN: Po snídani vyrazíme na výlet do Portsmouth, kde navštívíme areál
historických doků. Prohlédneme si námořní muzea a prozkoumáme válečnou loď
HMS Victory, na které zvítězil admirál Nelson v bitvě u mysu Trafalgar. Necháme
se vyvézt na vyhlídkovou věž Spinnaker Tower, odkud jsou báječné výhledy na
přístav i na ostrov Wight. Odpoledne přejedeme do bývalého hlavního města
Anglie, do Winchesteru. Zde si prohlédneme významnou románsko-gotickou
katedrálu, kde jsou pochováni někteří anglosaští králové. Poté se projdeme
pěkným centrem a budeme mít čas na nákup suvenýrů. Večer se vrátíme do
hostitelských rodin, navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci.
4. DEN: Po snídani pojedeme na celodenní výlet na ostrov Wight, na který se i
s naším autobusem přeplavíme trajektem. Navštívíme venkovské sídlo Osborne
House, kdysi oblíbené místo královny Viktorie. Prohlédneme si starobylý dům i
k němu přilehlé pohádkové zahrady. Poté prozkoumáme romantické ruiny hradu
Carisbrooke Castle, kde byl během občanské války vězněn král Karel I. Odpoledne
se projdeme v oblasti Tennyson Downs s vyhlídkou na The Needles. V podvečer
znovu přeplujeme průliv The Solent a odjedeme zpět do hostitelských rodin,
navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.
5. DEN: Po snídani se zastavíme v historickém městě Salisbury, kde navštívíme
nádhernou gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní věží v Británii. Poté přejedeme
k nejslavnějšímu megalitickému monumentu v Evropě - Stonehenge. Podíváme
se do návštěvnického centra s expozicí k prehistorickému osídlení zdejší krajiny
a prohlédneme si i samotný kamenný kruh, starý více než 5 000 let. Odpoledne
strávíme v bývalých římských lázních, ve městě Bath. Projdeme se centrem,
uvidíme Royal Crescent, Circus i Pulteney Bridge a ponoříme se do 2 000leté
historie města při prohlídce Roman Bath Museum. Večer se vrátíme do
hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.
6. DEN: Po snídani vyrazíme opět do Londýna. Během procházky uvidíme
Buckingham Palace, Westminster Abbey, vládní třídu Whitehall, náměstí
Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leicester Square, čínskou čtvrť Soho aj.
Společně navštívíme některou z atrakcí - např. Westminster Abbey, stadion
Chelsea FC nebo Arsenal FC, Wimbledon Lawn Tennis Museum, muzeum
voskových figurín Madame Tussauds, obří vyhlídkové kolo London Eye aj.
Odpoledne si nakoupíme suvenýry, rozloučíme se s Londýnem a odjedeme do
přístavu Dover, kde se nalodíme na trajekt a odplujeme do Francie.
7. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavíme opět jen na
protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345

Anglie a jižní Wales

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

2053
dle přání školy

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
30.4.-6.5., 4.-10.6.

Anglie a jižní Wales

Malebná jižní Anglie

1. DEN: Odjíždět budeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem pojedeme
přes Německo a Belgii a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

9.800,- Kč
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Malebná jižní Anglie

2031
dle přání školy

1. DEN: Odjíždět budeme od školy ve večerních hodinách. V noci pojedeme
autobusem přes Německo a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.
2. DEN: Dopoledne se zastavíme v Bruselu u Atomia, kde si prohlédneme 102 m
vysoký model jádra atomu železa postavený u příležitosti světové výstavy Expo
58. Odpoledne navštívíme půvabné historické město Bruggy. Projdeme se
krásným centrem a svezeme se na lodičkách po kanálech. V podvečer přejedeme
do Francie, kde se ubytujeme v hotelu v blízkosti Calais.
3. DEN: Brzy ráno se přeplavíme trajektem do Velké Británie. Přejedeme do
města Windsor, kde navštívíme sídlo královské rodiny. Prohlédneme si královské
místnosti, pomník prince Alberta i kapli sv. Jiří. Poté odjedeme ke komplexu
prehistorických staveb v blízkosti Avebury. Podíváme se do komorového hrobu
West Kennet Long Barrow, uvidíme pyramidový hrob Silbury Hill a prozkoumáme
nejrozsáhlejší kamenný kruh na Britských ostrovech - Avebury stone circle. Večer
odjedeme na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a odpočineme si.
4. DEN: Po snídani se vydáme do městečka Glastonbury, které je opředeno
mnoha pověstmi - údajně zde byl pohřben král Artuš a zdejší studna skrývá
Svatý grál. Prozkoumáme ruiny nejstaršího kláštera postaveného na území Velké
Británie. Pak přejedeme do Wells, kde navštívíme nádhernou gotickou katedrálu.
Projdeme si také bývalý biskupský palác a zahrady se třemi prameny, které daly
městu jméno. Odpoledne strávíme v bývalých římských lázních, v Bath. Projdeme
se centrem, uvidíme Royal Crescent, Circus i Pulteney Bridge a ponoříme se do
2 000leté historie města při prohlídce Roman Bath Museum. Večer se vrátíme do
hostitelských rodin, kde se navečeříme a pokusíme se o anglickou konverzaci.
5. DEN: Po snídani pojedeme na celodenní výlet do jižního Walesu. Navštívíme
městečko Chepstow a prohlédneme si stejnojmenný středověký hrad, postavený
na skále nad řekou Wye. Poté se zastavíme u zbytků bývalého významného
cisterciáckého opatství Tintern Abbey, romantického místa oblíbeného mj.
malířem Williamem Turnerem. Odpoledne navštívíme hlavní město Walesu,
Cardiff. Projdeme se centrem kolem romanticky přestavěného hradu, uvidíme
moderní Millennium Stadium a budeme mít čas na nákup suvenýrů. Večer se
vrátíme do hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.
6. DEN: Po snídani vyrazíme do Londýna. Čeká nás procházka místy, která se
zapsala do historie města: uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey,
vládní třídu Whitehall, náměstí Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leicester
Square, čínskou čtvrť Soho aj. Společně navštívíme některou z atrakcí, na které
se dopředu domluvíme - např. místo korunovace anglických králů a královen
Westminster Abbey, fotbalový stadion Chelsea FC nebo Arsenal FC, Wimbledon
Lawn Tennis Museum, muzeum voskových figurín Madame Tussauds, obří
vyhlídkové kolo London Eye nebo si můžeme zahrát zábavnou hru. Odpoledne
si nakoupíme suvenýry, v podvečer se s Londýnem rozloučíme a odjedeme do
přístavu Dover, kde se nalodíme na trajekt a odplujeme do Francie.
7. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavíme opět jen na
protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

9.400,- Kč
oblíbený program
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo
Eurotunel)
• 1x ubytování v hotelu typu F1 v třílůžkových pokojích
• 3x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Velká Británie

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Zvažte alternativu:
Caerphilly Castle

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345
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AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
9.-15.4., 21.-27.5.

9.600,- Kč

Velká Británie

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo
Eurotunel)
• 1x ubytování v hotelu typu F1 v třílůžkových pokojích
• 3x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Zvažte alternativu:
Eden Project

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

Severní Wales

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

1. DEN: Odjíždět budeme od školy ve večerních hodinách. V noci pojedeme
autobusem přes Německo a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

1. DEN: Odjíždět budeme od školy ve večerních hodinách. V noci pojedeme
autobusem přes Německo a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: Dopoledne se zastavíme v Bruselu u Atomia, kde si prohlédneme 102 m
vysoký model jádra atomu železa postavený u příležitosti světové výstavy Expo
58. Odpoledne navštívíme půvabné historické město Bruggy. Projdeme se
krásným centrem a svezeme se na lodičkách po kanálech. V podvečer přejedeme
do Francie, kde se ubytujeme v hotelu v blízkosti Calais.

2. DEN: Dopoledne se zastavíme v Bruselu u Atomia, kde si prohlédneme 102 m
vysoký model jádra atomu železa postavený u příležitosti světové výstavy Expo
58. Odpoledne navštívíme půvabné historické město Bruggy. Projdeme se kolem
Velkého tržiště, zvonice Belfort a krásného Hradního náměstí. Budeme mít
možnost projet se na lodičkách po kanálech. V podvečer přejedeme do Francie,
kde se ubytujeme v hotelu v blízkosti Calais.

4. DEN: Po snídani navštívíme dramatické útesy severního pobřeží Cornwallu a
zříceninu hradu Tintagel, místa spjatého s Artušovskými legendami. Prohlédneme
si také rušný přístav Plymouth, odkud vyplula slavná loď Mayflower do Ameriky.
Podnikneme plavbu lodí po přístavu s vyhlídkou na doky a vojenský přístav.
Poté se vydáme do národního parku Dartmoor a prozkoumáme vřesoviště,
kde podle legendy žil pes Baskervilský. Zastavíme se u několika megalitických
monumentů, například u solárního kalendáře Merrivale. Projedeme městečkem
se slavnou věznicí Princetown a podíváme se na nejstarší kamenný most
v oblasti, Postbridge. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, kde se navečeříme
a pokusíme se o anglickou konverzaci.

3. DEN: Brzy ráno se přeplavíme trajektem do Velké Británie do přístavu Dover.
Po připlutí do Anglie přejedeme do půvabného a turisty velmi vyhledávaného
města Stratford upon Avon, rodiště spisovatele Williama Shakespeara. Podíváme
se k dramatikovu rodnému domu a nahlédneme do kostela Holy Trinity, kde je
pohřben. Odpoledne přejedeme do města Worcester, projdeme se kolem řeky a
navštívíme velkou gotickou katedrálu, kde je pochován král Jan Bezzemek. Večer
odjedeme na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a odpočineme si.
4. DEN: Po snídani si prohlédneme slavné přístavní město Liverpool. Projdeme se
nově restaurovanými Albertovými doky a buď navštívíme muzeum Beatles story,
které připomíná kariéru nejslavnější rockové kapely, nebo půjdeme na prohlídku
fotbalového stadionu Liverpool FC. Odpoledne se vrátíme do historického
města Chester, kde se projdeme malebnými uličkami s hrázděnými domy a
prozkoumáme zdejší gotickou katedrálu. Večer se vrátíme do hostitelských
rodin, kde se navečeříme a pokusíme se o anglickou konverzaci.

5. DEN: Po snídani se vydáme na výlet do nejjihozápadnějšího cípu Británie - do
oblasti Land´s End. Cestou se zastavíme na krásném místě na divokém pobřeží,
kde bylo podle antických vzorů postaveno divadlo pod širým nebem - Minack
Theatre. Dojedeme až k Land´s End, kde se projdeme po útesech nejzazšího bodu
na jihozápadě Velké Británie. Poté prozkoumáme prehistorické monumenty
Men an Tol a dolmen Llanyon Quoit a zastavíme v Marazionu u St. Michael´s
Mount, kláštera na ostrově, přístupného suchou nohou pouze za odlivu. Večer se
vrátíme do hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.

5. DEN: Po snídani vyrazíme na výlet do severozápadního Walesu. Navštívíme
hrad Conwy, který se řadí mezi jeden z pevných hradů tzv. Železného prstence
anglického krále Edwarda I. Projedeme národním parkem Snowdonia National
Park a po cestě zastavíme v turistickém centru Betws-y-Coed. Podnikneme
krátkou procházku v průsmyku Penn-y-pass, odkud se skýtají nádherné výhledy
na nejvyšší horu Walesu - Snowdon. Odpoledne si prohlédneme královský hrad
Caernarfon Castle, kde jsou tradičně již od 13. století korunováni princové
z Walesu. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme
si o svých zážitcích.

6. DEN: Po snídani vyrazíme do Londýna. Čeká nás procházka místy, která se
zapsala do historie města: uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey,
vládní třídu Whitehall, náměstí Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leicester
Square, čínskou čtvrť Soho aj. Společně navštívíme některou z atrakcí, na které
se dopředu domluvíme - např. místo korunovace anglických králů a královen
Westminster Abbey, fotbalový stadion Chelsea FC nebo Arsenal FC, Wimbledon
Lawn Tennis Museum, muzeum voskových figurín Madame Tussauds, obří
vyhlídkové kolo London Eye nebo si můžeme zahrát zábavnou hru. Odpoledne
si nakoupíme suvenýry, v podvečer se s Londýnem rozloučíme a odjedeme do
přístavu Dover, kde se nalodíme na trajekt a odplujeme do Francie.

6. DEN: Po snídani se vydáme do centra slavného univerzitního města Oxford.
Projdeme se ulicí High Street, kolem kostela St. Mary the Virgin, slavné knihovny
Bodleian Library, pozoruhodné knihovny Radcliffe Camera, divadla Sheldonian
Theatre, kolem mnoha kolejí a jiných zajímavostí. Dojdeme až ke koleji Christ
Church College, kterou navštívíme a podíváme se do míst, kde se také filmovaly
scény pro filmy o Harry Potterovi. Také navštívíme univerzitní muzeum (kostry
dinosaurů, vyhynulý pták Dodo aj.) nebo Ashmolean Museum (přezdívané „malé
Britské muzeum“). Odpoledne si zahrajeme velkou zábavnou hru na poznání
města a nakoupíme si suvenýry. V podvečer se s Oxfordem rozloučíme a odjedeme
do přístavu Dover, kde se nalodíme na noční trajekt a odplujeme do Francie.

7. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavíme opět jen na
protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

7. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavíme opět jen na
protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

2054
dle přání školy

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
9.-15.4., 21.-27.5.

3. DEN: Brzy ráno se přeplavíme trajektem do Velké Británie a vyrazíme
jihozápadním směrem podél pobřeží ke hradu Corfe Castle, jehož romantické
ruiny navštívíme. Poté přejedeme do bývalého římského přístaviště, dnes živého
univerzitního města Exeter. Projdeme se centrem města a prohlédneme si
gotickou katedrálu s nejdelší spojitou gotickou klenbou na světě. Večer odjedeme
na ubytování do hostitelských rodin, kde se navečeříme a odpočineme si.

doporučujeme
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Cornwall - zapomenutá země

mob: 739 900 345

Severní Wales

2052
dle přání školy

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

9.600,- Kč
bez Londýna
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche
• 1x ubytování v hotelu typu F1 v třílůžkových pokojích
• 3x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• velká zábavná hra v Oxfordu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Velká Británie

Cornwall - zapomenutá země

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Zvažte alternativu:
Snowdon Mountain Railway

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345
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2. DEN: Autobusem pojedeme přes Německo do Nizozemska. Dopoledne se
zastavíme na krátkou procházku v Amsterdamu. Projdeme se centrem města,
kolem kostela Oude Kerk a na náměstí Dam. Projedeme se lodičkou po grachtech a
odpoledne přejedeme do přístavu Ijmuiden. Nalodíme se na trajekt a přes Severní
moře poplujeme do severní Anglie. Noc strávíme ve čtyřlůžkových kajutách.

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 1x trajekt Amsterdam - Newcastle,
1x nocleh v kajutách
• 1x cesta Eurotunelem (nebo trajektem) z Anglie do Francie
• 3x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

3. DEN: Dopoledne připlujeme do přístavu Newcastle. Po vylodění přejedeme
do oblasti významné římské památky Hadrian´s Wall. Zastavíme se u zachovalých
zbytků kdysi mohutného valu a navštívíme nejlépe dochovanou římskou pevnost
- Housesteads. Odpoledne přejedeme do starobylého města Durham. Projdeme
se kolem řeky a prohlédneme si románsko-gotickou katedrálu proslavenou
prvním použitím lomeného oblouku na Britských ostrovech, včetně krásné
Galilee Chapel a hrobu Bedy Ctihodného, „otce anglické historie“. Večer
dojedeme na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a odpočineme si.
4. DEN: Po snídani odjedeme k jednomu z nejkrásnějších zámků v Anglii - Castle
Howard, který si prohlédneme a projdeme se jeho upravenými zahradami. Poté
navštívíme bývalý cisterciácký klášter v malebném údolí v oblasti North Yorkshire
Moors, Rievaulx Abbey. Odpoledne nás bude čekat procházka zajímavou krajinou
v oblasti North Yorkshire Moors. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, kde se
navečeříme a pokusíme se o anglickou konverzaci.
5. DEN: Po snídani se vydáme na výlet do Whitby, města známého z románu
Drákula od Brama Stokera. Prozkoumáme zdejší ruiny opatství položeného
vysoko nad mořem. Poté přejedeme k městu Scarborough, které je známé
svou zříceninou hradu a jako místo, kde se více než 500 let konal slavný trh.
V případě zájmu budeme mít možnost si hrad prohlédnout nebo navštívíme
mořské akvárium Sea Life Centre. Odpoledne se projdeme po krásné přírodní
rezervaci bílých útesů Flamborough Head. Večer se vrátíme do hostitelských
rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.
6. DEN: Po snídani přejedeme do centra krásného historického města York,
které kdysi bývalo hlavním městem Severu. Navštívíme Yorkminster, grandiózní
gotickou katedrálu, proslavenou především dochovanými středověkými vitrážemi.
Po prohlídce se projdeme historickým centrem s úzkými uličkami (včetně slavné
Shambles) a hrázděnými domky. Společně podnikneme procházku po hradbách.
Odpoledne prozkoumáme ruiny opatství St. Mary´s a hradu Clifford´s Tower.
Nezapomeneme si prohlédnout zajímavé muzeum Vikingů Jorvik Viking Centre.
Večer se s Yorkem rozloučíme a pojedeme na jih, směrem k Folkestone, kde
najedeme do terminálu Eurotunelu a projedeme zpět na kontinent.
7. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme
opět jen na protažení a toalety. Zpět ke škole přijedeme v odpoledních hodinách.

Fountains Abbey
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2. DEN: Autobusem pojedeme přes Německo do Nizozemska. Dopoledne se
zastavíme na krátkou procházku v Amsterdamu. Projdeme se centrem města,
kolem kostela Oude Kerk a na náměstí Dam. Projedeme se lodičkou po grachtech a
odpoledne přejedeme do přístavu Ijmuiden. Nalodíme se na trajekt a přes Severní
moře poplujeme do severní Anglie. Noc strávíme ve čtyřlůžkových kajutách.
3. DEN: Dopoledne připlujeme do přístavu Newcastle. Po vylodění přejedeme
do oblasti významné římské památky Hadrian´s Wall. Zastavíme se u zachovalých
zbytků kdysi mohutného valu a navštívíme nejlépe dochovanou římskou
pevnost - Housesteads. Odpoledne si prohlédneme zajímavé ruiny bývalého
opatství Lanercost Priory. Večer dojedeme na ubytování do hostitelských rodin,
navečeříme se a odpočineme si.
4. DEN: Po snídani se vydáme na celodenní výlet do oblasti národního parku Lake
District. Projedeme nádhernou krajinou hor a jezer a zastavíme se u některých
zajímavých míst, např. u jezera Ullswater. Přesuneme se ke kamennému kruhu
z doby cca před 5 000 lety, ke Castlerigg Stone Circle. Poté navštívíme Bowness
on Windermere, kde se projedeme výletní lodí po jezeře. V případě pěkného
počasí podnikneme kratší pěší procházku s výhledy na kopce a údolí krajiny Lake
District. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, kde se navečeříme a pokusíme
se o anglickou konverzaci.
5. DEN: Po snídani přejedeme do centra krásného historického města York,
které kdysi bývalo hlavním městem Severu. Navštívíme Yorkminster, grandiózní
gotickou katedrálu, proslavenou především dochovanými středověkými
vitrážemi. Po prohlídce se projdeme historickým centrem s úzkými uličkami
(včetně slavné Shambles) a hrázděnými domky. Společně podnikneme procházku
po hradbách. Odpoledne prozkoumáme ruiny opatství St. Mary´s a hradu
Clifford´s Tower. Nezapomeneme si prohlédnout zajímavé muzeum Jorvik Viking
Centre. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme si
o svých zážitcích.
6. DEN: Po snídani odjedeme k jednomu z nejkrásnějších zámků v Anglii - Castle
Howard, který si prohlédneme a projdeme se jeho upravenými zahradami. Poté
se vydáme do oblasti Yorkshire Dales, kde v případě pěkného počasí uděláme
krátkou procházku. Odpoledne navštívíme rozsáhlé ruiny opatství Fountains
Abbey a projdeme se v jeho okolí, které je zasazené do pohádkového údolí říčky
Skell. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, navečeříme se a potrénujeme
severoanglický přízvuk.
7. DEN: Po snídani přejedeme do starobylého města Durham. Projdeme
se kolem řeky a prohlédneme si románsko-gotickou katedrálu proslavenou
použitím prvního lomeného oblouku na Britských ostrovech. Odpoledne se
zastavíme u slavné ocelové sochy Angel of the North a pak dojedeme do přístavu
Newcastle, nalodíme se na noční trajekt a přeplujeme zpět do Nizozemí. Opět
budeme ubytováni v kajutách, kde si odpočineme.
8. DEN: Ráno připlujeme do Amsterdamu a s potřebnými zastávkami pojedeme
zpět do České republiky. Zpět ke škole přijedeme ve večerních hodinách.

Zvažte alternativu:
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Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

1. DEN: Odjíždět budeme od školy ve večerních hodinách.

1. DEN: Odjíždět budeme od školy ve večerních hodinách.

bez Londýna

Lake District

mob: 739 900 345

Lake District

Tajemství severní Anglie

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
23.-29.4., 28.5.-3.6.

9.900,- Kč

Velká Británie

Tajemství severní Anglie

2056
dle přání školy

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

11.700,- Kč
trajekt s kajutami
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• zpáteční trajekt Amsterdam - Newcastle, 2x nocleh v kajutách
• 4x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Velká Británie

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Zvažte alternativu:
Whitby Abbey
Scarborough

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345
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Velká Británie

oblíbený program
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• zpáteční trajekt Amsterdam - Newcastle, 2x nocleh v kajutách
• 4x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

1. DEN: Odjíždět budeme od školy ve večerních hodinách.

1. DEN: Odjíždět budeme od školy ve večerních hodinách.

2. DEN: Autobusem pojedeme přes Německo do Nizozemska. Dopoledne se
zastavíme na krátkou procházku v Amsterdamu. Projdeme se centrem města,
kolem kostela Oude Kerk a na náměstí Dam. Projedeme se lodičkou po grachtech a
odpoledne přejedeme do přístavu Ijmuiden. Nalodíme se na trajekt a přes Severní
moře poplujeme do severní Anglie. Noc strávíme ve čtyřlůžkových kajutách.

2. DEN: Autobusem pojedeme přes Německo do Nizozemska. Dopoledne se
zastavíme na krátkou procházku v Amsterdamu. Projdeme se centrem města,
kolem kostela Oude Kerk a na náměstí Dam. Projedeme se lodičkou po grachtech a
odpoledne přejedeme do přístavu Ijmuiden. Nalodíme se na trajekt a přes Severní
moře poplujeme do severní Anglie. Noc strávíme ve čtyřlůžkových kajutách.

3. DEN: Dopoledne připlujeme do přístavu Newcastle. Po vylodění vyrazíme
severním směrem do Skotska. Krátce se zastavíme u hradu Bamburgh Castle,
kde se projdeme po nedaleké pláži a písečných dunách. Odpoledne si uděláme
procházku u renesančního paláce Linlithgow, rodiště Marie Stuartovny.
V podvečer si prohlédneme technickou pozoruhodnost Falkirk Wheel. Jedná
se o zdymadlo spojující dva plavební kanály s rozdílnou úrovní hladin. Večer
dojedeme na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a odpočineme si.

3. DEN: Dopoledne připlujeme do přístavu Newcastle. Po příjezdu do Skotska
se krátce zastavíme ve městečku Jedburgh, kde na útěku ze Skotska přespala
Marie Stuartovna. Nedaleko odtud navštívíme romantickou zříceninu Melrose
Abbey, kde je pochováno srdce skotského krále Roberta Bruce. V podvečer
si prohlédneme technickou pozoruhodnost, zdymadlo Falkirk Wheel. Večer
dojedeme na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a odpočineme si.

4. DEN: Po snídani odjedeme na prohlídku pevného královského hradu Stirling
Castle, který střeží bránu do Highlands. Poté přejedeme do malebné oblasti
The Trossachs, krajiny zbojníka Roba „Roye“ MacGregora a spisovatele Waltera
Scotta. Podnikneme hodinový výlet stoletým parníkem Sir Walter Scott po
překrásném jezeře Loch Katrine. V podvečer krátce zastavíme u hradu Doune,
kde se natáčel film „Hledání svatého grálu“ humoristické skupiny Monty Python.
Večer se vrátíme do hostitelských rodin, kde se navečeříme a pokusíme se
o anglickou konverzaci.
5. DEN: Po snídani se vydáme severozápadním směrem a přes největší skotské
vřesoviště Rannoch Moor přejedeme do oblasti Glen Coe. Jedná se o nejslavnější
a možná nejkrásnější skotské údolí, které má ovšem temnou a krvavou historii.
Krátce se zastavíme ve Fort Williamu u soustavy zdymadel Neptune´s Staircase na
Kaledonském kanálu s vyhlídkou na Ben Nevis, nejvyšší horu Skotska. Odpoledne
navštívíme romantickou zříceninu Urquhart Castle na břehu jezera Loch Ness.
Cestou zpět projedeme horským masivem Grampian Mountains. Večer se vrátíme
do hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.
6. DEN: Po snídani si prohlédneme hlavní město Skotska Edinburgh, které údajně
patří k nejkrásnějším městům světa. Společně navštívíme královský hrad se
skotskými korunovačními klenoty a po prohlídce hradu se projdeme po Royal Mile,
kde prozkoumáme chrám St. Giles. Projdeme do parku s nádhernými výhledy na
hrad i na nákupní třídu Princes Street a budeme mít možnost nakoupit si suvenýry.
Odpoledne přejedeme do nedaleké vesničky Roslin a prohlédneme si bohatě
zdobenou a mnoha legendami opředenou Rosslyn Chapel. Večer se vrátíme do
hostitelských rodin, navečeříme se a potrénujeme skotský přízvuk, který jsme
během pobytu ve Skotsku získali.

Zvažte alternativu:

7. DEN: Po snídani odjedeme do Anglie. Nejprve se krátce zastavíme na hranicích
ve vesničce Gretna Green, kde se nachází známé kovářství. Projedeme kolem
Hadrianovy zdi a prohlédneme si římskou vojenskou pevnost Housesteads.
Odpoledne dojedeme do přístavu Newcastle, nalodíme se na trajekt a přeplujeme
zpět do Nizozemí. Opět budeme ubytováni v kajutách, kde si odpočineme.

St Andrews
Loch Lomond

8. DEN: Ráno připlujeme do Amsterdamu a s potřebnými zastávkami pojedeme
zpět do České republiky. Zpět ke škole přijedeme ve večerních hodinách.
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Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

2202
dle přání školy

4. DEN: Po snídani budeme projíždět malebnou oblastí The Trossachs, která
je krajinou zbojníka Rob „Roye“ MacGregora a spisovatele Waltera Scotta.
Podnikneme výlet stoletým parníkem Sir Walter Scott po jezeře Loch Katrine.
Odpoledne navštívíme pevný královský hrad Stirling Castle, který střeží bránu do
Highlands. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, navečeříme se a pokusíme se
o konverzaci.
5. DEN: Po snídani se vydáme přes největší skotské vřesoviště Rannoch Moor
do oblasti Glen Coe. Jedná se o možná nejkrásnější skotské údolí, které má
ovšem krvavou historii. Krátce se projdeme ve Fort Williamu u soustavy
zdymadel Neptune´s Staircase s vyhlídkou na Ben Nevis, nejvyšší horu Skotska.
Projedeme krásným údolím Glen Shiel k ostrovu Skye. V podvečer se zastavíme u
romantického hradu Eilean Donan Castle. Přejedeme přes Skye Bridge na ostrov
Skye, kde se ubytujeme v hostelu ve vícelůžkových pokojích. Každý účastník bude
mít možnost využít malou kuchyňku k přípravě vlastní večeře.
6. DEN: Po snídani pojedeme poznávat ostrov Skye. U říčky Sligachan nás okouzlí
vyhlídka na krásné hory Cuillin Mountains. Navštívíme hrad Dunvegan Castle, kde
budeme mít možnost výletu na lodičkách k tulením koloniím. V případě pěkného
počasí se krátce zastavíme u skalní věže Old Man of Storr a v barevném rybářském
městečku Portree. Odpoledne přejedeme Skye Bridge a vrátíme se zpět do
hostitelských rodin. Navečeříme se a podělíme se o své zážitky z výletu.
7. DEN: Po snídani si prohlédneme hlavní město Skotska Edinburgh. Navštívíme
královský hrad se skotskými korunovačními klenoty a poté se projdeme po Royal
Mile, kde prozkoumáme chrám St. Giles. Dojdeme na nákupní třídu Princes
Street a budeme mít možnost nakoupit si suvenýry. Odpoledne přejedeme do
nedaleké vesničky Roslin a prohlédneme si bohatě zdobenou a mnoha legendami
opředenou Rosslyn Chapel. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, navečeříme
se a potrénujeme skotský přízvuk, který jsme během pobytu ve Skotsku získali.
8. DEN: Po snídani odjedeme do Anglie. Nejprve se krátce zastavíme na hranicích
ve vesničce Gretna Green, kde se nachází známé kovářství. Projedeme kolem
Hadrianovy zdi a prohlédneme si římskou vojenskou pevnost Housesteads.
Odpoledne dojedeme do přístavu Newcastle, nalodíme se na trajekt a přeplujeme
zpět do Nizozemí. Opět budeme ubytováni v kajutách, kde si odpočineme.

14.100,- Kč

Skotsko s výletem na Skye

Skotsko s výletem na Skye

atraktivní program
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• zpáteční trajekt Amsterdam - Newcastle, 2x nocleh v kajutách
• 4x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• 1x ubytování v hostelu se snídaní ve
vícelůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

Velká Británie

12.200,- Kč

32

Malebné Skotsko

2201
dle přání školy

Malebné Skotsko

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

9. DEN: Ráno připlujeme do Amsterdamu a s potřebnými zastávkami pojedeme
zpět do České republiky. Zpět ke škole přijedeme ve večerních hodinách.
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mob: 739 900 345
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Irsko letecky

1. DEN: Odjíždět budeme od školy ve večerních hodinách. Autobusem pojedeme
přes Německo do Francie a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

1. DEN: Po obědě si dáme sraz na letišti v Praze, zkontrolujeme si doklady a
společně se vydáme na cestu za poznáním Irska. Poletíme asi dvě a půl hodiny a
v Dublinu přistaneme odpoledne. Z letiště se přesuneme rovnou na ubytování do
hostitelských rodin, kde se navečeříme a seznámíme se svými hostiteli.

3. DEN: V Irsku se vylodíme kolem poledne a ihned pojedeme jihozápadním
směrem. Navštívíme významný církevní komplex Rock of Cashel a prohlédneme
si jedinečné místo, kde se po staletí střetávala světská moc s mocí církevní. Poté
přejedeme do města Cork, projdeme se po městě a ubytujeme se v hostelu.
4. DEN: Po snídani pojedeme na celodenní vyhlídkovou jízdu po Ring of Kerry.
Zastavíme v osadách Caherdaniel a Sneem a také na místech s krásnými
výhledy na rozervané pobřeží nebo na nejvyšší irské pohoří MacGillycuddys
Reeks. Projedeme i průsmykem Moll´s Gap a kolem Killarnských jezer. Večer se
ubytujeme v hostelu.

pestrý program
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 1x noční trajekt Francie - Irsko s ubytováním v čtyřlůžkových kajutách
• 1x trajekt Irsko - Velká Británie a 1x
trajekt Velká Británie - Francie
• 6x ubytování v hostelech ve vícelůžkových pokojích, 6x snídaně
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

5. DEN: Po snídani navštívíme jedinečný krasový útvar The Burren s velkým
množstvím historických památek. V Kilfenoře si prohlédneme nejmenší irskou
katedrálu se zdobenými raně křesťanskými kříži. Zastavíme se i u nejznámějšího
dolmenu Poulnabrone. Odpoledne navštívíme Cliffs of Moher, krásné a divoké
útesy. Večer pojedeme do stejného hostelu jako předešlou noc.
6. DEN: Po snídani navštívíme církevní komplex Clonmacnois, kde jsou mj. další
vzácné zdobené kamenné kříže. Poté prozkoumáme palírnu whiskey Tullamore.
V Kildare si prohlédneme světoznámý hřebčín Irish National Stud. V podvečer
dojedeme do Dublinu, kde se ubytujeme v hostelu.
7. DEN: Po snídani přejedeme do hornaté oblasti Wicklow Mountains, kde
navštívíme klášter Glendalough, domov svatého Kevina a kdysi významné
centrum irského křesťanství. Poté si prohlédneme zámek Powerscourt a projdeme
se krásnými zámeckými zahradami. Večer se ubytujeme ve stejném hostelu.
8. DEN: Po snídani navštívíme nejznámější megalitické stavby v Irsku - více než
5 000 let starý komplex Newgrange a Knowth. Poté přejedeme k mýtickému
místu irské historie zvanému Tara, kde se korunovali keltští králové. Společně si
prohlédneme jeden z nejmohutnějších irských hradů Trim Castle, který postavili
Anglonormané. V podvečer se vrátíme do stejného hostelu jako předešlou noc.
9. DEN: Po snídani se vydáme na celodenní prohlídku Dublinu, hlavního města
Irska. Projdeme se centrem a prohlédneme si St. Patrick´s Cathedral, Temple Bar,
Dublin Castle a Trinity College. Tam navštívíme expozici o irském písemnictví a
o manuskriptu Book of Kells. Odpoledne nakoupíme suvenýry na Grafton Street a
večer odjedeme do přístavu, kde se nalodíme na trajekt do Velké Británie.

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

2390
dle přání školy

Irsko letecky

Magické Irsko

2. DEN: Odpoledne navštívíme Bayeux, kde si prohlédneme Bayeux tapestry.
Poté přejedeme do přístavu Cherbourg, kde se nalodíme na trajekt do irského
Dublinu. Noc strávíme v pohodlných kajutách s příslušenstvím.

15.600,- Kč

Irská republika

Magické Irsko

2301
dle přání školy

2. DEN: Po snídani se vydáme na celodenní prohlídku Dublinu, hlavního
města Irska. Městskou dopravou přejedeme do centra, kde strávíme celý den.
Prohlédneme si St. Patrick´s Cathedral, případně i Christ Church Cathedral,
nasajeme atmosféru pitoreskní čtvrti Temple Bar, uvidíme sídlo prezidenta Dublin Castle a také dublinskou univerzitu Trinity College. Navštívíme expozici
o irském písemnictví o jednom z nejvýznamnějších raně středověkých rukopisů
Book of Kells. Budeme mít možnost prozkoumat Národní muzeum se sbírkou
keltského umění nebo Národní galerii. Projdeme se také po nákupní třídě
Grafton Street. Večer se vrátíme zpět do hostitelských rodin, navečeříme se a
podělíme se o své zážitky.
3. DEN: Po snídani se pojedeme seznámit s nejstarší irskou historií. Navštívíme
komplex prehistorických hrobek Newgrange, kde absolvujeme prohlídku jedné z
přístupných mohyl - buď Newgrange nebo Knowth. Odpoledne se zastavíme na
bájném místě, kde byli korunováni keltští králové, na Taře. Poté si prohlédneme
pěkně zachovalý anglonormanský hrad Trim Castle. Večer se vrátíme do svých
rodin, navečeříme se a otestujeme svůj irský přízvuk.
4. DEN: Po snídani přejedeme do hornaté oblasti Wicklow Mountains, kde
se skrývá klášter Glendalough, domov svatého Kevina a kdysi významné
centrum irského křesťanství. Projdeme se kolem jezer a prohlédneme si cenné
zbytky kláštera. Poté navštívíme zámek Powerscourt a projdeme se krásnými
zámeckými zahradami. Večer se vrátíme zpět do hostitelských rodin, navečeříme
se a popovídáme si.
5. DEN: Po snídani vyrazíme na celodenní výlet do jedinečného krasového
útvaru Burren, kde se mimo jiné nachází velké množství historických památek.
Přejedeme k vesničce Kilfenora, kde navštívíme místní návštěvnické centrum
a nejmenší irskou katedrálu s cennými zdobenými keltskými kříži. Zastavíme
se také u nejznámějšího dolmenu Poulnabrone. Odpoledne nás čekají Cliffs of
Moher, jedno z nekrásnějších míst irského pobřeží, útesy, kde si vychutnáme
krásné výhledy a v případě pěkného počasí se krátce projdeme. Večer se vrátíme
zpět do hostitelských rodin.
6. DEN: Po snídani odjedeme na letiště, odbavíme se a vrátíme se přímým letem
zpět do ČR. V Praze bychom měli být kolem poledne.

16.100,- Kč
ubytování v rodinách
V ceně je zahrnuto:
• letenka Praha - Dublin a zpět vč. všech
poplatků a tax, jedno příruční zavazadlo
• 5x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• doprava místním autobusem z letiště
a na letiště a do jednotlivých míst uvedených v programu
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné
• odbavené zavazadlo
Poznámky:
• minimální počet 20 platících účastníků
• 2 místa zdarma na 20 platících účastníků

10. DEN: Po připlutí do přístavu Holyhead budeme pokračovat v cestě přes
Británii. Během dne navštívíme některé z anglických měst, např. Londýn, Oxford
nebo Brighton. Večer odjedeme do Doveru a přeplavíme se zpět na kontinent.

Irská republika

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

11. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavíme opět jen
na protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.
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1. DEN: Setkáme se na letišti v Praze, odkud společně odletíme do Londýna. Po
přistání se hromadnou dopravou přesuneme z letiště do centra města a projdeme
se kolem řeky Temže. V podvečer odjedeme na ubytování do anglických rodin,
kde se navečeříme a odpočineme si.

Věděli jste, kolik hradů v Anglii postavili Normané? Kde všude pobývala královna Alžběta? Rádi byste shlédli některou ze Shakespearových her na živo? Zajímá Vás, jací byli v soukromí královna Viktorie nebo Winston Churchill?
Pak pro Vás máme několik zájezdů zaměřených na tyto osobnosti - a rádi připravíme i jiné podle Vašeho přání.
Podrobné programy najdete na našich stránkách www.zajezdyproskoly.cz.

4. DEN: Po snídani vyrazíme do centra Londýna, tentokrát nás bude čekat
procházka ve čtvrti Westminster. Prozkoumáme místa, která se nejvíce zapsala
do historie města: uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey, Whitehall,
Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, čínskou čtvrť Soho aj.
Odpoledne si můžeme zahrát velkou zábavnou hru v oblasti Westminsteru,
nebo si dopřejeme volno na nákup suvenýrů. V podvečer si prohlédneme Londýn
z výšky během jízdy na London Eye. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, kde
se navečeříme a podělíme se o své zážitky.
5. DEN: Po snídani se městskou dopravou přesuneme do centra Londýna.
Budeme mít možnost si nakoupit suvenýry a pak se s Londýnem rozloučíme.
Odjedeme na letiště, odkud odletíme zpět do Prahy, kde náš zájezd skončí.

Alžbětinská Anglie

č.zájezdu: 2082

Šestidenní cestování po parcích, zámcích a zahradách renesančního 16. století.
Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní v hotelu F1 po třech osobách na pokoji, dva
noclehy v hostitelských rodinách s plnou penzí, dopravu, průvodce, pestrý informační materiál, komplexní cestovní pojištění.

cena: 7.800,- Kč

Do Anglie za Shakespearem

č.zájezdu: 2083

Šestidenní zájezd po stopách největšího anglického dramatika, Williama Shakespeara. Cena zahrnuje tři noclehy v hostitelských rodinách s plnou penzí, dopravu,
průvodce, pestrý informační materiál, komplexní cestovní pojištění.

cena: 8.700,- Kč
č.zájezdu: 2084

cena: 8.300,- Kč

Poznámky:
• minimální počet 14 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Po stopách W. Churchilla

č.zájezdu: 2085

Šestidenní zájezd po stopách jednoho z největších Britů - Winstona Churchilla.
Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní v hotelu F1 po třech osobách na pokoji, dva
noclehy v hostitelských rodinách s plnou penzí, dopravu, průvodce, pestrý informační materiál, komplexní cestovní pojištění.

Celodenní výlet do Oxfordu
Legoland Windsor

www.zajezdyproskoly.cz

cena: 9.100,- Kč

Šestidenní cestování po místech, ke kterým měla vztah královna Viktorie. Cena
zahrnuje jeden nocleh se snídaní v hotelu F1 po třech osobách na pokoji, dva noclehy v hostitelských rodinách s plnou penzí, dopravu, průvodce, pestrý informační
materiál, komplexní cestovní pojištění.

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné
• odbavené zavazadlo

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

Sedmidenní putování po místech spjatých s normanským dobýváním Anglie. Cena
zahrnuje jeden nocleh se snídaní v hotelu F1 po třech osobách na pokoji, tři noclehy v hostitelských rodinách s plnou penzí, dopravu, průvodce, pestrý informační
materiál, komplexní cestovní pojištění.

Viktoriánská Anglie

Zvažte alternativu:
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č.zájezdu: 2081

Velká Británie

V ceně je zahrnuto:
• letenka Praha - Londýn a zpět vč.
všech poplatků a tax, příruční zavazadlo
• 4x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• velká zábavná hra ve Westminsteru
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

3. DEN: Po snídani navštívíme některou z mnoha londýnských atrakcí fotbalový stadion Chelsea FC, Wimbledon Lawn Tennis Museum nebo třeba
slavné muzeum voskových figurín Madame Tussauds. Metrem se přesuneme
do čtvrti South Kensington, kde si prohlédneme některé z báječných muzeí Natural History Museum, Science Museum, nebo Victoria and Albert Museum.
Odpoledne se projdeme Hyde Parkem kolem Royal Albert Hall, Albert Memorial
a Diana Memorial. Večer se opět vrátíme do stejných hostitelských rodin, kde se
navečeříme a odpočineme si.

Normanská Anglie

Zájezdy za osobnostmi

Zájezdy za historickými osobnostmi

2. DEN: Po snídani se městskou dopravou přesuneme do centra Londýna. Den
strávíme v oblasti The City a v okolí řeky Temže. Navštívíme hrad The Tower,
prohlédneme si St. Paul´s Cathedral, projdeme se okolo Monumentu, uvidíme
Bank of England, přejdeme lávku Milénia i Tower Bridge a program přizpůsobíme
počasí i našim silám. Večer se vrátíme na ubytování do stejných hostitelských
rodin, kde se navečeříme a procvičíme se v anglické konverzaci.

12.600,- Kč

Velká Británie

Londýn letecky

2090
dle přání školy

Londýn letecky

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

cena: 8.200,- Kč
info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345
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tel: 377 919 202
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Berlín pro ZŠ

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
24.-25.3., 14.-15.4., 19.-20.5., 9.-10.6., 23.-24.6.

2.700,- Kč

Německo

oblíbený program
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 1x ubytování se snídaní v hotelu ve
dvou- až čtyřlůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Berlín pro střední školy

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v brzkých ranních hodinách. Autobusem
pojedeme do Německa a zastavovat budeme jen na protažení a toalety. Kolem
poledne přijedeme do Berlína a během jízdy oblastí bývalého východního Berlína
uvidíme náměstí Alexanderplatz, gotický kostel Marienkirche, katedrálu Berliner
Dom, třídu Unter den Linden a její okolí (Opera, Akademické náměstí). Přijedeme
ke slavné bráně Brandenburger Tor - historickému milníku oddělujícímu západní
Berlín od východního. Nedaleko odtud navštívíme budovu bývalého Říšského
sněmu - Reichstag. Uvnitř prosklené kupole vystoupáme na nejvyšší bod budovy
s krásným výhledem na Berlín. Poté nás čeká návštěva známého muzea voskových
figurín Madame Tussauds, kde se každý může vyfotografovat s oblíbenými
hrdiny filmového plátna, hudebními legendami, historickými osobnostmi či
sportovními hvězdami (Rihanna, Johnny Depp, Angela Merkel a další). Na závěr
půjdeme procházkou kolem Památníku holocaustu na náměstí Potsdamer Platz,
které se stalo přehlídkou nejmodernější architektury v Berlíně. Zde využijeme
krátké osobní volno v blízkosti nákupního centra Arkaden na večerní občerstvení
a individuální zájmy. Pak už odjedeme na ubytování.

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v brzkých ranních hodinách. Autobusem
pojedeme do Německa a zastavovat budeme jen na protažení a toalety. Po
příjezdu do Berlína se projedeme oblastí bývalého východního Berlína. Uvidíme
budovu radnice Rotes Rathaus, gotický kostel Marienkirche, nejznámější třídu
Unter den Linden a katedrálu Berliner Dom. Poté Navštívíme interaktivní
muzeum DDR Museum, kde uvidíme a na vlastní kůži si vyzkoušíme, jak
vypadal život ve 2. polovině 20. století v Německé demokratické republice,
tzv. východním Německu. Odpoledne se projdeme zahradou Lustgarten přes
náměstí Schlossplatz, nejstarší čtvrtí Berlína Nikolaiviertel s dominantou
kostela Nikolaikirche až na náměstí Alexanderplatz. V podvečer vyjedeme
rychlovýtahem na známou televizní věž Fernsehturm, odkud budeme moci
z výšky 307 m obdivovat panoramatické výhledy na podvečerně osvícený Berlín.
Poté budeme mít krátké osobní volno v blízkosti nákupního centra Alexa. Večer
odjedeme na ubytování, cestou se krátce zastavíme u nejzachovalejšího, 1,3 km
dlouhého úseku berlínské zdi, slavné East Side Gallery, známé především pro své
nepřeberné množství působivých graffiti.

2. DEN: Po snídani nás autobus doveze k nábřeží Reichstagsufer, odkud
vyplujeme na projížďku lodí po řece Sprévě historickou částí města. Po projížďce
přejedeme autobusem do centra západního Berlína, kde na nás čeká návštěva
jedné z nejrozsáhlejších zoologických zahrad na světě - ZOO Berlin. Součástí
areálu je také akvárium se žraloky, krokodýly a dalšími vodními živočichy. Náš
program zakončíme na náměstí Alexanderplatz s 368 m vysokou televizní věží
Fernsehturm. Užijeme si zde trochu volného času, nakoupíme v Primarku a
odpoledne odjedeme zpět do České republiky. Ke škole se vrátíme v pozdních
večerních hodinách.

2. DEN: Po snídani se vydáme autobusem k Checkpoint Charlie - bývalému
přechodu mezi východním a západním Berlínem. Procházkou budeme
pokračovat kolem zbytků berlínské zdi na náměstí Potsdamer Platz, které se
stalo přehlídkou nejmodernější architektury v Berlíně. Po krátkém odpočinku
dojdeme k působivému Památníku holocaustu a prohlédneme si Braniborskou
bránu - Brandenburger Tor - historický milník oddělující západní Berlín od
východního. Pěší prohlídku zakončíme návštěvou budovy bývalého Říšského
sněmu - Reichstag. Uvnitř prosklené kupole vystoupáme na nejvyšší bod
budovy s krásným výhledem na Berlín. Poté autobusem přejedeme do oblasti
západního Berlína, přesuneme se na nejživější bulvár města Kurfürstendamm
s množstvím obchodů, kin a restaurací. Uvidíme zde i symbolické ruiny kostela
Gedächtniskirche a na závěr budeme mít krátký volný čas. Odpoledne odjedeme
zpět do České republiky. Ke škole se vrátíme v pozdních večerních hodinách.

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 1x ubytování se snídaní v hotelu ve
dvou- až čtyřlůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

mohlo by Vás také zajímat:

www
www
www

www.zajezdyproskoly.cz

oblíbený program

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

2.700,- Kč

V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů

mohlo by Vás také zajímat:
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5065
dle přání školy

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
17.-18.3., 7.-8.4., 12.-13.5., 2.-3.6.

V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů a projížďka lodí

Berlín a Tropical Islands 
Adventní Berlín 
Berlín - hlavní město SRN

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Berlín pro SŠ

Berlín pro základní školy

5060
dle přání školy

Německo

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Berlín s parlamentem 
Za technikou do Berlína 
Berlín a II. světová válka 

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

www
www
www

mob: 739 900 345
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AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
7.-8.4., 12.-13.5., 2.-3.6., 23.-24.6.
1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v brzkých ranních hodinách. Autobusem
pojedeme do Německa a zastavovat budeme jen na protažení a toalety. Po
příjezdu do Berlína si ještě během jízdy autobusem prohlédneme oblast
bývalého východního Berlína - náměstí Alexanderplatz, 368 m vysokou televizní
věž Fernsehturm, gotický kostel Marienkirche, katedrálu Berliner Dom, třídu
Unter den Linden a přijedeme k budově bývalého Říšského sněmu - Reichstag.
Při jeho návštěvě vystoupáme uvnitř prosklené kupole na nejvyšší bod budovy
s krásným výhledem na Berlín. Pěšky pak půjdeme kolem světoznámé brány
Brandenburger Tor k Checkpoint Charlie - bývalému přechodu mezi východním
a západním Berlínem a procházkou kolem zbytků berlínské zdi dojdeme až na
náměstí Potsdamer Platz, které se stalo přehlídkou nejmodernější architektury
v Berlíně. Večer odjedeme na ubytování.

4.200,- Kč
náš tip

Německo

Berlín, Postupim, Drážďany

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x ubytování se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

2. DEN: Po snídani odjedeme k městu Postupim. Navštívíme zde nejprve
komplex honosného barokního zámku Sanssouci s krásným parkem a dalšími
pavilony. Projdeme se parkem a kolem zámku, který byl letním sídlem Bedřicha
Velikého. Pak přejedeme k nedalekému zámečku Schloß Cecilienhof a s místním
průvodcem si prohlédneme prostory, kde se po 2. světové válce konala
Postupimská konference. Zbytek dne strávíme v centru Berlína. Navštívíme
interaktivní muzeum DDR Museum, kde uvidíme a na vlastní kůži si vyzkoušíme,
jak vypadal život ve 2. polovině 20. století v Německé demokratické republice,
tzv. východním Německu. Poté se přesuneme na Alexanderplatz s 368 m vysokou
televizní věží Fernsehturm. Užijeme si zde trochu volného času, nakoupíme
v Primarku a večer se vrátíme na ubytování jako minulou noc.

Mnichov, Labutí zámky

40
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2. DEN: Po snídani přejedeme autobusem k městu Füssen, kde se nachází
„pohádkový zámek“ Neuschwanstein a zámek Hohenschwangau. Prohlédneme
si interiéry zámku Neuschwanstein a budeme mít dost času i v jeho okolí - např.
na vyhlídku z můstku Marien-Brücke, na relaxaci u jezera Alpsee, případně na
prohlídku zámku Hohenschwangau. Zavítáme i do nedalekého městečka Füssen
a projdeme se v jeho centru. Na zpáteční cestě ještě krátce zastavíme u kláštera
Ettal s překrásným barokním kostelem. Odpoledne odjedeme zpět do České
republiky. Ke škole se vrátíme v pozdních večerních hodinách.

3.100,- Kč
stálý hit
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 1x ubytování se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

3. DEN: Po snídani nás po přejezdu autobusem čekají Drážďany, půvabné
město na Labi. Projdeme se historickým centrem města a prohlédneme si jeho
nejzajímavější pamětihodnosti: Brühlsche Terrasse - terasu nabízející krásnou
podívanou na Labe a okolí, významný barokní kostel Frauenkirche - symbol
Drážďan, Fürstenzug - 102 m dlouhý vlys znázorňující průvod saských panovníků,
Hofkirche - monumentální barokní královský kostel, Semperoper - impozantní
neorenesanční budovu Saské státní opery, Zwinger - nejslavnější komplex
v Drážďanech, ve kterém sídlí kromě několika muzeí i slavná Gemäldegalerie Alte
Meister, jedna z nejlepších obrazových galerií v Evropě. Odpoledne budeme mít
volný čas na individuální zájmy. Před návratem se krátce zastavíme v zámecké
zahradě půvabného zámku Pillnitz na břehu řeky Labe. V podvečer odjedeme
zpět do České republiky. Ke škole se vrátíme v pozdních večerních hodinách.

V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

mohlo by Vás také zajímat:
Mnichov, Dachau, Norimberk  www
Mnichov, Legoland 
www
Audi Ing‘stadt a BMW Mnichov  www
Za uměním do Mnichova  www

www
www
www

www.zajezdyproskoly.cz

5010
dle přání školy

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v brzkých ranních hodinách. Autobusem
pojedeme do Německa a zastavovat budeme jen na protažení a toalety. Po
příjezdu do Mnichova se nejprve zastavíme v olympijském parku Olympiapark,
kde se v roce 1972 konaly letní olympijské hry. Projdeme se olympijským areálem
a vyjedeme na známou věž Olympiaturm, odkud se naskýtá krásný výhled na celé
město a okolí. V případě časové rezervy a zájmu nahlédneme do expozice BMW
Welt, kde jsou vystaveny různé modely této značky automobilů. Odpoledne pak
přejedeme do centra města a projdeme se kolem nejvýznamnějších památek
- uvidíme náměstí Marienplatz a okolí radnice, palác Residenz, katedrálu
Frauenkirche a jiné zajímavosti. Na závěr dostaneme i krátké osobní volno. Večer
odjedeme na ubytování.

mohlo by Vás také zajímat:
Bavorské klenoty 
Lužicko, Sasko 
Drážďany, Míšeň 

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Mnichov, Labutí zámky

5006
dle přání školy

Německo

Berlín, Postupim, Drážďany

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345
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1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v brzkých ranních hodinách. Autobusem
pojedeme do Německa a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.
Dopoledne přijedeme do města Weimar, ve kterém působily tak slavné
osobnosti jako Goethe, Schiller, Herder, Wieland, Liszt, Cranach aj. Čeká nás
procházka městem, prohlédneme si náměstí Hauptmarkt a Herderplatz, barokní
kostel Jakubskirche, náměstí Goetheplatz a Theaterplatz se sousoším Goetha
a Schillera, vévodský zámek s přilehlým parkem, v němž se nachází Goethův
zahradní dům. Zastavíme se u rozsáhlých zřícenin románského hradu Kyffhausen
na vrchu Kyffhäuser (457 m n. m), v jejichž blízkosti je i 81 m vysoký pomník
s jezdeckou sochou císaře Viléma I. a plastikou císaře Barbarossy. Budeme
pokračovat v cestě do pohoří Harz severním směrem kolem přehradní nádrže
Rappbodetalsperre k městečku Blankenburg, v jehož blízkosti se nachází několik
kilometrů dlouhý pískovcový hřeben Teufelsmauer. Vyrazíme na příjemnou
procházku a po ní odjedeme na ubytování.

1. DEN: Na zájezd vyjedeme kolem půlnoci od školy. Autobusem pojedeme
do Německa a zastavovat budeme jen na protažení a toalety. Ráno přijedeme
do města Lübeck, rodiště Thomase Manna, které bylo ve středověku
nejvýznamnějším městem na Baltu. Zde nás čeká procházka městem a prohlídka
historického centra (Marienkirche, dóm, radnice atd.). Poté navštívíme město
Hamburg, největší říční přístav Evropy. Čeká nás plavba lodí přístavem a
prohlídka města. Večer odjedeme na ubytování.

netradiční program
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x ubytování se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů

2. DEN: Po snídani navštívíme Goslar, jedno z nejvýznamnějších říšských měst.
V 11. a 12. století bylo oblíbeným sídlem císařů, kteří zde založili mohutnou
falc, jejímž pozůstatkem je dnes Císařský dům (od r. 1992 památka UNESCO).
V historickém jádru města se zachovaly půvabné středověké stavby, více než
1600 hrázděných domů a významné sakrální stavby. S hlavními památkami se
seznámíme při procházce městem a pak se dostane i na volný čas. Odpoledne
si pojedeme prohlédnout pěkné městečko Quedlinburg, které se pyšní mnoha
hrázděnými domy a především mohutnou románskou bazilikou sv. Serváce a
renesančním zámkem. Na závěr dne se přemístíme do nedalekého městečka
Thale, kde se řeka Bode zařezává do žulového masivu až do hloubky 200
m (skaliska Roßtrappe a Hexentanzplatz). Vyjedeme lanovkou na výšinu
Hexentanzplatz s krásnými výhledy do údolí řeky Bode. Čeká nás procházka
s výhledem na výšinu Roßtrappe a na městečko Thale a pro zájemce třeba i jízda
na letní sáňkařské dráze. Večer se vrátíme na ubytování jako minulou noc.

3. DEN: Po snídani si pojedeme prohlédnout pěkné městečko Quedlinburg,
které se pyšní mnoha hrázděnými domy a především mohutnou románskou
bazilikou sv. Serváce a renesančním zámkem. Na závěr zájezdu se přemístíme
do nedalekého městečka Thale, kde se řeka Bode zařezává do žulového masivu
až do hloubky 200 m (skaliska Roßtrappe a Hexentanzplatz). Vyjedeme lanovkou
na výšinu Hexentanzplatz s krásnými výhledy do údolí řeky Bode. Čeká nás
procházka s výhledem na výšinu Roßtrappe a na městečko Thale a pro zájemce
třeba i jízda na letní sáňkařské dráze. Odpoledne odjedeme zpět do České
republiky. Ke škole se vrátíme v pozdních večerních hodinách.

3. DEN: Po snídani si pojedeme prohlédnout centrum města Wernigerode,
které je pro zachovalý soubor hrázděné architektury a půvabné náměstí
turistickým magnetem této oblasti. Pak zamíříme k městu Eisenach a navštívíme
legendární hrad Wartburg z konce 11. století, kde se ve středověku odehrávaly
slavné zápasy pěvců a kde našel později útočiště Martin Luther, otec německé
reformace a překladatel bible do němčiny. Po prohlídce hradu odjedeme zpět do
České republiky. Ke škole se vrátíme v pozdních večerních hodinách.

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

hit minulých let
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x ubytování se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

mohlo by Vás také zajímat:

www
www

www.zajezdyproskoly.cz

5.200,- Kč

V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů,
plavba lodí a jízda lanovkou

mohlo by Vás také zajímat:
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5035
dle přání školy

2. DEN: Po snídani přejedeme do významného přístavu Bremerhaven, který
se rozkládá při širokém ústí řeky Weser do Severního moře. Zájemci budou mít
možnost navštívit věhlasné muzeum námořní dopravy Schifffahrtsmuseum
s originály i modely lodí od období Římanů po dnešní dny (např. poslední velká
německá plachetnice, polární loď nebo ponorka z 2. světové války). Přejedeme
do historického města Bremen, které se stalo členem hanzy již roku 1358. Zde nás
čeká prohlídka historického středu kolem náměstí Marktplatz s desetimetrovou
sochou patrona města Rolanda a sousoším brémských muzikantů. Na závěr
budeme mít volný čas. Večer se vrátíme na ubytování jako předešlou noc.

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Za vílou Loreley 
Porýní 

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Severní Německo

Severní Německo

Německo

4.400,- Kč

Německo

Krásy pohoří Harz

5036
dle přání školy

Krásy pohoří Harz

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Autostadt Wolfsburg 
Velký okruh Německem 

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
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AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
17.-18.3., 24.-25.3., 7.-8.4., 4.-5.5., 9.-10.5.,
23.-24.5., 26.-27.5., 2.-3.6., 6.-7.6., 13.-14.6., 27.-28.6.

Vídeň pro ZŠ

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v brzkých ranních hodinách. Autobusem
pojedeme do Rakouska a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.
Dopoledne přijedeme do Vídně, hlavního města Rakouska. Jako první nás čeká
návštěva zámku Schönbrunn, letní rezidence rakouských císařů. Projdeme se
zámeckým parkem až k vyhlídkovému pavilónu Gloriette a navštívíme Tiergarten
Schönbrunn, nejstarší zoologickou zahradu na světě zapsanou na seznamu
světového kulturního dědictví UNESCO. Odpoledne přejedeme do zábavního
parku Prater a půjdeme se vyfotit s legendami filmového plátna, sportovními
hvězdami či historickými postavami habsburské monarchie (Johnny Depp, Lady
Gaga, Napoleon, Marie Terezie a další) do proslulého muzea voskových figurín
Madame Tussauds. Na závěr dne si užijeme vyhlídkovou jízdu v historických
kabinkách známého Obřího kola Riesenrad. Večer přejedeme na ubytování.

2.400,- Kč

Rakousko

stálý hit
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 1x ubytování se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

2. DEN: Po snídani se autobusem přesuneme do centra Vídně, kde nás čeká
procházka historickým centrem města. Uvidíme velkolepou radnici, městské
divadlo Burgtheater, budovu Parlamentu, císařskou rezidenci Hofburg, náměstí
Michaelerplatz s pozůstatky římské Vindobony. Navštívíme španělskou dvorní
jízdárnu Hofreitschule - vysokou školu jezdeckého umění předvádějící jedinečná
vystoupení lipicánů a zhlédneme jejich ranní trénink s hudbou v původních
prostorách rezidence Hofburg. Poté dokončíme prohlídku města. Půjdeme ke
kostelu sv. Petra, přes pěší zónu Graben k velkolepé katedrále Stephansdom a
dále k majestátní budově Opery či světoznámé galerii Albertina. Navštívíme také
interaktivní expozici Time Travel skýtající unikátní příležitost prožít magickou
jízdu časem vídeňské historie - projedeme se středověkým kočárem, přežijeme
turecké obležení, setkáme se s Wolfgangem Amadeem, ukryjeme se před
bombovým náletem II. sv. války, uvidíme Vídeň z ptačí perspektivy. To vše za
pomoci speciálních efektů, dobových kulis a 5D kina. Odpoledne budeme mít
krátké osobní volno na individuální zájmy v blízkosti nákupní třídy a pěší zóny
Kärntner Straße. V podvečer odjedeme zpět do České republiky. Ke škole se
vrátíme v pozdních večerních hodinách.

V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Vídeň pro střední školy

44

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v brzkých ranních hodinách. Autobusem
pojedeme do Rakouska a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.
Dopoledne přijedeme do Vídně - hlavního města Rakouska. Nejprve navštívíme
areál letní rezidence rakouských císařů - čeká nás prohlídka interiérů zámku
Schönbrunn v rámci Imperial Tour zpřístupňující nádherné orientální komnaty,
působivou Velkou Galerii či soukromé apartmány Františka Josefa I. a císařovny
Sissi. Poté se projdeme zámeckým parkem až k vyhlídkovému pavilónu Gloriette.
Odpoledne přejedeme autobusem kolem zábavního parku Prater s historickou
dominantou Obřího kola Riesenrad až do kongresového a administrativního
centra UNO-City, navštívíme mezinárodní centrum OSN, kde se během prohlídky
s místním průvodcem dozvíme spoustu informací o vzniku a fungování OSN. Na
závěr se projdeme parkem Donaupark a vyjedeme výtahem na televizní věž
Donauturm s výhledem na podvečerní osvícenou Vídeň. Večer přejedeme na
ubytování, po domluvě bude možné absolvovat procházku osvíceným centrem
města.
2. DEN: Po snídani se krátce zastavíme u jedinečné, živou vegetací prorostlé,
stavby Hundertwasserhaus a prohlédneme si exteriéry městského obytného
domu, který v r. 1985 postavil architekt Hundertwasser, a jehož cílem bylo
zasadit úder, podle jeho názoru, bezduché moderní architektuře. Poté se
přesuneme do centra Vídně, kde nás čeká procházka historickým centrem
města. Uvidíme velkolepou radnici, městské divadlo Burgtheater, budovu
Parlamentu, císařskou rezidenci Hofburg, náměstí Michaelerplatz s pozůstatky
římské Vindobony. Navštívíme také interaktivní expozici Time Travel skýtající
unikátní příležitost prožít magickou jízdu časem vídeňské historie - projížďka
středověkým kočárem, přežití tureckého obležení, osobní setkání s Wolfgangem
Amadeem, úkryt před bombovým náletem II. sv. války, zhlédnutí Vídně z ptačí
perspektivy. To vše za pomoci speciálních efektů, dobových kulis a 5D kina.
Poté dokončíme prohlídku města. Půjdeme ke kostelu sv. Petra, přes pěší zónu
Graben k velkolepé katedrále Stephansdom a dále k majestátní budově Opery
či světoznámé galerii Albertina. Prohlédneme si i císařskou hrobku Kaisergruft
ukrývající ostatky 146 šlechticů habsburské dynastie, z toho 12 císařů a 19
císařoven - mj. Marie Terezie, Františka Lotrinského, Františka Josefa I., císařovny
Sissi a dalších. Na závěr budeme mít krátké osobní volno na individuální zájmy v
blízkosti nákupní třídy a pěší zóny Kärntner Straße. V podvečer odjedeme zpět do
České republiky. Ke škole se vrátíme v pozdních večerních hodinách.

2.400,- Kč
stálý hit
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 1x ubytování se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

mohlo by Vás také zajímat:

www
str. 46

www.zajezdyproskoly.cz

6065
dle přání školy

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
17.-18.3., 24.-25.3., 28.-29.4., 5.-6.5., 16.-17.5.,
27.-28.5., 7.-8.6., 14.-15.6., 16.-17.6.

mohlo by Vás také zajímat:
Vánoční Vídeň 
Vídeň, Wachau 

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Vídeň pro SŠ

Vídeň pro základní školy

6060
dle přání školy

Rakousko

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Technická nej města Vídně  www
Za uměním do Vídně 
www

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345
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Královská města na Dunaji

Vídeň, Wachau

AKCE 30 - termíny pro rok 2021:
7.-8.4., 4.-5.5., 16.-17.5., 6.-7.6., 16.-17.6.
1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v brzkých ranních hodinách. Autobusem
pojedeme do Rakouska a zastavovat budeme jen na protažení a toalety. Jako
první nás čeká zastávka ve starobylém městě Krems zapsaném na listině
světového kulturního dědictví UNESCO – projdeme se křivolakými uličkami kolem
nejvýznamnějších památek (Steiner Tor, Pfarrkirche St. Veit, Bürgerspitalskirche,
hrad Gozzoburg a další). Poté budeme projíždět půvabnou oblastí údolí Wachau
rozprostírající se podél toku Dunaje a známou pro své přírodní krásy obohacené
množstvím zámků a hradů. Zastavíme se v malebném městečku Dürnstein,
budeme mít možnost vystoupat ke zříceninám stejnojmenného hradu, kde byl
vězněn anglický král Richard Lví srdce. Na závěr dne navštívíme krásný barokní
klášter Stift Melk, který dnes patří k nejvelkolepějším barokním stavbám
v Rakousku zapsaným mezi památky UNESCO. Prohlédneme si interiéry kláštera
s impozantním barokním kostelem. Večer odjedeme na ubytování.

2.400,- Kč

Rakousko

stálý hit
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 1x ubytování se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

5545
dle přání školy

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v brzkých ranních hodinách. Autobusem
pojedeme na Slovensko a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.
Dopoledne přijedeme do Bratislavy - hlavního města Slovenské republiky.
Navštívíme Bratislavský hrad s výhledy na historické centrum a Most SNP se
známou věží „UFO“. Dále nás čeká procházka uličkami starého města - Michalská
brána, Stará radnice, Hlavní náměstí, neoklasicistní Primaciálný palác (původně
sídlo ostřihomského arcibiskupa), Katedrála sv. Martina a další. Poté budeme
mít krátké osobní volno na občerstvení. Odpoledne odjedeme na ubytování do
maďarské metropole Budapešti. V případě časové rezervy a zájmu absolvujeme
procházku večerním městem.
2. DEN: Po snídani nás čeká prohlídka Budapešti. Jako první si prohlédneme
západní část města - Budín. Uvidíme impozantní kostel sv. Matyáše, orientální
Rybářskou baštu s působivým výhledem na město, rázovité uličky a náměstí
čtvrti Buda i velkolepé paláce Budínského hradu. Poté se přesuneme do východní
části města - Pešti. Nenecháme si ujít turisticky oblíbenou baziliku sv. Štěpána,
impozantní budovu parlamentu, Náměstí hrdinů - monumentální prostranství
s Památníkem tisíciletí a několika významnými stavbami. Odpoledne budeme mít
volný čas v okolí živé obchodní třídy Váci utca. Večer vyjedeme na vrch Gellért
s krásným výhledem na panorama města. Poté se vrátíme na ubytování jako
předešlou noc.
3. DEN: Po snídani odjedeme do Vídně - hlavního města Rakouska. Přijedeme
k zámku Schönbrunn - letní rezidenci rakouských císařů a císařoven s krásným
francouzským parkem. Budeme mít možnost procházky k pavilonu Gloriette
nebo prohlídky interiérů zámku. Poté nás čeká projížďka a procházka historickým
centrem města: uvidíme majestátní radnici, měšťanské divadlo Burgtheater,
elegantní budovu parlamentu, zimní rezidenci rakouských císařů Hofburg, kostel
sv. Petra, pěší zónu Graben, velkolepý dóm sv. Štěpána, nákupní třídu Kärntner
Straße, Operu a další zajímavosti města. V podvečer odjedeme zpět do České
republiky. Ke škole se vrátíme v pozdních večerních hodinách.

4.400,- Kč
tři hlavní města
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x ubytování se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů

V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

mohlo by Vás také zajímat:

mohlo by Vás také zajímat:

Vánoční Vídeň 
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2. DEN: Po snídani odjedeme do hlavního města Rakouska - Vídně. Prohlédneme
si exteriéry barokního zámku Schönbrunn, letní rezidence rakouských císařů,
projdeme se parkem k vyhlídkovému pavilónu Gloriette. Autobusem přejedeme
do centra Vídně a prohlédneme si historické centrum města - radnice,
Burgtheater, Parlament, zimní rezidence rakouských císařů Hofburg, kostel
sv. Petra, Graben, katedrála Stephansdom, nákupní třída Kärntner Straße, Opera
a další zajímavosti či památky. Poté budeme mít volný čas na individuální zájmy.
V odpoledních hodinách odjedeme zpět do České republiky. Ke škole se vrátíme
v pozdních večerních hodinách.

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www

www.zajezdyproskoly.cz

Parlamenty na Dunaji 

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

Královská města na Dunaji

Vídeň, Wachau

6001
dle přání školy

tel: 377 919 202

Rakousko

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

www

mob: 739 900 345
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Rakousko

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 1x ubytování se snídaní v penzionu ve
2-4 lůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

6012
dle přání školy

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
7.-8.3., 11.-12.4., 21.-22.4., 25.-26.4., 2.-3.5.
10.-11.5., 16.-17.5., 2.-3.6., 14.-15.6.

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v brzkých ranních hodinách. Autobusem
pojedeme do Rakouska a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.
Kolem poledne přijedeme do města Salzburg s krásným historickým jádrem
města, které bylo zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO - uvidíme
Dóm sv. Ruperta a Virgilia, benediktinský kostel sv. Petra, arcibiskupský palác
Residenz, rodný dům W. A. Mozarta v jedné z nejrušnějších ulic Getreidegasse
a další památky. Na závěr prohlídky vyjedeme zubačkovou lanovkou na pevnost
Hohensalzburg, která leží nad městem. Odpoledne budeme mít volný čas na
individuální zájmy. Večer přejedeme na ubytování.

oblíbený program

Salzburg a Hallstatt

2. DEN: Po snídani odjedeme do Obersalzbergu - místa, kde měli za 2. světové
války své vily němečtí prominenti Hitler, Borman a Göring. Odtud vyjedeme
místními autobusy (ostatní nemají povolení) po úzké silnici pod horu Kehlstein
s překrásnými výhledy na Berchtesgadenské Alpy. Vyjedeme speciálním
výtahem ve skále až na nejvyšší bod (1 837 m n. m.), kde stojí tzv. Kehlsteinhaus
- horská rezidence, kterou dostal Hitler jako dar ke svým 50. narozeninám. Zde
budeme mít možnost procházky s nádhernými výhledy po okolí. Poté přejedeme
autobusem k půvabnému jezeru Königsee, které trochu připomíná norské
fjordy. Projedeme se lodí po jezeře se zastávkou u známého poutního kostelíka
St. Bartholomä s možností občerstvení a relaxace. Odpoledne odjedeme zpět do
České republiky. Ke škole se vrátíme v pozdních večerních hodinách.

Salzburg a Hallstatt

Salzburg a Orlí hnízdo

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
1.-2.6., 9.-10.6., 13.-14.6., 21.-22.6.

2.700,- Kč
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Salzburg a Orlí hnízdo

6011
dle přání školy

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v brzkých ranních hodinách. Autobusem
pojedeme do Rakouska a zastavovat budeme jen na protažení a toalety. Jako
první nás čeká krátké zastavení a procházka lázeňským městečkem Bad Ischl bývalé letní sídlo císařské rodiny, které si zamilovala i císařovna Sissi a kde bylo
podpisem stvrzeno vyhlášení první světové války útokem na Srbsko. Po poledni
přejedeme do města Salzburg s krásným historickým jádrem města, které bylo
zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO - uvidíme Dóm sv. Ruperta a
Virgilia, benediktinský kostel sv. Petra, arcibiskupský palác Residenz, rodný dům
W. A. Mozarta v jedné z nejrušnějších ulic Getreidegasse a další památky. Poté
budeme mít volný čas na individuální zájmy. Večer přejedeme na ubytování.
2. DEN: Po snídani vyrazíme do městečka St. Gilgen a projedeme se loďkou po
Wolfgangsee do St. Wolfgang, půvabného městečka v Horním Rakousku, které
si společně projdeme. Po prohlídce odjedeme do jednoho z nejhezčích městeček
Solné komory - Hallstatt, které figuruje na seznamu kulturního dědictví UNESCO.
Zde nás čeká výjezd zubačkou na vrchol hory Salzberg. Navštívíme místní důl
se zážitkovou prohlídkovou trasou Bergwerk - Salzwelten, kde se návštěvníci
seznámí zábavnou formou jak s těžbou soli již od dob pravěku, tak se vznikem
pojmu halštatské kultury. Součástí prohlídkové trasy jsou i skluzavky a závěrečná
jízda vláčkem. Poté sjedeme zubačkou zpět do údolí, projdeme si městečko a
budeme mít volný čas na občerstvení a nákup suvenýrů. Odpoledne odjedeme
zpět do České republiky. Ke škole se vrátíme v pozdních večerních hodinách.

2.700,- Kč
krásná příroda
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 1x ubytování se snídaní v penzionu ve
vícelůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů a jízdné

V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů a jízdné

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

mohlo by Vás také zajímat:

mohlo by Vás také zajímat:

Vodní dílo Kaprun a Salzburg  www
Vánoční Salzburg 
www

KZ Mauthausen a Orlí Hnízdo  www
Salzburg a horské výhledy  www

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345

Rakousko

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:
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1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v brzkých ranních hodinách. Autobusem
pojedeme do Německa a zastavovat budeme jen na protažení a toalety. Kolem
poledne přijedeme do přístavu Prien am Chiemsee, kde přesedneme na loď a
vydáme se na ostrov Herreninsel. Zde navštívíme zámek Herrenchiemsee, který
nechal postavit bavorský král Ludvík II. jako kopii francouzského Versailles. Po
prohlídce zámku se projdeme místními zahradami a budeme mít chvilku volna
na občerstvení nebo nákup suvenýrů. Poté se lodí vrátíme zpět na pevninu a
přejedeme autobusem do Tyrolska. V podvečer se ještě krátce zastavíme
v městečku Kufstein, které bývá označováno za perlu Tyrolska. Projdeme se
uličkami historického centra, nad kterým se tyčí stejnojmenná pevnost ze 13.
století. Večer se přesuneme na ubytování.

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v brzkých ranních hodinách. Autobusem
pojedeme do Rakouska a zastavovat budeme jen na protažení a toalety. První
zastávkou bude městečko Gmünd in Kärnten, kde navštívíme automobilové
muzeum vozů Porsche (věnované vývoji vozů Porsche od počátku po současnost
včetně sportovních a závodních vozů) a projdeme se pěkným centrem tohoto
městečka situovaného v krásné krajině. Večer odjedeme na ubytování.

2. DEN: Po snídani nás čeká prohlídka Innsbrucku, hlavního města Tyrolska. Jako
první navštívíme renesanční zámek Ambras nacházející se nad městem. Před
polednem sjedeme dolů do města a prohlédneme si historické centrum - císařský
zámek Hofburg, gotický arkýř Goldenes Dachl, bytový dům Helblinghaus známý
svou barokní štukovou fasádou, starou radnici Altes Rathaus s vyhlídkovou
věží a další. Prohlídku města zakončíme výjezdem místní moderní lanovkou
Hungerburgbahn postavenou dle plánů architektky Zahy Hadid do výšky
857 metrů, odkud se nám naskytne úchvatný výhled na město a okolí. Na závěr
budeme mít volný čas na občerstvení nebo nákupy (např. Primark, nákupní
centrum Sillpark). Odpoledne odjedeme zpět do České republiky. Ke škole se
vrátíme v pozdních večerních hodinách.

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 1x ubytování se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

2. DEN: Po snídani odjedeme do oblasti „Rakouské riviéry“ (tento název oblast
získala díky velmi příjemnému klimatu a vodě v jezerech až o teplotě kolem 24-28
stupňů), k jezeru Wörthersee. Projdeme se po poloostrově, kde se nachází mimo
jiné dva malebné kostelíky - pozdně gotický farní kostel se vzácným sousoším
Madony s dítětem z r. 1460 a kostel Rosenkranzkirche s původními románskými
freskami. Krátce přejedeme k nejkrásnější rozhledně Korutan - Pyramidenkogel,
která se tyčí ve výšce několika set metrů nad jezerem a z které se nabízí
nezapomenutelný výhled na Wörthersee, na hlavní město Korutan Klagenfurt a
na další jezera a hřebeny hor. Z rozhledny sjedeme dolů po skluzavce dlouhé více
než 50 metrů. V odpoledních hodinách přejedeme podél jižního břehu jezera
Wörthersee do města Klagenfurt. Navštívíme tematický park Minimundus (více
než 170 modelů nejslavnějších budov, lodí a vlaků provedených v měřítku 1:25 např. Eiffelova věž, Taj Mahal, Čínská zeď) nebo bude možnost projít se městem
s výstupem na věž farního kostela. Večer se vrátíme na ubytování jako minulou
noc.
3. DEN: Po snídani vyjedeme na hrad Landskron z 11. století, který se
monumentálně vypíná na západním okraji jezera Ossiacher See a který byl skoro
300 let v rukou rodu Šternberků. Z hradu se nabízejí krásné výhledy na okolí. Pak
pojedeme vyhlídkovou mýtnou silnicí (16,5 km dlouhou) Villacher Alpenstraße
až do výše 1732 m n. m. do blízkosti známého vrcholu Dobratsch. Zastavíme
se na vyhlídkových místech silnice s nejkrásnějšími výhledy na Julské Alpy,
Karavanky a hřebeny Karnischen Alpen. Projdeme se z vyhlídkového stanoviště.
Posledním zastavením bude další krásné jezero Millstätter See a městečko
Millstatt, kde bylo již v roce 1070 založeno benediktinské opatství. Čeká nás
prohlídka komplexu farního kostela s krásným portálem a vzácnými freskami.
Městečko je i známé letovisko, odkud je možno realizovat projížďku parníkem
či procházku podél jezera. V odpoledních hodinách odjedeme zpět do České
republiky. Ke škole se vrátíme v pozdních večerních hodinách.

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

krásná příroda
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x ubytování se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

mohlo by Vás také zajímat:

www

www.zajezdyproskoly.cz

4.300,- Kč

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

mohlo by Vás také zajímat:

50

6040
dle přání školy

V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů

V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů, jízda
lanovkou a lodí

Solná komora 

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Krásy hor a jezer Korutan

Krásy hor a jezer Korutan

Rakousko

3.100,- Kč

Rakousko

Tyrolsko

5520
dle přání školy

Tyrolsko

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Klenoty Solnohradska 

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

www

mob: 739 900 345
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V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x ubytování se snídaní v hotelu nebo
hostelu ve vícelůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů a
jízdné

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v pozdních večerních hodinách. Autobusem
pojedeme přes Německo a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v pozdních večerních hodinách. Autobusem
pojedeme přes Německo a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: Ráno si prohlédneme největší říční vodopády v Evropě - Rýnské
vodopády u města Schaffhausen. Řeka, která je v této oblasti široká 150 m,
padá z výšky 23 metrů. Pokračovat budeme do nedalekého města Kostnice,
kde během procházky městem uvidíme např. Husův památník, muzeum J. Husa,
románský münster z 11. století či budovu koncilu. Pěkná je i promenáda podél
Bodamského jezera. Poté přejedeme do města Curych, finanční metropole na
severním břehu Curyšského jezera. Projdeme se centrem města kolem hlavních
památek a atrakcí - Fraumünster, St. Peter Kirche, Bahnhofstrasse, Grossmünster
ad. Den zakončíme krátkou procházkou po břehu Curyšského jezera. Večer
odjedeme na ubytování.

2. DEN: Dopoledne přijedeme do malého městečka Broc, kde se nachází
čokoládovna Maison Cailler. Během její prohlídky budeme mít možnost
čokoládu ochutnat i nakoupit. Poté se krátce zastavíme v jednom z nejhezčích
měst Švýcarska - Gruyères, které je proslavené nejen svojí malebností, ale
také pěkným zámkem a výrobou sýra. Naší poslední zastávkou bude město
Lausanne ležící na severním břehu Ženevského jezera. Zde se projdeme kolem
nejvýznamnějších památek, např. katedrály Notre Dame s okolními terasami,
odkud si užijeme pěkný výhled na město a náměstí Place Le Palud s renesanční
radnicí ze 17. století. Na závěr budeme mít chvilku volna na občerstvení nebo
nákup suvenýrů. Večer přejedeme na ubytování.

3. DEN: Po snídani přejedeme do města Basilej - významného centra obchodu
a průmyslu a také jediného švýcarského přístavu. Projdeme se starým městem
v okolí románské katedrály postavené z růžového pískovce. Pak odjedeme do
půvabného údolí Emmental s nádhernou krajinou zelených luk a pasoucích se
krav, kde se vyrábí slavný sýr ementál. Zastavíme se v místní sýrárně, kde se
seznámíme s přípravou tohoto sýra. Zájemci si mohou sýr nakoupit. Odpoledne
navštívíme Bern, hlavní město Švýcarska. Zamáváme medvědům žijícím ve
výběhu na okraji centra a prohlédneme si staré město, které se rozkládá v ohbí
řeky Aare. Večer se vrátíme na ubytování jako minulou noc.

3. DEN: Po snídani odjedeme k Ženevskému jezeru, největšímu jezeru v Alpách.
Navštívíme středověký hrad Chateau de Chillon ležící na skalním ostrohu na
břehu jezera. Poté přejedeme do nedalekého mondénního letoviska Montreux.
Krátce se zastavíme i ve Vevey, místě, kde v minulosti pobývali např. Dostojevskij,
Sienkiewicz nebo Charlie Chaplin. V odpoledních hodinách se přesuneme do
Ženevy. Prohlédneme si historické centrum města, projdeme se podél jezera
(zahrada růží, krásné parky) a v případě zájmu vyrazíme na projížďku parníkem
po jezeře. Uvidíme také jednu z místních dominant, vodotrysk Jet d´Eau. Večer
odjedeme na ubytování jako minulou noc.

4. DEN: Po snídani se přesuneme k městu Luzern a absolvujeme okružní jízdu
na horu Pilatus, která měří 2 132 m. Nejprve poplujeme parníkem po jezeru
Vierwaldstättersee, poté přesedneme na zubačkovou lanovku, která má sklon
až 48 procent a která nás vyveze na vrchol Pilatu. Zde si užijeme nádherné
výhledy na celé jezero a okolní hory. Poté sjedeme dolů kabinovou lanovkou a
trolejbusem se vrátíme do krásného historického města Luzern. Projdeme se
přes známý most Kapellbrücke, prohlédneme si centrum města (Lví památník,
jezuitský kostel a další zajímavosti), nakoupíme suvenýry a se Švýcarskem se
rozloučíme. Večer odjedeme zpět do České republiky.

4. DEN: Po snídani odjedeme k úpatí nejvyšší hory Evropy - Mont Blanc do města
Chamonix, střediska zimních sportů. Zde budeme moci využít např. lanovku na
Aiguille du Midi, odkud lze ve výšce 3 842 m n.m. obdivovat masiv Mont Blancu,
město Chamonix a okolí. Můžeme se také těšit na ledovcovou jeskyni Mer de
Glace, ke které se dopravíme speciálním vláčkem a lanovkou, případně pěšky.
Na závěr nám zbyde volný čas na procházku po Chamonix, nákup suvenýrů nebo
třeba ochutnávku savojských specialit fondue a raclette. Večer odjedeme zpět
do České republiky.

5. DEN: V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v časných ranních
hodinách.

5. DEN: V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v časných ranních
hodinách.

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

www.zajezdyproskoly.cz

5.800,- Kč
krásná příroda
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x ubytování se snídaní v hotelu typu
Premiere Classe po třech osobách na
pokoji
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů,
lanovky, vláček

mohlo by Vás také zajímat:

Švýcarský parlament 
www
Bodensee a Labutí zámky  www

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

7004
dle přání školy

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

mohlo by Vás také zajímat:
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Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Švýcarskem k Mont Blancu

Města a hory Švýcarska

ověřený program

Švýcarskem k Mont Blancu
AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
24.-28.5., 7.-11.6., 14.-18.6.

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
22.-26.5., 29.5.-2.6.

5.600,- Kč

Švýcarsko

Města a hory Švýcarska

7002
dle přání školy

Švýcarsko

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Švýcarsko s návštěvou CERNu  www

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345
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1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy ve večerních hodinách. Autobusem
pojedeme přes Německo a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.
2. DEN: Ráno přijedeme do známého turistického střediska St. Moritz, kde
se zastavíme na krátkou prohlídku. Přejedeme do nedaleké železniční stanice
s možností procházky půvabnou krajinou směrem k ledovci Morteratsch.
Nastoupíme na horský vláček, který nás proveze kouzelnou alpskou přírodou
přes známý průsmyk Berninapass (2 328 m n.m.) a mnohé viadukty a tunely
do stanice Poschiavo. Dále budeme pokračovat v jízdě autobusem údolím řeky
Adda, kolem městečka Tirano a italského jezera Lago di Como. Večer přijedeme
na ubytování.

6.500,- Kč

Švýcarsko

doporučujeme

54

Alpskými průsmyky do Ticina

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x ubytování se snídaní v hotelu ve vícelůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• jízda horským vláčkem
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

3. DEN: Po snídani se můžeme těšit na návštěvu čokoládovny Chocolat Alprose
v městečku Caslano s možností ochutnávky a nákupu čokolád. Pak přejedeme
k městu Lugano, které si svou krásnou polohou na břehu jezera vysloužilo
přezdívku „perla na jezeře“. Vyjedeme zubačkou na kopec San Salvatore
s překrásným výhledem na jezero a po návratu zpět si prohlédneme i samotné
centrum města. Odpoledne navštívíme park Swiss Miniatur v městečku
Melide, kde uvidíme více než 100 modelů významných staveb a míst Švýcarska
provedených v měřítku 1:25. Večer se vrátíme na ubytování.
4. DEN: Po snídani navštívíme půvabné údolí Verzasca, kde končí silnice a kde se
zastavil čas. Pak přejedeme do Locarna, malebného městečka se středomořskou
vegetací na břehu jezera Lago di Maggiore. Čeká nás procházka městem a
výstup (výjezd lanovkou) k mariánskému poutnímu kostelu Madonna del Sasso
s překrásným výhledem na jezero. Zastavíme také v malebném městečku Ascona
ležícím na břehu jezera Lago Maggiore. Původně rybářská vesnička se v 9. století
stala módními lázněmi přitahujícími spisovatele, malíře a skladatele. Posledním
bodem programu bude město Bellinzona, správní středisko kantonu Ticino.
Projdeme se centrem města a vystoupíme na jeden ze tří hradů, které spolu
s pevnostními hradbami tvořily ve středověku největší obranné opevnění ve
Švýcarsku. Ve večerních hodinách odjedeme zpět do České republiky.
5. DEN: V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v časných ranních
hodinách.

V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů a jízdné

www.zajezdyproskoly.cz

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

7008
dle přání školy

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
6.-11.6., 13.-18.6.
1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v pozdních večerních hodinách. Pojedeme
autobusem přes Německo a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.
2. DEN: Ráno si prohlédneme největší říční vodopády v Evropě - Rýnské
vodopády u města Schaffhausen. Řeka, která je v této oblasti široká 150 m, padá
z výšky 23 metrů. Pokračovat budeme do nedalekého města Kostnice, kde během
procházky městem uvidíme např. Husův památník, muzeum J. Husa, románský
münster z 11. století či budovu koncilu. Pěkná je i promenáda podél Bodamského
jezera. Odpoledne navštívíme krásné historické město Luzern, které se rozkládá
na břehu jezera Vierwaldstätter See a pod horou Pilatus. Přejdeme známý most
Kapellbrücke a prohlédneme si další zajímavosti města - Lví památník, jezuitský
kostel, staroměstská náměstí. Pak odjedeme na ubytování.
3. DEN: Po snídani se přesuneme do Ženevy. Prohlédneme si historické centrum
města, projdeme se podél jezera (zahrada růží, krásné parky) a v případě zájmu
vyrazíme na projížďku parníkem po jezeře. Poté se zastavíme i v nedalekém
mondénním letovisku Montreux a projdeme se po místní promenádě. Na závěr
dne odjedeme do městečka Sion, kterému půvabně vévodí dva hrady - Valère a
Tourbillon. Společně vystoupáme k jednomu z nich. Vyšetříme i chvilku volného
času. Poté již přejedeme na ubytování a dáme si večeři.
4. DEN: Po snídani odjedeme do nedalekého městečka Täsch a odtud elektrickou
dráhou do známého horského turistického střediska Zermatt, které leží ve výšce
1 616 m n. m. na úpatí hory Matterhorn. Čeká nás celodenní turistika v oblasti
Zermatt - Matterhorn s využitím některé lanovky, např. na Gornergrat (3 100 m
n. m.) s úchvatným výhledem na řetěz čtyřtisícovek včetně nejvyššího vrcholu
Švýcarska. Večer se vrátíme na ubytování a večeři jako předešlou noc.
5. DEN: Po snídani odjedeme k městečku Broc, kde nás bude čekat návštěva
čokoládovny firmy Cailler-Nestlé (možnost nákupu čokolád). Poté přejedeme
do nedalekého Gruyéres, jednoho z nejhezčích švýcarských městeček, které je
proslavené nejen svojí malebností, ale také pěkným zámkem a výrobou sýra. Se
Švýcarskem se rozloučíme v jeho hlavním městě Bern. Zamáváme medvědům
žijícím ve výběhu na okraji centra a prohlédneme si staré město, které se
rozkládá v ohbí řeky Aare. Večer odjedeme zpět do České republiky.
6. DEN: V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v brzkých ranních
hodinách.

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

Švýcarská mozaika

Švýcarská mozaika

7006
dle přání školy

8.100,- Kč
2x večeře
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 1x ubytování se snídaní v hotelu typu
Premiere Classe po třech osobách na
pokoji
• 2x ubytování s polopenzí v horském
domě ve vícelůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů a jízdné

Švýcarsko

Alpskými průsmyky do Ticina

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345
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Paříž pro ZŠ

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
28.3.-1.4., 12.-16.4., 26.-30.4., 16.-20.5., 24.-28.5.

5.700,- Kč

Francie

doporučujeme
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x ubytování se snídaní v hotelu typu
Premiere Classe po třech osobách na
pokoji
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů, jízda
metrem a projížďka lodí
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Paříž pro střední školy

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy ve večerních hodinách. Autobusem
pojedeme přes Německo do Francie a zastavovat budeme jen na protažení a
toalety.

2. DEN: V ranních hodinách přijedeme do Paříže. Vystoupíme v parku Martovo
pole - Champ de Mars a náš den začneme návštěvou symbolu Paříže věže Tour
Eiffel a prohlédneme si Paříž z ptačí perspektivy. Poté se projdeme zahradami
Jardins du Trocadéro k velkolepému akváriu Cine Aqua nabízející velké množství
nádrží s nepřeberným množstvím mořských živočichů. Uvidíme zde např. nádrže
se žraloky, chobotnicemi, piraněmi, mořské expozice s korály a další. Odpoledne
absolvujeme relaxační projížďku lodí po řece Seině kolem nejvýznamnějších
památek - Tour Eiffel, Place de la Concorde, Musée du Louvre, Musee d´Orsay,
Notre Dame, Hotel de Ville a další. V podvečer dojdeme na Náměstí Svornosti
- Place de la Concorde a budeme si moci odpočinout v zahradách Jardin des
Tuileries. Ve večerních hodinách odjedeme na ubytování na okraji Paříže.

2. DEN: Návštěvu Paříže zahájíme u vítězného oblouku Arc de Triomphe a
projdeme se po nejslavnější třídě Champs-Elysées. Pak budeme pokračovat
procházkou přes Náměstí svornosti - Place de la Concorde, nebo se svezeme
podzemní dráhou po nejstarší trase pařížského metra otevřené na počest
konání Světové výstavy v Paříži roku 1900 až k věhlasnému muzeu Musée
du Louvre, které společně navštívíme. Po prohlídce budeme mít chvilku na
odpočinek v zahradách Jardin de Tuileries. Odpoledne si prohlédneme prostory
bývalé tržnice Les Halles, kde je vybudován obchodní komplex Forum. Zde si
vydechneme, občerstvíme se a pak se přesuneme k architektonicky unikátnímu
a životem pulsujícímu kulturnímu středisku Centre G. Pompidou. Pokračovat
budeme kolem renesanční pařížské radnice Hotel de Ville na ostrov Ile de la Cité,
kde uvidíme exteriéry světoznámé katedrály Notre Dame de Paris a v případě
zájmu navštívíme překrásnou gotickou kapli Sainte-Chapelle. Večer odjedeme
na ubytování.

4. DEN: Po snídani se můžeme těšit na celodenní návštěvu zábavního parku
Disneyland Paris s nepřeberným množstvím atrakcí a zajímavostí. Čeká na nás pět
zábavních oblastí - viktoriánská ulice Main Street USA připomínající dětství Walta
Disneye, kde si můžeme vyzkoušet jízdu některým z historických aut nebo tramvají
taženou koňmi; kouzelný Fantasyland plný pohádkových postav a příběhů; Divoký
západ Frontierland s jízdou skrz horu duchů, opuštěné doly i strašidelný dům;
Adventurepark plný dobrodružství s Indiana Jonesem, Robinsonem i kapitánem
Jackem Sparrowem a jeho piráty a Discoveryland, který nás zanese až ke hvězdám
a do mezigalaktických válek světa Star Wars. Ve večerních hodinách odjedeme
zpět do České republiky.
5. DEN: V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v ranních hodinách.

3. DEN: Po snídani přejedeme ke světově proslulému zámku francouzských králů
Versailles. Čeká nás prohlídka zámku (kaple, královské apartmány i Zrcadlový
sál, kde bylo roku 1871 stvrzeno sjednocení Německa) a přilehlých zahrad. Po
poledni se vrátíme do Paříže a navštívíme moderní obchodní čtvrť La Défense,
nejodvážnější projekt poválečné francouzské architektury s působivým
obloukem La Grande Arche. Na závěr dne se přesuneme do významné pařížské
čtvrti Montmartre situované na severním okraji Paříže. Uvidíme známou baziliku
Sacré-Coeur s krásným výhledem na Paříž a zastavíme se na malebném náměstí
malířů Place du Tertre s jeho neopakovatelnou atmosférou. Večer se vrátíme na
ubytování jako minulou noc.
4. DEN: Po snídani odjedeme do centra Paříže a vystoupíme v parku Champ
de Mars, kde na nás čeká symbol Paříže, slavná věž Tour Eiffel. Po její návštěvě
přejdeme k mostu Pont de l’Alma a projedeme se lodí po řece Seině. Odpoledne
se vydáme na procházku kolem paláce Hotel des Invalides s hrobkou císaře
Napoleona I. přes čtvrť Saint-Germain-des-Prés až k zahradám Jardin du
Luxembourg a do Latinské čtvrti (případně si cestu zkrátíme metrem).
V Lucemburských zahradách načerpáme nové síly a v podvečer se projdeme
Latinskou čtvrtí kolem významných historických staveb (Panthéon, Sorbonne).
Ve večerních hodinách odjedeme zpět do České republiky.
5. DEN: V noci budeme pokračovat v cestě a domů přijedeme v ranních hodinách.
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oblíbený program
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x ubytování se snídaní v hotelu typu
Premiere Classe po třech osobách na
pokoji
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů, jízda
metrem a projížďka lodí
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Paříž - královna na Seině 
Paříž a zámky na Loiře 
Paříž - toulky za uměním 

www
www

www.zajezdyproskoly.cz

5.700,- Kč

mohlo by Vás také zajímat:

mohlo by Vás také zajímat:
Paříž, Disneyland 
Europa Park a Strasbourg 

4065
dle přání školy

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
11.-15.4., 9.-13.5., 23.-27.5., 30.5.-3.6.

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v podvečerních hodinách. Autobusem
pojedeme přes Německo do Francie a zastavovat budeme jen na protažení a
toalety.

3. DEN: Po snídani přejedeme do centra Paříže a začneme tam, kde jsme
předchozí den skončili - na náměstí Place de la Concorde. Projdeme se přes
zahrady Jardin des Tuileries až k věhlasnému paláci a muzeu Musée du Louvre
se známou prosklenou pyramidou. Pěšky přejdeme na ostrov Ile de la Cité, kde
uvidíme exteriéry slavné katedrály Notre Dame de Paris, jeden z nejkrásnějších
příkladů francouzské gotické architektury. Poté se projdeme Latinskou čtvrtí
kolem významných historických staveb - mauzolea Panthéon, univerzity
Sorbonne a odpočineme si v zahradách Jardin du Luxembourg. Odpoledne
přejedeme do populární pařížské čtvrti Montmartre. Uvidíme známou baziliku
Sacré-Coeur s krásným výhledem na Paříž a zastavíme se na malebném náměstí
malířů Place du Tertre s jeho neopakovatelnou atmosférou. Večer se vrátíme na
ubytování jako minulou noc.

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Paříž pro SŠ

Paříž pro základní školy

4060
dle přání školy

Francie

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

www
www
www

mob: 739 900 345
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Rozmanité Alsasko

Alsasko
Francie

pestrý program
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x ubytování se snídaní v hotelu typu
Premiere Classe po třech osobách na
pokoji
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v pozdních večerních hodinách. Autobusem
pojedeme přes Německo a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy před půlnocí. Autobusem pojedeme přes
Německo a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: Po snídani u dálničního motorestu přijedeme na krátké protažení do
městečka Thann s unikátní gotickou katedrálou. Pokračovat v jízdě budeme
panoramatickou cestou Route des Cretes s pěknými výhledy po okolí.
Zastavíme se u památníku Vieil Armand z 1. světové války a nenáročným
výstupem zdoláme nejvyšší horu Vogéz - Grand Ballon (1424 m n. m.). Naší
další zastávkou bude zajímavé městečko Equisheim, které je obehnané třemi
soustřednými kružnicemi staveb ze 13. stol. Na závěr dne přejedeme do města
Colmar, jednoho z nejpůvabnějších měst Alsaska s hrázděnými domy a mnoha
památkami. Projdeme se městem a prohlédneme si i jeho nejromantičtější část
- Petite Venice. Večer odjedeme na ubytování.

2. DEN: Ráno přijedeme do Alsaska, kde nás čeká prohlídka hradu Château du
Haut Koenigsbourg - dominanty zdejší oblasti, odkud se nabízí překrásné výhledy
po okolí. Poté přejedeme do hlavního města Alsaska Strasbourgu, jednoho
z nejhezčích měst Francie. Během procházky městem si prohlédneme mimo
jiné úchvatnou katedrálu Notre-Dame, muzeum Palais des Rohan či známou
čtvrť Petite France s hrázděnými domy a příjemnou atmosférou. Odpoledne se
můžeme těšit na okružní jízdu lodí po vodních kanálech města až k moderním
stavbám institucí EU. Na závěr budeme mít volný čas, který lze využít například k
nákupu suvenýrů. Večer přejedeme na ubytování.

3. DEN: Po snídani přejedeme k vesničce Obernai a prohlédneme si nedaleký
klášter Mont Sainte-Odile, kam přicházejí věřící uctívat patronku Alsaska, svatou
Odile. Pak se vydáme do opičího parku Montagne des Signes s téměř 300 volně
se pohybujícími makaky. Těšit se můžeme i na prohlídku zámku Château du Haut
Koenigsbourg - dominanty zdejší oblasti, odkud se nabízí překrásné výhledy
po okolí. Nakonec navštívíme typickou vinařskou vesničku Riquewihr na úpatí
pohoří Vogéz ležící na tzv. Route de vin. Večer se vrátíme na ubytování jako
předešlou noc.
4. DEN: Po snídani odjedeme do hlavního města Alsaska Strasbourgu, jednoho
z nejhezčích měst Francie. Během procházky městem si prohlédneme mimo jiné
úchvatnou katedrálu Notre-Dame, muzeum Palais des Rohan či známou čtvrť
Petite France s hrázděnými domy a příjemnou atmosférou. Na závěr se můžeme
těšit na okružní jízdu lodí po vodních kanálech města až k moderním stavbám EU.
V odpoledních hodinách odjedeme zpět do České republiky. Ke škole se vrátíme
v pozdních večerních hodinách.

3. DEN: Po snídani přejedeme autobusem do městečka Colmar, nejzachovalejšího
města v Alsasku. Projdeme se městem a prohlédneme si jeho nejromantičtější
část - Petite Venice. V případě zájmu se svezeme malými pramicemi po řece
Lauch. Odpoledne si prohlédneme Freiburg - historické město ležící mezi
řekou Rýn a pohořím Schwarzwald. Projdeme se malebnými uličkami starého
města, navštívíme románsko-gotickou katedrálu Münster a vyjdeme na vyhlídku
Schlossberg ležící nad historickým centrem města. Večer se vrátíme na ubytování
jako minulou noc.
4. DEN: Po snídani odjedeme do půvabného údolí Emmental s nádhernou
krajinou zelených luk a pasoucích se krav, kde se vyrábí slavný sýr ementál.
Zastavíme se v místní sýrárně, kde se seznámíme s přípravou tohoto sýra.
Zájemci si mohou sýr nakoupit. Poté přejedeme k městečku Langnau, kde se
nachází výrobna typických švýcarských keksů Kambly. Zde budeme mít možnost
ochutnat z více jak 100 druhů keksů a také si je nakoupit. Odpoledne dojedeme
do města Basilej - významného centra obchodu a průmyslu a také jediného
švýcarského přístavu. Projdeme se starým městem v okolí románské katedrály
postavené z růžového pískovce. Na závěr budeme mít volný čas, který můžeme
využít k nákupu suvenýrů. Večer odjedeme zpět do České republiky.
5. DEN: V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v časných ranních
hodinách.

V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících
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5.600,- Kč
stálý hit
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x ubytování se snídaní v hotelu nebo
hostelu ve vícelůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů, projížďka lodí

mohlo by Vás také zajímat:

www

www.zajezdyproskoly.cz

4014
dle přání školy

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

mohlo by Vás také zajímat:
Burgundsko, Auvergne 

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
23.-27.5., 6.-10.6.

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
3.-6.5., 17.-20.5.

5.100,- Kč

Hornorýnské trojmezí

Hornorýnské trojmezí

4011
dle přání školy

Francie

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

J. Francie - po stopách malířů  www

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345
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AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
26.-30.4., 2.-6.5., 16.-20.5.

6.100,- Kč
oblíbený program

Francie

Francouzská riviéra a Monaco

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x ubytování se snídaní v hotelu typu
Premiere Classe po třech osobách na
pokoji
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Malebná Provence

4042
dle přání školy

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
24.-29.4., 8.-13.5., 15.-20.5., 29.5.-3.6., 12.-17.6.

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v pozdních večerních hodinách. Autobusem
pojedeme do Francie a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v pozdních večerních hodinách. Autobusem
pojedeme do Francie a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: Po ranní zastávce v motorestu přijedeme do Nice, největšího města na
Riviéře, se slavnou promenádou Promenade des Anglais. Strávíme zde celý den.
Nejprve navštívíme půvabnou botanickou zahradu Parc Phoenix v západní části
města. Pak se přesuneme do centra města a projdeme se kolem nejznámějších
míst - Hotel Negresco, Promenade du Paillon, Palais des Arts, Place Garibaldi a
další. Dále nás čeká procházka starým městem a výstup na vrcholek nad městem
- Le Chateau, odkud je překrásný pohled na město. Odpoledne budeme mít volný
čas na relaxaci, individuální zájmy nebo koupání v moři. V podvečer odjedeme na
ubytování.

2. DEN: Odpoledne přijedeme k Pont du Gard, největšímu římskému akvaduktu
v Evropě, který zajišťoval zásobování města Nimes vodou. Dozvíme se
o výstavbě a důležitosti akvaduktu, projdeme se kolem něj i po něm a někdo
se možná i vykoupe v řece Gard. Pak vyrazíme do města Avignon, jednoho
z nejvýznamnějších a nejkrásnějších měst jižní Francie. Čeká nás podvečerní
procházka městem - uvidíme papežský palác Palais des Papes s přilehlou
překrásnou zahradou, vystoupíme na městské opevnění s výhledem na most
Pont St-Bénézet, projdeme se půvabným starým městem. Večer odjedeme na
ubytování.

3. DEN: Po snídani odjedeme do jedné z nejslavnějších vesniček Francie - SaintPaul de Vence, která je celá obehnána hradbami a uchovala si středověkou
atmosféru. Ve 20. letech minulého století se zde scházeli či žili tak slavní umělci
jako Braque, Vlaminck, Matisse a Picasso, s jejichž obrazy se návštěvníci mohou
setkat v jedné z nejslavnějších sbírek moderního umění - Fondation Maeght,
která se nachází na okraji vesničky. Další zastávku uděláme v malebném
přístavu Antibes, rázovitém městečku s půvabnými úzkými uličkami a zámkem
rodu Grimaldi (možnost návštěvy Picassova muzea). Na závěr dne přejedeme
do proslulého města Cannes, dějiště slavného filmového festivalu a města
exklusivních hotelů. Projdeme se po promenádě Croisette, kolem Festivalového
paláce a prozkoumáme starou čtvrť Le Suquet s pěkným výhledem na město.
Večer se vrátíme na ubytování jako minulou noc.

3. DEN: Po snídani se vydáme k Les Baux de Provence, impozantním ruinám
hradního komplexu umístěných na skalním ostrohu, odkud se nabízejí krásné
výhledy na typickou krajinu Provence a vápencové pohoří Chaine des Alpilles.
V přilehlé vesničce si budeme moci nakoupit suvenýry. Prohlédneme si také
nedalekou jedinečnou multimediální expozici Carrières de Lumières. Pak
projedeme národním parkem Camarque (plameňáci, bílí koně, černí býci) do
Saintes Maries-de-la-Mer, projdeme se městečkem a budeme mít volno na
relaxaci na pláži. Zájemci se budou moci vydat na výlet lodí po NP Camarque.
Večer se vrátíme na ubytování jako minulou noc.

4. DEN: Po snídani odjedeme do vesničky Eze položené vysoko v kopcích.
Projdeme se starými uličkami a podle domluvy navštívíme botanickou
zahradu kaktusů s krásnými výhledy na moře, nebo zařadíme exkurzi u firmy
na výrobu parfémů Gallimard s možností jejich nákupu. Pak přejedeme do
Monackého knížectví, po Vatikánu nejmenšího státu světa, kde strávíme
zbytek dne. V Monaco Ville absolvujeme prohlídku Knížecího paláce i skvělého
Oceánografického muzea s přilehlým krásným parkem a katedrálou, kde je
pohřbena tragicky zesnulá filmová hvězda Grace Kelly. Dopřejeme si i dostatek
času v půvabných uličkách města s množstvím obchůdků a restaurací. Na závěr
se projdeme do moderní části Monte Carlo a kolem jeho vyhlášeného kasina. Ve
večerních hodinách odjedeme zpět do České republiky.
5. DEN: V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v poledních
hodinách.

4. DEN: Po snídani přejedeme k vesnici Roussillon, kde se nachází několik do
červena zbarvených lomů na okr, které je možné si prohlédnout na naučné
stezce Senties des Ocres. Dále navštívíme kamenné domy ve vesnici Gordes,
které dramaticky spadají po úbočí kopce a vytvářejí tak jednu z nejčastěji
fotografovaných scenérií v celé Provence. Vesnici si nejen proto oblíbili filmoví
režiséři, hudebníci a malíři. Mezi turistické magnety patří i románský cisterciácký
klášter Abbaye de Sénanque, půvabně zasazený do krajiny a obklopený
levandulovými poli. Den zakončíme u Fontaine de Vaucluse, kde dojdeme
k pramenu řeky Sorgue, který vystupuje na povrch u úpatí 200 metrů vysoké
kolmé vápencové skály. Pak odjedeme na ubytování jako minulou noc.
5. DEN: Po snídani si pojedeme prohlédnout opevněné středověké městečko
Aigues Mortes z doby Ludvíka IX. Volný čas využijeme na procházku po
hradbách nebo půvabnými uličkami s obchůdky, které nabízí místní produkty.
Pak přejedeme vlakem do letoviska Le Grau du Roi, kde strávíme zbytek dne.
Prohlédneme si žraloky a lachtany v místním mořském akváriu a budeme mít
i dost času na koupání či relax na pláži, případně na procházku po rybářském
městečku. Ve večerních hodinách odjedeme zpět do České republiky.
6. DEN: V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v dopoledních
hodinách.
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Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Malebná Provence

4031
dle přání školy

7.600,- Kč
stálý hit
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 3x ubytování se snídaní v hotelu typu
Premiere Classe po třech osobách na
pokoji
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů, projížďka lodí
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

mohlo by Vás také zajímat:

mohlo by Vás také zajímat:

Památky a moře jižní Francie www

Fr. středohoří a Provence  www

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

Francie

Francouzská Riviéra a Monaco

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345
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1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy ve večerních hodinách. Autobusem pojedeme
přes Německo do Francie a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy před půlnocí. Autobusem pojedeme přes
Německo a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: První zastávkou bude velkolepá raně gotická katedrála v Chartres opředená
mnoha tajemstvími, která se proslavila modří svých vitráží (více než 150 barevných
oken). V případě časové rezervy si krátce prohlédneme město Vitré, středověké
město s romantickými uličkami, hrázděnými domy a hradem jako z pohádky. Večer
odjedeme na ubytování.

2. DEN: První zastávkou bude Chartres s nejvelkolepější raně gotickou katedrálou
v Evropě opředenou mnoha tajemstvími, která se proslavila modří svých vitráží.
Krátce zastavíme v městečku Vitré, které si nejlépe zachovalo ráz bretaňských měst
15. století. Projdeme se k hradu půvabnými uličkami s hrázděnými domy. Večer
odjedeme na ubytování.

3. DEN: Po snídani odjedeme ke světoznámému ostrůvku Mont-Saint-Michel
- středověkému poutnímu místu, které dosáhlo největšího vlivu ve 12. a 13.
století. Prohlédneme si mimo jiné klášter La Merveille a románsko-gotický kostel.
Přejedeme do města Bayeux, střediska kraje Calvados. Zde nás čeká procházka
městem a návštěva „Tapisserie de Bayeux“, 70 m dlouhého vyšívaného nástěnného
koberce, který zobrazuje dobytí Anglie a život v 11. století. Poslední zastávkou
dne bude město Caen, které se již v 11. století stalo sídelním městem Viléma
Dobyvatele, jenž zde se svou manželkou Matyldou vybudoval dvě rozsáhlá opatství
a hrad. Večer odjedeme na ubytování.

3. DEN: Po snídani si prohlédneme město Rennes, správní centrum Bretagne.
Projdeme se centrem města - Palais de Justice, Hotel de Ville, Cathédrale St-Pierre
a další zajímavosti. Přejedeme do města St-Malo, kdysi největšího francouzského
přístavu, který byl proslulý mimo jiné i korzáry. Projdeme se starým městem a
po hradbách, které ho obepínají a nabízejí výhledy na město i blízké ostrůvky.
Zastavíme se na pěkném místě na Smaragdovém pobřeží u mysu Cap Fréhel. Večer
odjedeme na ubytování.

doporučujeme
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 3x ubytování se snídaní v hotelu typu
Premiere Classe po třech osobách na
pokoji
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů a jízdné

4. DEN: Po snídani se vydáme do pobřežního městečka Arromanches, které bylo
jedním z hlavních center vylodění spojeneckých vojsk v červnu r. 1944. Pokračovat
budeme podél pobřeží k mostu Pegasus Bridge, u kterého byl osvobozen první
dům na francouzském území. Atmosféru rybářského městečka přijedeme nasát do
malebného Honfleur, kam dříve jezdili slavní malíři (Renoire, Boudin, Cézanne). Po
mostu Le Pont de Normandie, který se řadí po architektonické i technické stránce
mezi nejlepší evropské mosty, překonáme řeku Seinu a pojedeme dále na sever.
Přijedeme k alabastrovému pobřeží Cote d´Albatre, které dostalo jméno podle
křídových útesů a mléčně zakalených vod, tak typických pro normanské pobřeží.
Zastavíme se v přímořském letovisku Etretat a projdeme se podél mořských útesů
strmě spadajících do moře. Večer odjedeme na ubytování.
5. DEN: Po snídani nás čeká krátká prohlídka města Rouen s gotickou katedrálou
Notre Dame, orlojem, půvabnými uličkami s hrázděnými domy starého města a
náměstím, kde byla upálena Jana z Arku. Pak přejedeme do Paříže, hlavního města
Francie, kde strávíme zbytek dne prohlídkou hlavních památek a atrakcí: věž Tour
Eiffel, Ile de la Cité s katedrálou Notre Dame, Montmartre s bazilikou Sacré-Couer
a další. Později večer odjedeme zpět do České republiky.
6. DEN: V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v dopoledních
hodinách.

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

4. DEN: Po snídani přejedeme do městečka Saint-Thégonnec proslulého typickým
bretaňským seskupením staveb a soch zvaným „farní ohrady“ (enclos paroissial).
Projedeme Armorickým masivem kolem nejvyššího bodu Bretagne - 384 m vysoký
Roc´h Trévezel. Přejedeme na malebné bretaňské pobřeží s krásným mysem Pointe
de Pen-Hir, budeme mít volný čas na relaxaci u moře. Zastavíme v půvabném
městečku Locronan s renesančními domy a kostelem, který byl zasvěcen irskému
misionáři sv. Rohanovi. Večer odjedeme na ubytování.
5. DEN: Po snídani odjedeme do významného rybářského přístavu Concarneau
s opevněným městem Ville Close ze 14. století, které bylo vybudováno na ostrově a
je zcela obehnáno masivními žulovými hradbami. Navštívíme světoznámou oblast
u města Carnac - megalitická pole s největším seskupením menhirů a dolmenů na
světě. Poslední zastávkou dne bude půvabné městečko Josselin, jehož dominantou
je středověký hrad na břehu řeky Oust. Večer odjedeme na ubytování.
6. DEN: Po snídani nás čeká několikahodinový přejezd do hlavního města
Francie - Paříže. Během pobytu v Paříži absolvujeme program dle dohody, např.:
Montmartre s náměstím malířů (Place du Tertre) a bazilikou Sacré-Coeur, Place
de la Concorde, Jardin des Tuileries a okolí, Pompidouovo centrum a okolí, l´Ile de
la Cité s katedrálou Notre-Dame. Večer budeme mít možnost vyhlídkové jízdy lodí
po řece Seine či procházky v oblasti Trocadero a Tour Eiffel. V pozdních večerních
hodinách odjedeme zpět do České republiky.
7. DEN: V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v dopoledních
hodinách.

www.zajezdyproskoly.cz

9.400,- Kč
pestrý program
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 4x ubytování se snídaní v hotelu nebo
hostelu ve vícelůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů, projížďka lodí
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Strasbourg s návštěvou EP
Lotrinsko, Alsasko 
Rozmanité Alsasko 

Paříž, Normandie, Disneylandwww
Normandie - po stopách válek www

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

4072
dle přání školy

mohlo by Vás také zajímat:

mohlo by Vás také zajímat:
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Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Tajemná Bretagne

Tajemná Bretagne

Francie

7.400,- Kč

Francie

Krásy Normandie

4055
dle přání školy

Krásy Normandie

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

www
www
www

mob: 739 900 345
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Řím - za cézarem a papežem

Perly Toskánska

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
25.-29.4., 16.-20.5., 6.-10.6.

6.100,- Kč

Itálie

doporučujeme
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x ubytování se snídaní v hotelu ve
vícelůžkových pokojích
• pobytová taxa
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů
a jízdné vlakem

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy ve večerních hodinách. Autobusem
pojedeme do Itálie a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy kolem poledne. Autobusem pojedeme do
Itálie a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: Dopoledne přijedeme do světoznámého města Pisa, původně etruského
obchodního centra a později římské kolonie, nyní sídla arcibiskupa. Vyfotíme se
se slavnou šikmou věží Campanile a po schodech vystoupáme na vrchol věže,
kde se nám naskytne krásný výhled. Uvidíme zde také Dóm neboli románskou
baziliku s překrásným průčelím z 12. století, baptisterium s mramorovou
křtitelnicí a proslulou kazatelnou, event. hřbitov Camposanto. Pokud nám zbyde
čas, zastavíme se cestou na ubytování v historickém městě Lucca, které je sídlem
biskupa, hlavním městem stejnojmenné provincie a rodným městem Giacoma
Pucciniho. V podvečer odjedeme do hotelu.

2. DEN: V ranních hodinách přijedeme do hlavního města Itálie, do Říma.
Metrem přejedeme do centra a navštívíme papežský stát Vatikán. Společně si
prohlédneme komplex Vatikánských muzeí včetně Sixtinské kaple. Podíváme
se na světoznámé náměstí Piazza San Pietro připomínající svým sloupovím
otevřenou náruč Ježíše Krista a navštívíme chrám Basilica di San Pietro in
Vaticano, kde budeme mít možnost vystoupat na kopuli baziliky a prohlédnout
si Vatikán a Řím z výšky. Odpoledne nás čeká procházka k řece Tibeře a pevnosti
Castel Sant‘Angelo (Andělský hrad). Večer odjedeme na ubytování do hotelu.

3. DEN: Po snídani pojedeme do půvabného středověkého městečka San
Gimignano se středověkými hradbami a rodovými věžemi postaveném na
kopci. Budeme mít možnost vystoupit na věž Torre Grossa a navštívíme náměstí
Piazza del Duomo, palác Palazzo del Popolo nebo si prohlédneme fresky
v románském kostelu La Collegiata. Odpoledne navštívíme město Siena, které je
historicky nejvýznamnějším městem Toskánska s mnoha kulturními památkami.
Prohlédneme si ohromující sienský dóm Santa Maria Assunta z 12. století
i půvabnou gotickou radnici Palazzo Pubblico na nejkouzelnějším italském
náměstí Piazza del Campo. V podvečer se vrátíme zpět na ubytování.
4. DEN: Po snídani můžeme v případě zájmu navštívit olivovou farmu a dozvědět
se, jak se vyrábí jedna z italských specialit - olivový olej. Pak nasedneme na vlak,
který nás během chvilky vysadí v centru Florencie - skvostu italské renesance.
Navštívíme zde nejznámější památky a galerie: gotický kostel Santa Croce
s nádhernými freskami a hrobkami význačných Florenťanů, Piazza della Signoria
s palácem Palazzo Vecchio, s kopií proslulé Michelangelovy sochy Davida a
s lodžií Loggia dei Lanzi, Piazza del Duomo s honosným dómem Santa Maria del
Fiore s Brunelleschiho kopulí, se zvonicí a baptisteriem se slavnými bronzovými
dveřmi, kapli Medicejských Cappelle Medicee. Odpoledne budeme mít volný čas
v centru města a poblíž slavného mostu Ponte Vecchio. Ve večerních hodinách
odjedeme zpět do České republiky.
5. DEN: V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v dopoledních
hodinách.

3. DEN: Po snídani odjedeme do města Tivoli, které dříve bylo populárním
letoviskem Římanů, letním sídlem mnoha císařů a nyní patří mezi památky
UNESCO. Město je půvabně rozložené v krásné přírodě na kopci východně od
Říma. Prohlédneme si honosnou rezidenci Villa d´Este a její překrásné terasovité
zahrady s nepřeberným množstvím vodotrysků, fontán a půvabných zákoutí.
Poté přejedeme ke gigantickému komplexu Hadriánovy vily, který sloužil jako
separované město pro římskou smetánku toužící po venkovské idyle a úniku
z přelidněného Říma. Na závěr dne nás čeká procházka v pitoreskním městečku
Castel Gandolfo (papežovo letní sídlo) s výhledy na rozlehlé jezero Lago Albano
nebo relaxace u moře v přímořském letovisku Lido di Ostia, kde budeme mít
v případě pěkného počasí možnost koupání. Večer odjedeme zpět na ubytování.
4. DEN: Po snídani budeme pokračovat v prohlídce Říma. Prohlédneme si
nejvýznamnější památky - nenápadný kostel San Pietro in Vincoli uchovávající
sochu Mojžíše od Michelangela či řetězy, kterými byl údajně spoután svatý
Petr v jeruzalémském žaláři, největší amfiteátr Římské říše Koloseum, centrum
politického dění Forum Romanum, symbol moci starověkého Říma Kapitol,
památník Vittorio Emanuele II., kostel Santa Maria sopra Minerva, jeden
z nejvýznamnějších římských svatostánků Pantheon, náměstí Piazza Navona,
křišťálovou hladinu kašny Fontana di Trevi, Španělské schody na náměstí Piazza
di Spagna a další. V podvečer budeme mít volný čas na nákup suvenýrů. Ve
večerních hodinách odjedeme z Říma zpět do České republiky.
5. DEN: V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v odpoledních
hodinách.

stálý hit
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x ubytování se snídaní v hotelu ve
vícelůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů,
jízda metrem a příměstským vlakem

mohlo by Vás také zajímat:

Florencie- zrození renesance www

www.zajezdyproskoly.cz

6.700,- Kč

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

mohlo by Vás také zajímat:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

4505
dle přání školy

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
9.-13.5., 13.-17.6.

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících
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Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Řím - za cézarem a papežem

Perly Toskánska

4503
dle přání školy

Itálie

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Řím, Neapol, Capri 

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

str. 67

mob: 739 900 345
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1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v pozdních večerních hodinách. Autobusem
pojedeme do Itálie a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy kolem poledne. Autobusem pojedeme do
Itálie a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: Po ranní zastávce u dálničního motorestu přijedeme do oblasti jezera
Lago di Garda, kde budeme mít možnost relaxovat u jezera Garda v oblasti
Malcesine nebo Sirmione. Podél východního břehu jezera přejedeme do města
Verona s půvabným starobylým centrem, kde se dochovalo mnoho památek
z doby starověkého Říma (např. římský amfiteátr z r. 30 po Kr.) i ze středověku.
Zastavíme se u slavného Juliina balkonu, pod kterým jí Romeo vyznával lásku.
V podvečer odjedeme na ubytování do hotelu.

2. DEN: V ranních hodinách přijedeme do hlavního města Itálie, do Říma. Metrem
přejedeme do centra města a vydáme se prozkoumat proslulý papežský stát
Vatikán. Společně si prohlédneme složitý komplex Vatikánských muzeí včetně
Sixtinské kaple. Projdeme se také po světoznámém náměstí Piazza San Pietro
připomínajícím svým sloupovím otevřenou náruč Ježíše Krista a navštívíme
chrám Basilica di San Pietro in Vaticano, kde vystoupáme na kopuli baziliky a
podíváme se na Vatikán a Řím z výšky. Odpoledne nás čeká procházka k řece
Tibeře a k pevnosti Castel Sant‘Angelo (Andělský hrad), která byla původně
vybudovaná římským císařem Hadriánem jako rodinné mauzoleum. V podvečer
odjedeme na ubytování do hotelu.

doporučujeme
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 3x ubytování se snídaní v hotelu ve
vícelůžkových pokojích
• pobytová taxa
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů, jízdné vlakem a lodí
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

3. DEN: Po snídani odjedeme do města Florencie - skvostu italské renesance.
Navštívíme nejznámější památky a galérie: gotický kostel Santa Croce
s nádhernými freskami a hrobkami význačných Florenťanů; Piazza della Signoria
s palácem Palazzo Vecchio s kopií proslulé Michalangelovy sochy Davida a
s lodžií Loggia dei Lanzi; Piazza del Duomo s honosným dómem Santa Maria del
Fiore s Brunelleschiho kopulí, se zvonicí a baptisteriem se slavnými bronzovými
dveřmi; kaple Medicejských Cappelle Medicee, které zahrnují ohromující kapli
Cappella dei Principi, kryptu a Novou sakristii se třemi náhrobky od Michalangela.
V podvečer se vrátíme zpět do hotelu.
4. DEN: Po časné snídani odjedeme k městu Modena, v jehož blízkosti se
nachází automobilka Lamborghini. Prohlédneme si muzeum a v případě zájmu
a dostupnosti i továrnu (nutno rezervovat předem). V odpoledních hodinách si
prohlédneme historické město Bologna. V centru města je množství památek
svědčících o bohaté kulturní minulosti města: nejstarší univerzita v Evropě,
slavné vysoké věže ze 12. století Torri degli Asinelli e Garisenda, kostel San
Petronio - jedna z nejmohutnějších zděných středověkých staveb v Itálii, pěkné
uličky s podloubími a paláce v okolí dvou hlavních náměstí - Piazza Maggiore a
Piazza del Nettuno. V podvečerních hodinách odjedeme na ubytování.
5. DEN: Po snídani přejedeme do přístaviště Punta Sabbioni. Lodí přeplujeme do
přístaviště San Marco v Benátkách. V Benátkách se projedeme loďkou (vaporetti)
po kanálu Canal Grande, který je lemován krásnými paláci a kostely. Společně se
projdeme půvabnými uličkami Benátek v okolí mostu Rialto či kostela Santa Maria
Gloriosa dei Frari s cennými obrazy a památkami. Navštívíme chrám sv. Marka Basilica di San Marco. Po prohlídce chrámu budeme mít volný čas na individuální
zájmy u Dóžecího paláce - Palazzo Ducale a zvonice (Campanile). V podvečer se
lodí vrátíme do Punta Sabbioni a odjedeme zpět do České republiky.
6. DEN: V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v ranních
hodinách.

3. DEN: Po snídani přejedeme k vrcholu sopky Vesuv a podnikneme nenáročný
výstup ke kráteru do výše 1 270 m n. m., odkud se nabízejí překrásné výhledy na
záliv. Pak pojedeme objevovat antické město Pompeje zničené r. 79 výbuchem
sopky Vesuv. Během prohlídky s místním průvodcem se seznámíme s římským
způsobem života tehdejší doby. V podvečer se krátce projdeme v centru Neapole
v okolí Královského paláce. Po procházce se vrátíme do hotelu na večeři a nocleh.
4. DEN: Po snídani se lodí přeplavíme na ostrov Capri, jeden z nejhezčích
italských ostrovů. Společně se projdeme v městečku Capri a Anacapri. Případní
zájemci budou mít možnost podniknout plavbu loďkou kolem ostrova. Užijeme
si pohodový den, budeme mít i dostatek volna na prohlídku ostrova a relaxaci
u moře. V podvečer odjedeme zpět do hotelu na večeři a nocleh.
5. DEN: Po snídani odjedeme do Říma a budeme pokračovat v prohlídce jeho
nejvýznamnějších památek - uvidíme nenápadný kostel San Pietro in Vincoli
uchovávající sochu Mojžíše od Michelangela či řetězy, kterými byl údajně spoután
svatý Petr v jeruzalémském žaláři, největší amfiteátr Římské říše Koloseum,
centrum politického dění Forum Romanum, symbol moci starověkého Říma
Kapitol, památník Vittorio Emanuele II., kostel Santa Maria sopra Minerva, jeden
z nejvýznamnějších římských svatostánků Pantheon, náměstí Piazza Navona,
křišťálovou hladinu kašny Fontana di Trevi, Španělské schody na náměstí Piazza
di Spagna a další. V podvečer budeme mít volný čas na nákup suvenýrů. Ve
večerních hodinách odjedeme z Říma zpět do České republiky.
6. DEN: V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v odpoledních
hodinách.
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7.900,- Kč
pestrý program
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 3x ubytování se snídaní v hotelu ve
vícelůžkových pokojích
• průvodce v Pompejích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů,
jízdné, trajekt na Capri

mohlo by Vás také zajímat:

www

www.zajezdyproskoly.cz

4510
dle přání školy

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

mohlo by Vás také zajímat:
Automobilky Itálie 

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Řím, Neapol, Capri

Řím, Neapol, Capri

Itálie

6.800,- Kč

Itálie

Italská mozaika

4508
dle přání školy

Italská mozaika

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Milán a švýcarské Ticino 

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

www

mob: 739 900 345
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náš tip
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x ubytování se snídaní v hotelu ve
vícelůžkových pokojích
• pobytová taxa
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů, jízdné lodí

San Marino, moře a rychlá kola

1. DEN: Kolem půlnoci odjedeme od školy. Autobusem pojedeme do Itálie a
zastavovat budeme jen na protažení a toalety. Ráno přijedeme do autonomní
provincie Bolzano-Alto Adige a nejprve se zastavíme v malém městečku Brixen,
kde byl v polovině 19. století ve vyhnanství český básník Karel Havlíček Borovský.
Projdeme se po starém městě, kterému vévodí místní dóm. Poté se přesuneme
k městečku Merano a prohlédneme si hrad Tirol, který byl v minulosti sídlem
Tyrolského hrabství a dal této oblasti název. Odpoledne přejedeme do města
Bolzano, které je správním střediskem oblasti. Nahlédneme do místního
gotického kostela a projdeme se historickými uličkami v okolí náměstí Piazza
Walther. Na závěr budeme mít volný čas na občerstvení a nákup suvenýrů,
zájemci budou mít možnost navštívit místní archeologické muzeum, kde je
vystaveno tělo ledovcového muže Ötziho, který žil v nedaleké oblasti před více
než 5 000 lety. Večer odjedeme na ubytování.

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v pozdních večerních hodinách. Autobusem
pojedeme do Itálie a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: Ráno po snídani přejedeme jižním směrem k jezeru Lago di Garda.
Podél východního břehu jezera dojedeme k půvabnému městečku Malcesine
s mohutným Scaligerským hradem, z jehož věže se nabízí překrásná vyhlídka
na jezero. Budeme mít čas na prohlídku městečka a relaxaci u jezera. Poté
odjedeme do města Verona s půvabným starobylým centrem, kde se dochovalo
mnoho památek z doby starověkého Říma (např. římský amfiteátr z r. 30 po Kr.)
i ze středověku. Zastavíme se u slavného Juliina balkonu, pod kterým jí Romeo
vyznával lásku. Večer odjedeme na ubytování do letoviska Lido di Jesolo, kde
budeme mít volný čas na koupání v moři nebo na procházku městečkem.

3. DEN: Po snídani odjedeme do San Marina, druhého nejmenšího státu v
Evropě ležícího na svazích hory Monte Titano. Projdeme se uličkami města a
využijeme volný čas na návštěvu četných obchůdků s místními produkty a
suvenýry. Pokračovat budeme do přímořského městečka Cesenatico, které bylo
založeno roku 1302 a dodnes si zachovalo ráz staré rybářské vesnice. Posledním
zastavením bude město Ravenna, jedno z historicky nejvýznamnějších měst
Itálie, které se proslavilo především raně křesťanskými mozaikami. Procházka
městem nás povede pěknými starými uličkami a náměstíčky kolem významného
chrámu San Vitale nebo baptisteria Battistero degli Ariani. Večer se vrátíme zpět
na hotel.

3. DEN: Po snídani odjedeme do přístaviště Punta Sabbioni, odkud se lodí
přeplavíme do přístaviště San Marco v Benátkách. V Benátkách se projedeme
loďkou (vaporetto) po kanálu Canal Grande, který je lemován krásnými paláci
a kostely. Společně se projdeme půvabnými uličkami v okolí mostu Rialto či
kostela Santa Maria Gloriosa dei Frari s cennými obrazy a památkami. Navštívíme
chrám sv. Marka - Basilica di San Marco. Po prohlídce chrámu budeme mít
volný čas na individuální zájmy u Dóžecího paláce - Palazzo Ducale a zvonice
(Campanile). V podvečer se lodí vrátíme do Punta Sabbioni a odjedeme zpět do
České republiky.
4. DEN: V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v ranních
hodinách.

2. DEN: V ranních hodinách přijedeme do města Verona s půvabným starobylým
centrem, kde se dochovalo mnoho památek z doby starověkého Říma (např.
římský amfiteátr z r. 30 po Kr.) i ze středověku. Prohlédneme si město včetně
slavného Juliina balkonu, pod kterým jí Romeo vyznával lásku. Po prohlídce
přejedeme do města Ferrara, jednoho z největších opevněných měst kraje,
kde více než tři století (13.-16. století) vládl šlechtický rod d´Este. Společně
se projdeme příjemným městem, uvidíme působivý hrad Castello Estense,
středověký palác Palazzo del Comune, katedrálu Cattedrale di San Giorgio z 12.
století a další zajímavosti. Pak už odjedeme na ubytování na pobřeží Jaderského
moře, kde ještě stihneme krátké volno u moře.

4. DEN: Po snídani budeme mít volný čas na individuální zájmy nebo krátkou
relaxaci u moře. V dopoledních hodinách odjedeme k městu Modena, v jehož
blízkosti se nachází automobilové muzeum Enza Ferrariho, jehož odvážnou
architekturu navrhnul Jan Kaplický. Dle domluvy si muzeum prohlédneme
(je možné i předem objednat prohlídku s místním průvodcem). Krátce se pak
zastavíme v tradiční sýrárně, kde se seznámíme s výrobou parmazánu, který
ochutnáme a budeme mít možnost si sýr i koupit. V odpoledních hodinách si
prohlédneme historické město Bologna. V centru města je množství památek
svědčících o bohaté kulturní minulosti města: nejstarší univerzita v Evropě,
slavné vysoké věže ze 12. století Torri degli Asinelli e Garisenda, kostel San
Petronio - jedna z nejmohutnějších zděných středověkých staveb v Itálii, pěkné
uličky s podloubími a paláce v okolí dvou hlavních náměstí - Piazza Maggiore a
Piazza del Nettuno. V podvečerních hodinách odjedeme zpět do České republiky.
5. DEN: V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v ranních
hodinách.

mohlo by Vás také zajímat:
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5.500,- Kč
pestrý program
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x ubytování se snídaní v hotelu ve
vícelůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů,
jízdné
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

mohlo by Vás také zajímat:

www

www.zajezdyproskoly.cz
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AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
16.-20.5., 6.-10.6.

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Dolomity, Benátky 

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

San Marino, moře a rychlá kola

Skvosty severní Itálie

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
10.-13.5., 17.-20.5., 24.-27.5., 7.-10.6.

5.400,- Kč

Itálie

Skvosty severní Itálie

4502
dle přání školy

Itálie

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Cinque Terre, moře a Milán  www

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345
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1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem
pojedeme přes Německo, Francii a Španělsko a zastavovat budeme jen na
protažení, občerstvení a toalety.
2. DEN: Po příjezdu na pobřeží Costa Brava se ubytujeme v hotelu a zbytek
dne strávíme odpočinkem na pláži a koupáním v moři. Večer se společně
navečeříme v hotelové restauraci.
3. DEN: Po snídani odjedeme do Barcelony a navštívíme známý Park Güell Gaudího projekt přírodního města, kde nás okouzlí zvířecí sochy a také Gaudího
muzeum v domě, kde žil až do své smrti. Pak si vychutnáme prohlídku exteriérů
slavného kostela Sagrada Família, v jehož kryptě je Gaudí pohřben. Odpoledne
navštívíme proslulý klášter Montserrat, nejvýznamnější poutní místo Katalánska
pocházející z 9. století. V podvečer se vrátíme zpět do hotelu na večeři a nocleh.

oblíbený program
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 3x ubytování s polopenzí v hotelu ve
vícelůžkových pokojích s příslušenstvím
• pobytová taxa
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů, projížďka lodí

4. DEN: Po snídani odjedeme do starého středověkého města Girona, které
patří k nejzachovalejším ve Španělsku. Společně navštívíme katedrálu a případně
přilehlé Museo Capitula, kde je uložen nejzachovalejší románský gobelín
Stvoření. Po prohlídce budeme mít volný čas na procházku po městě a po
městských hradbách s nádherným výhledem na celé město nebo na návštěvu
nejzachovalejší židovské čtvrti v západní Evropě. Odpoledne se přesuneme na
pobřeží, kde si prohlédneme letovisko Tossa de Mar. Projdeme se po dlážděných
uličkách starého města zvaného Vila Vella kolem středověkých hradeb a
vychutnáme si dostatek volného času na pláž, moře, procházku nebo drobné
nákupy. V podvečer podnikneme výlet lodí podél krásného pobřeží Costa Bravy
a vrátíme se zpět do hotelu na večeři a nocleh.
5. DEN: Po snídani odjedeme do hlavního města Katalánska, do Barcelony.
Začneme u nejavantgardnějšího díla Antoni Gaudího, domu Casa Milà, který se
naprosto odchýlil od uznávaných architektonických zásad své doby. Projdeme se
po nejslavnější barcelonské ulici La Rambla, kde je rušno po celý den. Ulici lemují
hotely, paláce, obchody, kavárny a pozornost budí také mimové, muzikanti nebo
kartářky. Odpoledne si prohlédneme Gotickou čtvrť, kde se mimo jiné nachází
i starobylý královský palác a Barcelonská katedrála - masivní gotická katedrála
s románskou kaplí a krásným ambitem. Poté odjedeme zpět do České republiky.
6. DEN: V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v odpoledních
hodinách.

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících
• v termínech po 5.6.2022 cena na vyžádání

Baskicko

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od budovy školy v ranních hodinách. Autobusem
pojedeme přes SRN, Francii a Španělsko a zastavovat budeme jen na protažení a
toalety.
2. DEN: Dopoledne dorazíme do Španělska a zahájíme jeho poznávání. Celý den
strávíme ve městě San Sebastián. Společně si prohlédneme historické centrum
letoviska. Projdeme se kolem novogotické katedrály, která je nejvýznamnější
sakrální stavbou ve městě. Poté se přesuneme k pěknému náměstí Plaza de la
Constitución, které se dříve využívalo jako býčí aréna. Kolem barokního kostela
Panny Marie vystoupáme na vyhlídku na kopci Monte Urgull, odkud jsou krásné
výhledy na záliv Bahía de la Concha. Zbytek dne strávíme odpočinkem na pláži a
koupáním v moři. V podvečer se v případě zájmu projdeme v zahradách paláce
Miramar, který byl postaven jako letní sídlo pro královskou rodiny na konci 19.
století. Večer se ubytujeme.
3. DEN: Po snídani si prohlédneme město Vitoria, ve kterém sídlí jediná
veřejná vysoká škola v Baskicku. Společně se projdeme po městě a budeme
obdivovat náměstí Plaza de La Virgen Blanca se zasklenými balkony „miradores“,
přilehlé náměstí Plaza de España, podloubí Los Arquillos, gotickou katedrálu
Santa Maria nebo renesanční paláce. Po prohlídce přejedeme k malému
ostrůvku Gaztelugatxe, kde se projdeme až k poustevně Ermita de San Juan de
Gaztelugatxe. Odpoledne navštívíme městečko Guernica, které bylo pro Basky
posvátné místo. Město se do historie zapsalo smutným prvenstvím - v dubnu
1937 bylo terčem prvního kobercového náletu na světě. Večer se vrátíme na
ubytování.
4. DEN: Po snídani vyrazíme na výlet do městečka Idiazabal, kde si prohlédneme
interaktivní centrum zaměřené na ukázku výroby stejnojmenného sýra.
Nezapomeneme věhlasný sýr i ochutnat. Po prohlídce přejedeme do Pamplony,
hlavního města Navarry, které je známé především díky každoroční fiestě zvané
Sanfermines. Společně se projdeme po trase, kterou běží býci, podíváme se ke
katedrále i městským hradbám a prohlédneme si i náměstí Plaza Mayor. Večer se
vrátíme na ubytování.
5. DEN: Po snídani nás čeká návštěva baskické metropole Bilbao. Nejprve se
projdeme historickou čtvrtí zvanou Staré město, která byla vybudována ve
14. století. Prohlédneme si náměstí Plaza Nueva s malebnými podloubími a
katedrálu Catedral de Santiago. Podél řeky Nervión dojdeme k proslulému
Guggenheimovu muzeu, které je dílem architekta Franka O. Gehryho. Odpoledne
podnikneme projížďku lodí po řece kolem významných památek a v případě
zájmu vyjedeme lanovkou na vyhlídku Artxanda, odkud se nám naskytnou
překrásné výhledy na centrum Bilbaa. Večer se vydáme na zpáteční cestu.
6. DEN: Během dne budeme pokračovat v jízdě zpět a stavět budeme jen na
protažení a toalety. Zpět ke škole přijdeme ve večerních hodinách.
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novinka
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 3x ubytování se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích
• pobytová taxa
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů, jízdné
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Madrid a okolí 
Madrid letecky 

www

www.zajezdyproskoly.cz

9.700,- Kč

mohlo by Vás také zajímat:

mohlo by Vás také zajímat:
Katalánské inspirace 

9020
dle přání školy

Baskicko

To nejlepší z Katalánska

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
15.-20.5., 22.-27.5.

8.100,- Kč

Španělsko

To nejlepší z Katalánska

9002
dle přání školy

Španělsko

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

www
www

mob: 739 900 345
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2. DEN: Po ranní zastávce v motorestu u dálnice přijedeme do malebného
městečka Delft. Projdeme se městem protkaným vodními kanály - uvidíme
náměstí s radnicí, nejstarší gracht Oude Delft a palác Prinsenhof. Poté krátce
přejedeme do proslavených přímořských lázní Scheveningen, kde si užijeme
moře a přímořské promenády. Zájemci budou moci navštívit Madurodam,
zmenšený model významných staveb Nizozemska. Dále se zastavíme ve městě
Haag, sídle vlády a parlamentu Nizozemska a Mezinárodního soudního dvora
a prozkoumáme okolí historického komplexu Buitenhof. Večer odjedeme
autobusem na ubytování.

oblíbený program
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x ubytování se snídaní v hotelu nebo
hostelu ve vícelůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů, jízda
lodí

3. DEN: Po snídani pojedeme do skanzenu Zaanse Schans, kde uvidíme výrobu
dřeváků, prohlédneme si pravý větrný mlýn a uvidíme i další stavby typické pro
Nizozemsko. Příští zastávkou bude městečko Naarden - působiště Jana Amose
Komenského. Navštívíme muzeum J. A. Komenského a sousední valonský kostelík
(upravený na mauzoleum), kde je Komenský pohřben. Odpoledne budeme
obdivovat největší evropský květinový park Keukenhof, kde každoročně vykvete
6-7 miliónů cibulovitých květin. Poté se vrátíme na stejné ubytování jako minulou
noc.
4. DEN: Po snídani přejedeme do Amsterdamu, kde nás čeká celodenní prohlídka
této nizozemské metropole. Uvidíme nejvýznamnější zajímavosti a památky Královský palác a okolí, starý kostel Oude Kerk, nové tržiště, Rembrandtův dům a
náměstí Leidseplein. Prohlédneme si Rijksmuseum - nejnavštěvovanější muzeum
v Nizozemsku se souborem dvaceti Rembrandtových obrazů (např. Noční hlídka,
Židovská nevěsta, Portrét matky). Podle domluvy navštívíme např. brusírnu
diamantů nebo Anne Frank House - muzeum v domě, kde byla za války ukryta
židovská dívka se svou rodinou. Dopřejeme si i projížďku lodí po grachtech a na
závěr vyšetříme volný čas na nákup suvenýrů. Večer odjedeme zpět do České
republiky.
5. DEN: V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v ranních hodinách.

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

mohlo by Vás také zajímat:
Belgická města 
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Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy ve večerních hodinách. Autobusem
pojedeme přes Německo do Nizozemska a zastavovat budeme jen na protažení a
toalety.
2. DEN: Naší první zastávkou bude Luxembourg - hlavní město stejnojmenného
velkovévodství, nazývané pro své důkladné opevnění „Gibraltar severu“. Nejprve
si prohlédneme katedrálu Notre Dame s renesančním náhrobkem, ve kterém jsou
uloženy ostatky lucemburského hraběte a českého krále Jana Lucemburského.
Poté se projdeme po městě, mimo jiné se zastavíme u památníku Jana Palacha.
Autobusem pak přejedeme do centra hlavního města Belgie - Bruselu. Tady se
vydáme na procházku městem kolem historických památek a zajímavostí tohoto
kosmopolitního města. Uvidíme královský palác, muzejní komplex, katedrálu sv.
Michala, jedno z nejhezčích náměstí na světě Grand Place, čůrajícího chlapečka
Mannekenpis, kulinářské centrum města, obchodní bulváry Bruselu a další.
Večer nás autobus odveze na ubytování.
3. DEN: Po snídani odjedeme do romantického a malebného města Bruggy,
které je považováno za jedno z nejhezčích v Evropě a často se nazývá „Benátky
severu“. Čeká nás procházka podél vodních kanálů, hradní náměstí s gotickou
radnicí, náměstí Markt s věží Belfort a další zajímavosti města. Po prohlídce
přejedeme do historického města Gent, správního střediska Východních Flander.
Projdeme se centrem kolem hlavních památek: katedrála Sint-Baafskathedraal
se známým Gentským oltářem (Klanění beránku), Sint-Michielskerk, Laakenhalle,
Graslei a Korenlei - soubor štítových cechovních domů na nábřeží řeky Leie a
další. Na závěr si užijeme i trochu volného času. Autobus nás poté odveze na
stejné ubytování jako minulou noc.
4. DEN: Po snídani se přesuneme do Nizozemska. Jako první si prohlédneme
malebné městečko Delft - náměstí s radnicí, nejstarší gracht Oude Delft, palác
Prinsenhof. Pak přejedeme do proslavených přímořských lázní Scheveningen,
kde nás čeká relaxace u moře a na přímořské promenádě. Na závěr se zastavíme
ve městě Haag, sídle vlády a parlamentu Nizozemska a Mezinárodního soudního
dvora a celý den zakončíme procházkou v okolí historického komplexu Buitenhof.
Večer přejedeme na ubytování.
5. DEN: Po snídani zastavíme ve známém skanzenu Zaanse Schans, kde se
podíváme na pravý větrný mlýn a třeba i na výrobu dřeváků. Pak přejedeme do
Amsterdamu, kde nás čeká devítihodinová prohlídka této nizozemské metropole.
Uvidíme nejvýznamnější zajímavosti a památky - Královský palác a okolí,
starý kostel Oude Kerk, nové tržiště, Rembrandtův dům, náměstí Leidseplein.
Prohlédneme si Rijksmuseum, nejnavštěvovanější muzeum v Nizozemsku se
souborem dvaceti Rembrandtových obrazů. Podle domluvy navštívíme např.
brusírnu diamantů nebo Anne Frank House - muzeum v domě, kde byla za
války ukryta židovská dívka se svou rodinou. Dopřejeme si i projížďku lodí po
grachtech a na závěr vyšetříme volný čas na nákup suvenýrů. Ve večerních
hodinách odjedeme zpět do České republiky.
6. DEN: V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v ranních
hodinách.

www

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345

3001
dle přání školy
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www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

Benelux

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy ve večerních hodinách. Autobusem
pojedeme přes Německo do Nizozemska a zastavovat budeme jen na protažení a
toalety.

Benelux

7.700,- Kč
ověřený program
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 3x ubytování se snídaní v hotelu nebo
hostelu ve vícelůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů, jízda
lodí
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Benelux

AKCE 30 - termíny pro rok 2021:
4.-8.4., 21.-25.4., 2.-6.5., 23.-27.5.

6.100,- Kč

Benelux

Rozmanitosti Nizozemska

7511
dle přání školy

Rozmanitosti Nizozemska

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

mohlo by Vás také zajímat:
Brusel s návštěvou EP 
Belgie a Lucembursko

tel: 377 919 202

www
www

mob: 739 900 345
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1. DEN: Na zájezd vyjedeme kolem půlnoci od budovy školy. Autobusem
pojedeme směrem na Olomouc a Ostravu a zastavovat budeme jen na protažení
a toalety. Ráno přijedeme k městu Osvětim, na jehož předměstí vybudovali
v roce 1940 nacisté koncentrační tábor Auschwitz I a Auschwitz II - Birkenau.
Čeká nás prohlídka koncentračních táborů s místním průvodcem v českém
jazyce. Po poledni se přesuneme do Krakova. Prohlédneme si centrum druhého
největšího města Polska, dříve královského města, kde se ze všech polských měst
zachovaly nejvíce cenné historické památky - gotický mariánský kostel, svérázná
tržnice Sukiennice, historická židovská čtvrť Kazimierz, půvabná zákoutí a uličky
starého města. Večer odjedeme na ubytování.

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od budovy školy v časných ranních hodinách.
Autobusem pojedeme směrem na Olomouc a Ostravu a zastavovat budeme
jen na protažení a toalety. Jako první přijedeme do Krakova - hlavního města
Malopolska, druhého největšího města Polska a dřívějšího královského města,
kde se nejvíce ze všech polských měst zachovaly cenné historické památky. Zde
nás čeká prohlídka centra města - královský hrad Wawel s královskou katedrálou
a palácem (71 komnat, sbírky obrazů a nábytku), Rynek Glówny - hlavní náměstí
se svéráznou tržnicí Sukiennicí a Mariánským kostelem. Odpoledne budeme mít
volný čas na občerstvení a nákup suvenýrů. Večer odjedeme na ubytování.

2. DEN: Po snídani budeme pokračovat v prohlídce Krakova. Těšit se můžeme na
královský hrad Wawel s palácem (71 komnat, sbírky obrazů a nábytku) a katedrálu
sv. Stanislava a sv. Václava (hrobky polských králů vč. hrobu Vladislava Lokýtka,
Kazimíra Velikého nebo maršála Pilsudského a prezidenta Lecha Kaczynského,
kostelní zvony aj.). Poté budeme mít krátké osobní volno, které můžeme využít
k nákupu suvenýrů nebo prozkoumání dalších míst. Odpoledne odjedeme zpět
do České republiky, ke škole se vrátíme v pozdních večerních hodinách.

2.400,- Kč
stálý hit

Polsko

2. DEN: Po snídani odjedeme do nedaleké Věličky, kde se nachází jeden z
nejstarších solných dolů v Evropě. Turistický okruh je dlouhý 2,5 km a vede až do
hloubky 135 m, kde jsou k vidění mimo jiné i ze soli tesané místnosti a předměty
(např. podzemní kaple s oltářem). V roce 1964 zde bylo otevřeno podzemní
sanatorium pro léčbu astmatu. Vělička byla v roce 1978 zařazena do Seznamu
světového kulturního dědictví UNESCO. Poté přejedeme zpátky do Krakova, kde
se projdeme židovskou čtvrtí Kazimierz a budeme mít možnost navštívit továrnu
a dům Oskara Schindlera, tzv. Fabryka Schindlera. Oskar Schindler byl německý
obchodník, který za 2. světové války zachránil přes 1 000 Židů před smrtí v
koncentračních táborech. Součástí muzea je expozice Krakov v čase okupace
1939-1945. Odpoledne budeme mít krátké osobní volno. Večer se vrátíme na
ubytování jako předešlou noc.
3. DEN: Po snídani přejedeme k městu Osvětim, na jehož předměstí vybudovali
v r. 1940 nacisté koncentrační tábor Auschwitz I a Auschwitz II - Birkenau. Zde
nás bude čekat prohlídka koncentračních táborů s místním průvodcem v českém
jazyce. Po prohlídce odjedeme zpět do České republiky, ke škole se vrátíme v
pozdních večerních hodinách.

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 1x ubytování se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

8003
dle přání školy

3.200,- Kč
novinka
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x ubytování se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů

V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

mohlo by Vás také zajímat:

mohlo by Vás také zajímat:
Velký okruh Polskem 

Krakov, Vělička, Zakopane  www
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Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Krakov, Osvětim, Vělička

Krakov, Osvětim, Vělička

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

Polsko

Krakov, Osvětim

8001
dle přání školy

Krakov, Osvětim

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

www

mob: 739 900 345
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stálý hit
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 1x ubytování se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Polsko

Varšava, Lodž

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od budovy školy v časných ranních hodinách.
Autobusem pojedeme směrem na Českou Skalici do Polska do Kladské kotliny a
zastavovat budeme jen na protažení a toalety. Jako první absolvujeme procházku
v Národním parku Stolové hory v oblasti vyvýšeného pískovcového labyrintu
Szczeliniec, kde skály z pískovce a slínovce vytvářejí bizarní útvary a bludiště a
nabízejí úchvatný výhled do okolní krajiny. Po poledni odjedeme do Wroclawi, v
případě časové rezervy se krátce zastavíme v příjemném městečku Zabkowice,
kde se projdeme historickým centrem k místní šikmé věži. V pozdní odpoledne
přijedeme do Wroclawi - hlavního města Slezska a čtvrtého největšího města
v Polsku. Čeká nás podvečerní procházka městem přes ostrůvky protkané
půvabně podsvícenou sakrální architekturou - nejstarší část města katedrální
Ostrów Tumski s kostelem sv. Kříže a katedrálou sv. Jana, kostel sv. Marcina,
Mlýnské mosty, majestátný kostel sv. Anny, most sv. Jadwigy a mnohé další. Poté
budeme mít krátké osobní volno v pěší zóně centra města s možností večerního
občerstvení. Večer odjedeme na ubytování.

1. DEN: Na zájezd vyjedeme kolem půlnoci od budovy školy. Autobusem
pojedeme směrem do Polska a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.
Ráno přijedeme do hlavního města Polska - Varšavy. Naší první zastávkou bude
královský park Lazienki, který je s rozlohou 76 ha největším parkem ve městě.
Poté přejedeme do moderního centra města, kde v poslední době roste řada
mrakodrapů s výškou 100 a více metrů. Nás bude čekat výjezd rychlovýtahem
do 30. patra Paláce Kultury i Nauki, odkud se naskýtá úchvatný výhled na město.
Poté se projdeme starým městem - královská cesta na Krakovském předměstí
prezidentský palác, univerzita, Královský hrad, náměstí Rynek Starego Miasta se
sochou mořské panny (tzv. Syrenka). Odpoledne budeme mít volný čas, který
budeme moci využít k občerstvení nebo nákupu suvenýrů. V případě časové
rezervy se projedeme novou linkou metra do čtvrti Praga nacházející se na
druhém břehu řeky Visly. Večer odjedeme na ubytování.

2. DEN: Po snídani se vrátíme do historického jádra Wroclawi - absolvujeme
procházku historickým jádrem města po stopách skřítků, jedné z nejoblíbenějších
turistických atrakcí, kterou je Wroclaw doslova protkána a „zakopnout“ o ně lze
skoro na každém kroku. Poté odjedeme do Swidnice, kde se nachází největší
dřevěná církevní památka Evropy - kostel Míru sv. Trojice zapsaný na seznamu
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Po poledni přejdeme k
zámku Książ - jednomu z nejkrásnějších a zároveň největších polských zámků
s více než 400 místnostmi. Pod zámkem byly vyhloubeny podzemní chodby a
s největší pravděpodobností zde byl připravován jeden z hlavních stanů Adolfa
Hitlera. V případě časové rezervy budeme mít možnost navštívit přilehlou
botanickou zahradu. Na závěr navštívíme tajuplné podzemní Hitlerovy fabriky v
polské Osówce, hlavní a nejrozsáhlejší podzemní komplex z Hitlerových tajných
měst postavených v dolním Slezsku. Čeká nás prohlídka s místním průvodcem. V
podvečerních hodinách odjedeme zpět do České republiky. Ke škole se vrátíme v
pozdních večerních hodinách.

8030
dle přání školy

Varšava, Lodž

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

2. DEN: Po snídani se rozloučíme s Varšavou a přesuneme se do třetího
největšího polského města Lodže. Zde se projdeme po jedné z nejdelších
evropských ulic - Piotrzkowska a navštívíme i oblast bývalého druhého největšího
židovského ghetta v Polsku (Ghetto Litzmannstadt, kde žilo více než 200 000
židů). Na závěr budeme mít chvilku volna na občerstvení a nákupy v obchodním
centru Manufaktura, které bylo vybudováno z bývalé továrny známého místního
obchodníka Izraela Poznaňského. Odpoledne odjedeme zpět do České republiky.
Ke škole se vrátíme v pozdních večerních hodinách.

2.900,- Kč
novinka
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 1x ubytování se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů

V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345
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Polsko

2.100,- Kč

76

Slezsko horem dolem

8011
dle přání školy

Slezsko horem dolem

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

77

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v pozdních večerních hodinách. Autobusem
pojedeme do Slovinska a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem
pojedeme přes Polsko do Litvy a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: Ráno přijedeme do Slovinska a k Bohinjskému jezeru, které je vstupní
bránou do Triglavského národního parku. Po příjezdu do obce Ukanc u západního
okraje jezera podnikneme pěší procházku k vodopádu řeky Savice, který je 60 m
vysoký a patří mezi hlavní atrakce této oblasti. U Bohinjského jezera vyjedeme
také lanovkou na horu Vogel, kde se nachází známé slovinské lyžařské centrum.
Odtud se nám naskytnou krásné výhledy na nejvyšší horu Slovinska - Triglav
(2 864 m n.m.) a okolní horské vrcholy. Než opustíme půvabné Bohinjské jezero,
tak se zastavíme na východním konci jezera v obci Ribčev Laz na občerstvení
a procházku v okolí jezera a kolem pěkného kostelíka s freskami ze 16. století.
Pak přejedeme do městečka Bled, kde se nad jezerem na skále majestátně
vypíná stejnojmenný hrad. Prohlédneme si hrad, u kterého nadchne nejen jeho
architektura, ale i překrásné výhledy na jezero a horská pásma (Julské Alpy a
Karavanky). V podvečerních hodinách odjedeme na nedaleké ubytování a večeři.

2. DEN: Dopoledne začneme naše putování Pobaltím v městečku Rumšiškes,
kde se na břehu uměle vybudovaného jezera Kauno marios nachází významný
skanzen lidových staveb. Poté přejedeme do Kaunasu, druhého největšího města
Litvy. Projdeme se centrem města a navštívíme jeho nejvýznamnější památky široký bulvár Laisves aleja, ruiny gotického Kaunaského hradu, radniční náměstí
s barokní radnicí, baziliku sv. Petra a Pavla a další. Ve volném čase budou moci
zájemci vyjet lanovou dráhou na kopec Aleksotas, odkud se naskýtá krásný
výhled na centrum Kaunasu. Večer se přesuneme na ubytování.

polopenze v ceně
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x ubytování s polopenzí v hotelu nebo
v hostelu ve vícelůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů

3. DEN: Ráno se po snídani projdeme romantickou soutěskou Vintgar, kterou
vyhloubila říčka Radovna. Pak odjedeme na prohlídku druhých největších
zpřístupněných jeskyní v Evropě - Postojnska Jama. Během jízdy podzemním
vláčkem a na pěším okruhu dlouhém 1,2 km budeme moci obdivovat barvy a
krásu krápníků. Odpoledne budeme nasávat atmosféru jednoho z nejhezčích
přímořských letovisek Slovinska - Piranu. Toto „nejitalštější“ letovisko si
zachovalo historické jádro s příjemnými uličkami s kavárnami, středověkými
hradbami i významnými budovami (Benátský dům, radnice, kostel sv. Jiří). Pak už
odjedeme na ubytování a večeři.
4. DEN: Ráno po snídani navštívíme vyhlášený Hřebčín Lipica, který byl založen
již v roce 1580 a ve kterém se základem chovu stali španělští plnokrevníci
z Andalusie. Během hodinové exkurze uvidíme klisny s hříbaty, dozvíme se
zajímavou historii hřebčína, navštívíme historické centrum hřebčína, stáje
lipicánů či místní muzeum. Pak už se přesuneme do hlavního města Slovinska
Lublaně, kterému vtiskl tvář slavný architekt Jože Plečnik, který se zde i narodil.
Prohlédneme si staré město - katedrála sv. Mikuláše, Trojmostí, atmosféra
kavárniček a uliček na nábřeží řeky Lublanice, lublaňský hrad - a užijeme si i volný
čas na individuální zájmy. V podvečer se vydáme na cestu zpět do ČR.
5. DEN: V noci budeme pokračovat v cestě domů a vrátíme se v časných ranních
hodinách.

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

3. DEN: Po snídani přejedeme do hlavního města Lotyšska, do Rigy. Prohlédneme
si historické centrum města - Katedrální náměstí s monumentální románskou
katedrálou Rigas Doms, tzv. Tři bratři (skupina historických domů z 15.-17.
století), prezidentský palác nacházející se v prostorách někdejšího křižáckého
hradu, 42 metrů vysoký Památník svobody a další. Poté budeme mít volný
čas, zájemci budou moci navštívit např. místní tržiště. Odpoledne se zastavíme
v největším lázeňském letovisku Jurmala na břehu Baltského moře a po krátké
procházce po pláži přejedeme na ubytování.
4. DEN: Po snídani přejedeme do Estonska a navštívíme jeho hlavní město
Tallinn. Prohlédneme si historické centrum, které je zapsáno na Seznamu
světového dědictví UNESCO. Uvidíme hradní vrch Toompea se zámkem, dnes
sídlem estonského parlamentu, a s chrámem Alexandra Něvského z 19. století,
dochované hradby s městskými věžemi a branami, gotický kostel sv. Olafa
s vyhlídkovou věží vysokou 123 metrů, radniční náměstí Raekoja plats s jednou
z nejdéle fungujících lékáren v Evropě a další. Poté budeme mít volný čas na
občerstvení a nákupy. V podvečer se ubytujeme poblíž lázeňského města Pärnu.
5. DEN: Po snídani odjedeme zpět do Lotyšska. S místním průvodcem si
prohlédneme barokní zámek Rundale, který byl budován po roce 1735 podle
předlohy francouzského Versailles, a projdeme se krásnými zámeckými
zahradami. Odpoledne přejedeme k Šiauliai, v jehož blízkosti se nachází
významné poutní místo Hora křížů. Umělý pahorek s mnoha tisíci kříži a křížky
vznikal již před polovinou 19. století, v éře Sovětského svazu byly kříže několikrát
zničeny, ale místní lidé vždy vztyčili nové. Dnes je hora především cílem turistů.
V podvečer se vrátíme do Šiauliai a projdeme se po zdejší nejznámější ulici
Vilnius gatve, kde byla v roce 1975 otevřena první pěší zóna v Sovětském svazu.
Večer přejedeme na ubytování.
6. DEN: Po snídani přejedeme do městečka Trakai, kde se nachází stejnojmenný
vodní hrad. Po prohlídce hradu přejedeme vlakem do hlavního litevského města
Vilnius, které je zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO. Během
prohlídky navštívíme např. gotickou městskou bránu Aušros Vartai z počátku 16.
století, náměstí s klasicistní radnicí, Katedrální náměstí s katedrálou sv. Stanislava
a sv. Vladislava, Gediminasův hrad, památník Tři kříže ležící na stejnojmenném
vrchu aj. Navštívíme i místní unikát - republiku Užupio, vyhlášenou v r. 1997 ve
stejnojmenné umělecké čtvrti (přezdívané litevský Montmartre). Ve volném čase
si nakoupíme suvenýry a večer se autobusem vydáme zpět do České republiky.

9701
dle přání školy

Pobaltí křížem krážem

Pobaltí křížem krážem

8.900,- Kč
nevšední program
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 4x ubytování se snídaní v hostelech ve
vícelůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů, jízdné
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Pobaltí

5.700,- Kč

Slovinsko

To nejlepší ze Slovinska

9501
dle přání školy

To nejlepší ze Slovinska

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

7. DEN: V noci budeme pokračovat v cestě a domů přijedeme kolem poledne.
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1. DEN: Na zájezd vyjedeme od budovy školy v brzkých ranních hodinách.
Dopoledne přijedeme do Budapešti a na úvod se vypravíme na obranný vrch
Gellért s působivou Citadelou a panoramatickou vyhlídkou na nejstarší části
města: Budu a Pešť. Poté nás čeká prohlídka západní části města - Budína.
Uvidíme paláce Hradního vrchu (Národní galerie, Královský palác, sídlo
prezidenta Sándorův palác), rázovité uličky s náměstím sv. Trojice, Matyášův
kostel, působivý neorománský památník Rybářská bašta s půvabným výhledem
na východní část města Pešť či kontroverzní budovu hotelu Hilton. Odpoledne
nás autobus převeze do centra Pešti, kde se projdeme po známé třídě Váci utca,
náměstí Vigadó, Židovskou čtvrtí s Velkou synagogou, k pozůstatkům římského
amfiteátru Contra-Aquinka a v případě časové rezervy navštívíme i nejznámější
budapešťskou tržnici Vásárcsarnok plnou maďarských kulinářských specialit.
Poté odjedeme na ubytování.

2.600,- Kč
oblíbený program

Maďarsko

Budapešť - perla na Dunaji

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 1x ubytování se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

2. DEN: Po snídani vyrazíme do severní části Pešti - budeme procházet čtvrtí
kolem impozantní budovy Parlamentu postavené v romantizujícím stylu, dále nás
čeká bazilika sv. Štěpána, Státní opera či Rooselveltovo náměstí. Kolem poledne
přejedeme autobusem do čtvrti Városliget na Náměstí hrdinů - monumentální
prostranství s Památníkem milénia a významnými stavbami - Dům umění,
Vyjdahunyadský hrad, Jácká kaple a další. Závěrečný program zvolíme dle zájmu
školy - koupání v největším evropském lázeňském komplexu Széchenyi, návštěva
Muzea krásných umění (Raffael, Picasso, Brueghel, Leonardo da Vinci, Dürer,
Cranach a další), secesní Zoologická zahrada, zábavní park Vidámpark nebo
návštěva Tropicária - největšího mořského akvária střední Evropy. Odpoledne
odjedeme zpět do České republiky. Ke škole se vrátíme v pozdních večerních
hodinách.

Po stopách Velké Moravy
1. DEN: Na zájezd vyjedeme od budovy školy v brzkých ranních hodinách.
Autobusem pojedeme směrem na Brno a zastavovat budeme jen na protažení
a toalety. Dopoledne přijedeme do oblasti kolem Uherského Hradiště a naší
první zastávkou bude nejvýznamnější poutní místo v České republice - Velehrad.
Zde si společně s místním průvodcem prohlédneme areál Velehradského
kláštera, jehož dominantou je bezesporu barokní Bazilika Nanebevzetí Panny
Marie a svatého Cyrila a Metoděje. Po prohlídce se autobusem přesuneme
do nedalekého Starého Města, na jehož katastru se podle archeologů
nacházelo hlavní město Velkomoravské říše Veligrad. Společně se projdeme
po městečku a prohlédneme si významné památky ležící na místech bývalých
staveb Velkomoravské říše - Památník Velké Moravy, kostel svatého Ducha
nebo třeba kostel svatého Michaela archanděla, který byl vybudován na místě
bývalé Velkomoravské rotundy z 9. století. Odpoledne přejedeme na Slovensko
a krátce se zastavíme v historickém městě Trnava. Projdeme si centrum města
s významnými památkami, např. mohutný arcibiskupský palác, gotický dóm
sv. Mikuláše nebo barokní kostel sv. Jana Křtitele s přilehlou jezuitskou kolejí,
která je sídlem Trnavské univerzity. Poté budeme mít krátké osobní volno, které
můžeme využít k občerstvení. Večer odjedeme na ubytování.
2. DEN: Po snídani odjedeme do historického města Nitra, které kdysi bylo
součástí a jedním z center Velkomoravské říše. Prohlédneme si Nitriansky hrad
ležící na hradním vrchu, který se nachází nad centrem města. Součástí hradního
areálu je i bazilika svatého Jimrama, která byla původně vystavěna v gotickém
slohu. Poté se projdeme centrem města kolem nejvýznamnějších památek (např.
biskupský kostel a palác, barokní komplex piaristického kláštera s kostelem sv.
Ladislava nebo třeba židovská synagoga z počátku 20. století). Kolem poledne
přejedeme k obci Devín, kde se nachází stejnojmenný hrad, pod kterým se
vlévá řeka Morava do Dunaje. Čeká nás krátká prohlídka hradního areálu a
odpočinková procházka k soutoku obou řek. Program zakončíme v Bratislavě,
hlavním městě Slovenska. Uvidíme Bratislavský hrad (dřívější královský palác),
klasicistní budovu Primaciálního paláce, Michalskou bránu, Grasalkovičův palác
(dnešní sídlo prezidenta republiky), Hviezdoslavovo náměstí a další. Na závěr
vyjedeme na věž UFO nacházející se na Mostě Slovenského národního povstání,
odkud se naskýtá pěkný výhled na celé město. V podvečer odjedeme zpět do
České republiky. Ke škole se vrátíme ve večerních hodinách.

V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

doporučujeme
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 1x ubytování se snídaní v hotelu nebomládežnickém hostelu ve vícelůžkových
pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

mohlo by Vás také zajímat:

www
www
www

www.zajezdyproskoly.cz

2.300,- Kč

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

mohlo by Vás také zajímat:
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V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Parlamenty na Dunaji 
Vánoční Budapešť
Maďarská města 

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Po stopách Velké Moravy

8503
dle přání školy

Slovensko

Budapešť - perla na Dunaji

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Kroměříž, Olomouc 
Jižní Morava 

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345
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1. DEN: Na zájezd vyjedeme po půlnoci od budovy školy. Autobusem pojedeme
směrem na Brno a zastavovat budeme jen na protažení a toalety. Ráno přijedeme
do obce Terchová, která je známá jako turistické centrum Malé Fatry a rodiště
významného slovenského zbojníka 18. století Juraje Jánošíka. Projdeme se po
okolní krajině a uvidíme například sochu Juraje Jánošíka v nadživotní velikosti.
Kolem poledne odjedeme do městečka Liptovský Mikuláš, kde se nachází
Tatralandia - jeden z největších aquaparků ve střední Evropě. Koupáním a
zábavou tu strávíme celé odpoledne, na výběr budeme mít několik bazénů,
tobogánů a dalších atrakcí. Večer se přesuneme na ubytování.

1. DEN: Na zájezd vyjedeme po půlnoci od budovy školy. Autobusem pojedeme
směrem na Brno a zastavovat budeme jen na protažení a toalety. Ráno přijedeme
do oblasti Oravy a zastavíme se v obci Oravský Podzámok. Zde si s místním
průvodcem prohlédneme dominantu regionu - Oravský hrad, který se nachází
na kopci nad stejnojmennou řekou. Hrad byl vystavěn již ve 13. století a patří
k nejvýznamnějším památkám na území Slovenska. Natáčelo se zde několik
filmů, např. první černobílá verze Drákuly v roce 1922. Kolem poledne odjedeme
do městečka Liptovský Mikuláš, kde se nachází Tatralandia - jeden z největších
aquaparků ve střední Evropě. Koupáním a zábavou tu strávíme celé odpoledne,
na výběr budeme mít několik bazénů, tobogánů a dalších atrakcí. Večer se
přesuneme na ubytování.

zábava a hory
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x ubytování se snídaní v hotelu nebo
penzionu ve vícelůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

2. DEN: Po snídani odjedeme do Demänovské doliny - 15 kilometrů dlouhého
údolí na území Národního parku Nízké Tatry. Naší první zastávkou bude
Demänovská ledová jeskyně, jedna z nejstarších popsaných jeskyní v Evropě.
Zde nás čeká prohlídka s místním průvodcem. Poté se autobusem přesuneme
ke spodní stanici lanovky na Chopok, s 2024 m n.m. druhou nejvyšší horu
Nízkých Tater. Lanovkou vyjedeme na Konský grúň do výšky 1828 m n.m. a odtud
vystoupáme na Chopok a ke Kamenné chatě, kde se budeme moci občerstvit.
Odpoledne sjedeme dolů do údolí lanovkou, případně sestoupáme přes Krúpovo
sedlo a Širokou dolinu. Po cestě zpět na ubytování se ještě zastavíme ve vesničce
Svätý Kríž u vzácného dřevěného evangelického kostela. Večer se vrátíme na
ubytování jako minulou noc.
3. DEN: Po snídani odjedeme k obci Strečno, kde se na kopci nad řekou Váh
nachází stejnojmenný hrad ze 14. století. Společně s místním průvodcem si
prohlédneme hrad, na kterém se mimo jiné natáčely některé pasáže amerického
filmu Dračí srdce. Po prohlídce se krátce projdeme po městečku pod hradním
vrchem. Po poledni přejedeme autobusem do Trenčína, jednoho z nejstarších
slovenských měst. Jako první navštívíme místní dominantu - Trenčiansky hrad,
který se nachází nad městem. Z Matúšovy věže, která je součástí hradu, budeme
moci obdivovat okolní výhledy na krajinu kolem řeky Váh. Odpoledne si společně
prohlédneme centrum města a jeho nejvýznamnější památky - např. farní kostel,
morový sloup se sochou Svaté Trojice nebo třeba židovskou synagogu z roku
1913. Na závěr budeme mít volný čas na občerstvení. V podvečerních hodinách
odjedeme zpět do České republiky. Ke škole se vrátíme v pozdních večerních
hodinách.

V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

8803
dle přání školy

Nízké Tatry

Krásné Slovensko

2. DEN: Po snídani odjedeme do Demänovské doliny - 15 kilometrů dlouhého
údolí na území Národního parku Nízké Tatry. S místním průvodcem zde
prozkoumáme Demänovskou ledovou jeskyni, jednu z nejstarších popsaných
jeskyní v Evropě. Kolem poledne přejedeme autobusem do obce Štrba, odkud
vyjedeme zubačkou až ke Štrbskému plesu, druhému největšímu plesu na
Slovensku. Zde nás dle domluvy čeká procházka po okolí (např. Mlynickou nebo
Mengusovskou dolinou), prohlédneme si i sportovní areál se skokanskými
můstky. Poté budeme mít volný čas na občerstvení. Večer se vrátíme na
ubytování jako minulou noc.
3. DEN: Po snídani navštívíme město Stará Lubovňa, kde si prohlédneme místní
skanzen a známý hrad. Odpoledne nás bude čekat výlet do slovensko-polského
pohraničí, kde navštívíme Národní park Dunajec - Pieniny. Vyzkoušíme si slavné
„pltě“ - z Červeného Kláštora se svezeme na vorech po řece Dunajec. Na závěr
budeme mít volný čas, který můžeme využít k nákupu suvenýrů. Večer se vrátíme
na ubytování jako minulou noc.
4. DEN: Po snídani vyjedeme autobusem východním směrem a navštívíme
Spišský hrad - nejrozsáhlejší hradní zříceninu ve střední Evropě. Hrad byl
vybudován ve 12. století, na konci 18. století vyhořel a změnil se ve zříceninu.
Od roku 1993 je zapsán na seznamu Světového dědictví UNESCO. Kolem poledne
přejedeme do Košic, metropole východního Slovenska a druhého největšího
slovenského města. Košice byly vyhlášeny Evropským hlavním městem kultury
v roce 2013. My se projdeme po Hlavní ulici, která tvoří centrum Košic a
v jejímž okolí se nachází většina významných památek. Navštívíme místní
dominantu - kostel svaté Alžběty Durynské, největší kostel na Slovensku a
zároveň nejvýchodnější gotickou katedrálu v Evropě. Uvidíme i další košické
památky, např. kostel svatého Michala, barokně-klasicistní budovu Staré radnice
Andrássyho palác nebo třeba budovu Státního divadla s nedalekou zpívající
fontánou. Na závěr budeme mít volný čas na občerstvení. Večer odjedeme zpět
do České republiky.

5.700,- Kč
plavba na pltích
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 3x ubytování se snídaní v hotelu nebo
penzionu ve vícelůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Slovensko

3.900,- Kč

Slovensko

Nízké Tatry

8802
dle přání školy

Nízké Tatry

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

5. DEN: V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v časných ranních
hodinách.

mohlo by Vás také zajímat:

mohlo by Vás také zajímat:
Brno + Bratislava 
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Dvoudenní zájezdy po ČR

Dvoudenní zájezd do Prahy a na Karlštejn. V Praze navštívíme Vyšehrad, Nové i
Staré město, Karlův most, Malou stranu a Pražský hrad. Čeká nás také návštěva
zoologické zahrady. Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní ve vícelůžkových pokojích, dopravu, průvodce, informační materiál. Odjezd z Brna.

Dvoudenní zájezdy

cena: 1.600,- Kč

Brno + Bratislava

č.zájezdu: 0632

Dvoudenní zájezd do Brna a Bratislavy. V Brně navštívíme hrad Špilberk a projdeme
se centrem kolem nejvýznamnějších památek. Odpoledne si prohlédneme nedaleký zámek Slavkov. V Bratislavě uvidíme mj. Bratislavský hrad, Primaciální palác,
navštívíme věž UFO aj. Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní ve vícelůžkových
pokojích, dopravu, průvodce, informační materiál, komplexní cestovní pojištění.

cena: 1.800,- Kč

Kroměříž, Rožnov, Olomouc

č.zájezdu: 0633

Dvoudenní výlet na Moravu nás zavede do Olomouce (sloup Nejsvětější trojice),
na Svatý kopeček a do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Druhý den vystoupáme na horu Radhošť a navštívíme Kroměříž (Arcibiskupský palác, Květná zahrada).
Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní ve vícelůžkových pokojích, dopravu, průvodce, informační materiál.

cena: 1.980,- Kč

Jižní Morava

č.zájezdu: 0634

Dvoudenní výlet na Moravu nás zavede nejprve do Brna a do Mikulova, druhý den
do Lednicko-valtického areálu, kde navštívíme zámek Lednice. Odpoledne strávíme
v areálu vodních atrakcí Aqualand Moravia. Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní
ve vícelůžkových pokojích, dopravu, průvodce, informační materiál.

Česká republika

cena: 1.980,- Kč

Šumava

č.zájezdu: 0635

Dvoudenní výlet na Šumavu s návštěvou Klatov (Černá věž, barokní lékárna, katakomby), Špičáku, Pancíře, s výletem k Černému jezeru a návštěvou hradu Kašperk.
Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní ve vícelůžkových pokojích, dopravu, průvodce, informační materiál.

cena: 1.600,- Kč

České Švýcarsko

č.zájezdu: 0636

Dvoudenní výlet do Českého Švýcarska. Navštívíme Děčínský Sněžník, město Děčín se zámkem a Růžovou zahradou. Uvidíme Pravčickou bránu, Sokolí hnízdo a
poplaveme lodičkou po řece Kamenici. Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní ve
vícelůžkových pokojích, dopravu, průvodce, informační materiál.

Hluboká nad Vltavou, Český Krumlov

č.zájezdu: 0601

cena: 580,- Kč

Prohlídka zámku Hluboká nad Vltavou, procházka zámeckými zahradami. Procházka centrem Českého
Krumlova, zámecké zahrady a otáčecí divadlo, osobní volno.

Karlovy Vary, Loket

č.zájezdu: 0602

cena: 540,- Kč

Prohlídka gotického hradu Loket, procházka centrem lázeňského města Karlovy Vary. Mlýnská i Dřevěná kolonáda, ochutnávka pramenů, výjezd lanovkou na rozhlednu Diana.

Lednice, Mikulov

č.zájezdu: 0603

Jednodenní zájezdy

č.zájezdu: 0631

cena: 810,- Kč

Prohlídka zámku Lednice, procházka Lednicko-valtickým areálem, Minaret, skleník aj. Procházka Mikulovem a výstup na Svatý kopeček.

Terezín, Litoměřice

č.zájezdu: 0604

cena: 380,- Kč

Prohlídka Národního hřbitova a Malé pevnosti Terezín. Návštěva Muzea ghetta. Procházka Litoměřicemi,
Mírové náměstí, katedrála sv. Štěpána.

Karlštejn, Koněprusy, Beroun

č.zájezdu: 0605

cena: 330,- Kč

Návštěva hradu Karlštejn a prohlídka Koněpruských jeskyní. Procházka centrem města Beroun, Městská
hora s rozhlednou, medvědárium.

Dvůr Králové, Ratibořice

č.zájezdu: 0606

cena: 560,- Kč

Prohlídka zoologické zahrady Dvůr Králové nad Labem. Procházka Babiččiným údolím (Staré Bělidlo, Viktorčin splav, Babiččin pomník). Zámek Ratibořice.

Liberec, Ještěd, Jablonec nad Nisou

č.zájezdu: 0607

cena: 490,- Kč

Výjezd lanovkou na horu Ještěd, vyhlídky a pěší sestup zpět. Procházka městem Liberec kolem radnice,
divadla aj. Prohlídka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad NIsou.

Plzeň a Techmania science center

č.zájezdu: 0608

cena: 390,- Kč

Prohlídka pivovaru Pisner Urquell, procházka centrem, náměstí, katedrála sv. Bartoloměje. Prohlídka Plzeňského historického podzemí. Návštěva Techmania Science Center.

Moravský kras

č.zájezdu: 0609

cena: 760,- Kč

Návštěva Moravského krasu s prohlídkou Punkevních jeskyní a propasti Macocha. Plavba po řece Punkvě.
Prohlídka Sloupsko-šošůvských jeskyní a procházka Blanskem.

Jindřichův Hradec, Třeboň

č.zájezdu: 0610

Česká republika

Praha, Karlštejn

Jednodenní zájezdy po ČR

cena: 550,- Kč

Prohlídka města Třeboň, procházka kolem rybníka Svět ke Schwarzenberské hrobce. Návštěva Jindřichova
Hradce s prohlídkou zámku a procházkou po městě.

Orlík, Zvíkov, Písek

č.zájezdu: 0611

cena: 490,- Kč

Prohlídka zámku Orlík, plavba lodí po Orlické přehradě ke Žďákovskému mostu. Prohlídka gotického hradu
Zvíkov. Procházka centrem města Písek (nejstarší kamenný most v ČR).

Cheb, Mariánské Lázně

č.zájezdu: 0612

cena: 690,- Kč

Návštěva historického centra Chebu (náměstí, Špalíček, románský hrad), procházka lázeňským centrem
Mariánských Lázní. Prohlídka parku miniatur Boheminium.

Praha

č.zájezdu: 0613

cena: 440,- Kč

Prohlídka hlavního města ČR - Václavské náměstí, Prašná brána, Královská cesta, Staroměstské náměstí,
Karlův most, Malá strana, Pražský hrad. Odjezd z Brna.

cena: 1.500,- Kč
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Adventní Londýn

Jednodenní exkurze - zájezdy do blízkého okolí
č.zájezdu: 2077

Pětidenní zájezd do Londýna s jízdou na London Eye, prohlídkou muzea voskových figurín Madame Tussauds a návštěvou vánočních stánků Winter Wonderland.
Cena zahrnuje dva noclehy s plnou penzí v hostitelských rodinách, dopravu, trajekt, průvodce, pestrý informační materiál, komplexní cestovní pojištění.

Adventní zájezdy

cena: 6.300,- Kč

Adventní Paříž - město světel

č.zájezdu: 4077

Čtyřdenní zájezd do Paříže s prohlídkou nejznámějších památek, plavbou po řece
Seině a návštěvou nejpůsobivějších pařížských adventních trhů. Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní v hotelu Premiere Classe po třech osobách na pokoji, dopravu, průvodce, pestrý informační materiál, komplexní cestovní pojištění.

cena: 4.300,- Kč

Drážďany

č.zájezdu: 5101

Míšeň

č.zájezdu: 5102

č.zájezdu: 8577

Dvoudenní výlet do Budapešti s návštěvou adventních trhů a závěrečnou relaxací
v největším evropském aquaparku Aquaworld Budapešť či návštěvou deštného
Tropicária. Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní v mládežnickém hostelu, dopravu, průvodce, pestrý informační materiál, komplexní cestovní pojištění.

cena: 2.500,- Kč

Adventní Vídeň

č.zájezdu: 6077

Dvoudenní výlet do Vídně s návštěvou zámku Schönbrunn a prohlídkou proslulých
vánočních trhů. Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní v mládežnickém hostelu,
dopravu, průvodce, pestrý informační materiál, komplexní cestovní pojištění.

cena: 2.300,- Kč

Adventní Berlín s tropickým rájem

č.zájezdu: 5077

Dvoudenní výlet do Berlína s návštěvou adventních trhů a jedinečného relaxačního komplexu Tropical Islands. Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní v hotelu,
dopravu, průvodce, pestrý informační materiál, komplexní cestovní pojištění.

cena: 2.700,- Kč

cena: 660,- Kč

Prohlídka města, které se proslavilo po celém světě výrobou porcelánu. Gotický dóm, radnice, kostel Frauenkirche, zámek Albrechtsburg a exkurze v nejstarší evropské porcelánce Staatliche Porzellan-Manufaktur.

Národní park Bavorský les

č.zájezdu: 5103

cena: 680,- Kč

Celodenní výlet do národního parku: naučná stezka Haus zur Wildniss, sklárna Joska, historické stříbrné
doly Silberberg.

Flossenbürg, Weiden

č.zájezdu: 5105

cena: 730,- Kč

Prohlídka areálu bývalého koncentračního tábora z 2. světové války. Zastavení ve městě Weiden s možností koupání nebo procházky městem.

Regensburg

Adventní Budapešť

cena: 620,- Kč

Prohlídka majestátní perly na Labi s procházkou kolem nejvýznamnějích památek: Semperoper, Hofkirche, Fürstenzug, Zwinger, Residenzschloss, Frauenkirche, Brühlsche Terrasse, Alt Markt

č.zájezdu: 5106

cena: 810,- Kč

Prohlídka města: Dóm sv. Petra, náměstí Alter Kornmarkt Altes Rathaus, Goliathhaus, Steinerne Brücke.
Na závěr jízda vyhlídkovou lodí k památníku Walhalla.

Pasov

č.zájezdu: 5107

cena: 810,- Kč

Prohlídka historického města: Dóm sv. Štěpána, Neue Bischofsresidenz, Stará radnice, pozůstatky gotických hradeb, Veste Oberhaus, vyhlídka na soutok řek Inn, Dunaj a Ilz.

Norimberk

č.zájezdu: 5108

cena: 890,- Kč

Procházka rozlehlým historickým centrem s množstvím nejrůznějších památek: hrad Kaiserburg, radnice,
Frauenkirche, Hauptmarkt, St. Lorenz-Kirche, Frauentor, Dürerův dům a další.

Mnichov

č.zájezdu: 5111

cena: 1.080,- Kč

Prohlídka hlavního města Bavorska: Nymphenburg, Olympia Stadion, Residenz, Alter Hof, Marienplatz, St.
Peter, Frauenkirche, Deutsches Museum a další.

Vídeň

č.zájezdu: 6101

cena: 890,- Kč

Prohlídka hlavního města Rakouska a volný čas: radnice, Burgtheater, Parlament, Hofburg, kostel sv. Petra, Graben, dóm sv. Štěpána, Kärtner Straße, Opera a další.

Linec s návštěvou muzea budoucnosti

č.zájezdu: 6102

cena: 780,- Kč

Návštěva muzea technologie a budoucího vývoje Ars Electronica Center. Procházka kolem památek Stadtpfarrkirche, náměstí Hauptplatz, Alter Dom, Schlossmuseum, Landhaus, Neuer Dom, Landstraβe.

Salzburg

č.zájezdu: 6103

cena: 990,- Kč

Prohlídka města s procházkou kolem nejvýznamnějších budov: Dóm sv. Ruperta a Virgilia, benediktinský
kostel sv. Petra, arcibiskupský palác Residenz, rodný dům W.A. Mozarta, ulička Getreidegasse a další.

Jednodenní adventní zájezdy

Wroclaw

Drážďany, Norimberk, Mnichov, Regensburg, Salzburg, Rothenburg ob der Tauber,
Pasov, Linz, Bratislava… Kompletní seznam s programy na www

Prohlídka hlavního města Slezska a volný čas: Ostrov Tumski, katedrála sv. Jana, kostel sv. Kříže, Mlýnské
mosty, Rynek, všudypřítomní trpaslíčci „Krasnale“ a další.

cena od: 620,- Kč

Jednodenní exkurze

Adventní zájezdy

č.zájezdu: 8105

Bratislava

č.zájezdu: 8810

cena: 930,- Kč

cena: 910,- Kč

Prohlídka hlavního města Slovenska a volný čas: Bratislavský hrad, Grasalkovičův palác (sídlo prezidenta),
Michalská brána, Hviezdoslavovo náměstí, Most Slovenského národního povstání s vyhlídkou UFO a další.
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č.zájezdu: 7521

EU a národní parlamenty

Čtyřdenní zájezd do Lucemburku a Belgie s návštěvou Evropského parlamentu
v Bruselu. Cena zahrnuje dva noclehy se snídaní, dopravu, průvodce, zábavněvzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění.

cena: 5.900,- Kč

Strasbourg s návštěvou EP

č.zájezdu: 4081

Dvoudenní návštěva Strasbourgu a okolí s návštěvou Evropského parlamentu.
Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní v hotelu Premiere Classe po třech osobách
na pokoji, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní
pojištění.

cena: 3.100,- Kč

Berlín s návštěvou parlamentu

č.zájezdu: 5007

Dvoudenní výlet do Berlína s návštěvou německého parlamentu. Cena zahrnuje
jeden nocleh se snídaní ve 3* hotelu, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění.

cena: 2.700,- Kč

Parlamenty na Dunaji

č.zájezdu: 6046

Čtyřdenní zájezd do Rakouska a Maďarska s návštěvou parlamentů ve Vídni a
Budapešti. Cena zahrnuje tři noclehy se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní
cestovní pojištění.

Tematické zájezdy

cena: 5.400,- Kč

Švýcarský parlament

č.zájezdu: 7001

Čtyřdenní zájezd do Švýcarska s návštěvou švýcarského parlamentu v Bernu. Cena
zahrnuje jeden nocleh se snídaní v mládežnické ubytovně, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění.

cena: 4.100,- Kč

Bitva o Británii

č.zájezdu: 2086

Šestidenní zájezd do Anglie s návštěvou míst spjatých s II. sv. válkou. Nechybí hrad
v Doveru, letecké muzeum v Duxfordu, americký vojenský hřbitov Madingley nebo
návštěva Imperial War Museum v Londýně. Cena zahrnuje jeden nocleh v hotelu
F1, dva noclehy s plnou penzí v hostitelských rodinách, dopravu, trajekt, průvodce,
zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění.

cena: 7.900,- Kč

Berlín a II. světová válka

č.zájezdu: 5003

Třídenní návštěva Berlína s prohlídkou bývalého koncentračního tábora Sachsenhausen, zámku Cecilienhof, kde se r. 1945 konala Postupimská konference, a dalších míst spjatých s II. sv. válkou. Cena zahrnuje dva noclehy se snídaní v 3* hotelu,
dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění.

cena: 4.200,- Kč

Mnichov, Dachau, Norimberk

č.zájezdu: 5013

Dvoudenní výlet do Mnichova a Norimberku s návštěvou bývalého koncentračního tábora Dachau. Cena zahrnuje nocleh se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní
cestovní pojištění.

cena: 2.900,- Kč

KZ Flossenbürg a Norimberské procesy

č.zájezdu: 5016

Dvoudenní výlet do bývalého koncentračního tábora Flossenbürg a do Norimberku s návštěvou Justičního paláce, ve kterém se konaly procesy s předními válečnými zločinci II. světové války. Cena zahrnuje nocleh se snídaní v mládežnickém
hostelu ve vícelůžkových pokojích, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění.

cena: 2.600,- Kč

KZ Mauthausen a Orlí hnízdo

č.zájezdu: 6010

Dvoudenní zájezd s návštěvou bývalého koncentračního tábora Mauthausen-Gusen nedaleko Lince a prohlídkou Hitlerova letního sídla Kehlsteinhaus poblíž městečka Berchtesgaden. Cena zahrnuje nocleh se snídaní v mládežnickém hostelu ve
vícelůžkových pokojích, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění.

cena: 2.700,- Kč

Normandie - po stopách válek
Podrobné programy zájezdů na stranách 84-89 najdete na
www.zajezdyproskoly.cz

Holocaust a II. světová válka

Brusel s návštěvou EP

Zájezdy s tematikou holocaustu a II. světové války

Tematické zájezdy

Zájezdy do parlamentů a institucí EU

č.zájezdu: 4057

Sedmidenní zájezd po stopách světových válek. Vylodění v Normandii, místa připomínající boje u Verdunu, město Ypres nechvalně proslavené použitím bojového
plynu během I. světové války. Cena zahrnuje čtyři noclehy se snídaní v hotelu Premiere Classe po třech osobách na pokoji, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací
brožuru, komplexní cestovní pojištění.

cena: 8.400,- Kč
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Zájezdy za zábavou - zábavní parky, koupání
č.zájezdu: 2087

Londýn, Windsor, Legoland

Pětidenní zájezd do Londýna s návštěvou Tower Bridge Exhibition, zastavením
u bariér na Temži, prohlídkou vědecko-technického muzea, procházkou mezi nejmodernějšími stavbami Londýna a také jízdou na London Eye. Cena zahrnuje dva
noclehy s plnou penzí v hostitelských rodinách, dopravu, trajekt, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění.

Pětidenní zájezd do Londýna a Windsoru s jízdou na London Eye a návštěvou
zábavního parku Legoland Windsor. Cena zahrnuje dva noclehy s plnou penzí
v hostitelských rodinách, dopravu, trajekt, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru,
komplexní cestovní pojištění.

Paříž - po stopách vědy a techniky

Paříž, Disneyland

cena: 6.900,- Kč

Technika a průmysl

cena: 6.800,- Kč
č.zájezdu: 4009

č.zájezdu: 4004

Pětidenní zájezd do Paříže s prohlídkou nejznámějších pařížských památek doplněnou o návštěvu úchvatného parku Parc de Villette, muzea letectví nebo třeba
muzea Marie Curie-Sklodowské. Cena zahrnuje dva noclehy se snídaní v hotelu
Premiere Classe po třech osobách na pokoji, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění.
cena: 5.800,- Kč

Čtyřdenní zájezd do Paříže s celodenní prohlídkou Paříže a návštěvou Disneylandu.
Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní v hotelu Premiere Classe po třech osobách
na pokoji, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní
pojištění.

Za technikou do Berlína a Braniborska

Berlín a Tropical Islands

č.zájezdu: 5009

cena: 4.400,- Kč

Dvoudenní výlet do Berlína a jedinečného akvaparku Tropical Islands. Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní v hotelu, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací
brožuru, komplexní cestovní pojištění.

Technická nej města Vídně

Mnichov a Legoland

cena: 2.700,- Kč

cena: 4.200,- Kč
č.zájezdu: 6005

Dvoudenní výlet do Vídně obohacený o návštěvu technického muzea a mezinárodního letiště. Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní v mládežnickém hostelu ve
vícelůžkových pokojích, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění.

Tematické zájezdy

Vodní dílo Kaprun a Salzburg

č.zájezdu: 6017

č.zájezdu: 5011

Dvoudenní výlet do Mnichova a zábavního parku Legoland Deutschland. Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích,
dopravu, vstupné do parku Legoland, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění.

cena: 3.100,- Kč

cena: 2.400,- Kč

Europa Park a Strasbourg

č.zájezdu: 5041

Dvoudenní výlet s návštěvou Salzburgu a podrobnou prohlídkou vodní elektrárny
Kaprun, komplexu dvou vysokohorských přehradních nádrží s překrásnými výhledy
na okolní hory. Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní v mládežnickém hostelu ve
vícelůžkových pokojích, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění.

Dvoudenní výlet do Strasbourgu a největšího německého zábavního parku Europa
Park. Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní v hotelu Premiere Classe po třech
osobách na pokoji, dopravu, vstupné do parku Europa Park, průvodce, zábavněvzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění.

Švýcarsko s návštěvou CERNu

Gardaland

cena: 4.900,- Kč

cena: 2.800,- Kč
č.zájezdu: 7009

Čtyřdenní zájezd do Švýcarska s exkurzí do věhlasného výzkumného střediska Evropské organizace pro jaderný výzkum. Mimo to návštěva Bernu, Ženevy a ochutnávka švýcarské čokolády. Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní v hotelu Premiere Classe po třech osobách na pokoji, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací
brožuru, komplexní cestovní pojištění.

www.zajezdyproskoly.cz

č.zájezdu: 4511

Čtyřdenní zájezd do Itálie s návštěvou Verony a zábavního parku Gardaland. Cena
zahrnuje jeden nocleh se snídaní v mládežnickém hostelu ve dvou- až čtyřlůžkových pokojích, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní
cestovní pojištění.

cena: 3.700,- Kč

cena: 4.200,- Kč

© CERN 2009

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

č.zájezdu: 5004

Třídenní zájezd s návštěvou technických pozoruhodností Berlína a Braniborska.
Mezi nejzajímavější atrakce patří návštěva filmových studií Babelsberg, Olympijského stadionu nebo závodní dráhy Lausitzerring. Cena zahrnuje dva noclehy se
snídaní v 3* hotelu, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní
cestovní pojištění.
© Detlef A. Hecht
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Zájezdy do evropských automobilek

Pětidenní zájezd do věhlasných galerií a muzeí v královské metropoli - Národní
galerie, Britské muzeum, Tate Modern, V&A a další. Cena zahrnuje dva noclehy
v hostitelských rodinách s plnou penzí, dopravu, trajekt, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění.

AUDI Ingolstadt a BMW Mnichov

Jižní Francie - po stopách malířů

č.zájezdu: 5051

cena: 6.800,- Kč

Šestidenní zájezd do Francie po stopách slavných malířů. Cena zahrnuje tři
noclehy se snídaní v hotelu Premiere Classe po třech osobách na pokoji, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění.

cena: 2.800,- Kč

cena: 7.700,- Kč

Hockenheimring, Porsche, Sinsheim

č.zájezdu: 5052

Za uměním do Mnichova

č.zájezdu: 5012

Třídenní výlet pro fanoušky rychlých automobilů s návštěvou závodního okruhu F1.
Cena zahrnuje dva noclehy se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových
pokojích, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění.

Dvoudenní zájezd do Mnichova s prohlídkou galerií Alte a Neue Pinakothek, Lenbachhaus a dalších zajímavostí města. Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní
v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích, dopravu, průvodce, zábavněvzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění.

Motorenwerk Steyr a BMW Mnichov

Za uměním do Vídně

č.zájezdu: 6050

cena: 2.800,- Kč

č.zájezdu: 6002

Dvoudenní výlet do Lince s prohlídkou továrny automobilky BMW Motorenwerk
Steyr a návštěvnického centra BMW Welt Mnichov. Cena zahrnuje jeden nocleh
se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích, dopravu, průvodce,
zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění.

Dvoudenní výlet do Vídně s návštěvou Kunsthistorisches Museum, Museumsquartier a dalších galerií či uměleckých objektů. Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní
v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích, dopravu, průvodce, zábavněvzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění.

Peugeot Sochaux a muzeum v Mulhouse

Florencie - zrození renesance

cena: 2.700,- Kč
č.zájezdu: 4080

cena: 2.400,- Kč

č.zájezdu: 4504

Čtyřdenní zájezd do Alsaska s návštěvou automobilového komplexu Peugeot Sochaux a největšího automobilového muzea na světě Cité de l´Automobile ve městě Mulhouse. Cena zahrnuje nocleh se snídaní v hotelu Premiere Classe po třech
osobách na pokoji, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní
cestovní pojištění.

Šestidenní zájezd do Florencie a okolí s prohlídkou nejvýznamnějších gotických
i renesančních památek včetně návštěvy Galerie degli Uffizi. Cena zahrnuje tři noclehy se snídaní v hotelu ve dvou- až čtyřlůžkových pokojích, dopravu, průvodce,
zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění.

Automobilky Itálie

Katalánské inspirace

cena: 3.600,- Kč
č.zájezdu: 4507

Čtyřdenní zájezd do Verony, Ferrary a automobilových komplexů Ferrari v Maranellu a Lamborghini v Modeně s příjemnou relaxací u moře. Cena zahrnuje jeden
nocleh se snídaní v hotelu ve dvou- až čtyřlůžkových pokojích s vlastním soc. příslušenstvím, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní
pojištění.

cena: 7.100,- Kč
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č.zájezdu: 9003

Šestidenní zájezd s návštěvou nejznámějších míst spojených s působením a tvorbou Salvadora Dalího a Antoni Gaudího. Cena zahrnuje tři noclehy s polopenzí
v hotelu, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění.

cena: 4.200,- Kč

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

č.zájezdu: 4034

Dvoudenní výlet do Mnichova a Ingolstadtu s prohlídkou návštěvnického centra
BMW Welt Mnichov a komplexu manufaktury Audi Ingolstadt. Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění.

cena: 4.500,- Kč
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č.zájezdu: 2004

Pětidenní zájezd s návštěvou továrny na výrobu MINI Cooperů u Oxfordu a Museum of Transport v Londýně. Cena zahrnuje dva noclehy s plnou penzí v hostitelských rodinách, dopravu, trajekt, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění.

cena: 7.100,- Kč

Tematické zájezdy

Za uměním do Londýna

Umění a evropské galerie

č.zájezdu: 2089

Tematické zájezdy

Evropské automobilky

Automobilka MINI

Zájezdy za uměním - návštěvy evropských galerií

cena: 8.300,- Kč
PRO TRAVEL CK, s.r.o.
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Jazykový kurz v Bognor Regis
AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
12.-18.3., 14.-20.5., 18.-24.6.

Bognor Regis

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem
pojedeme přes Německo a Belgii do Francie.

Zájezdy s výukou

příznivá cena

94

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo
Eurotunel)
• 4x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• 12 vyučovacích hodin (po 45 min)
s místním lektorem v jazykové škole
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

1011
dle přání školy

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
1.-7.5., 4.-10.6.

Kdo jako dítě rád chodil do muzea? Nesahat, pozor, neběhej, ať to
neshodíš... ticho! Ne, kdepak. V Anglii je vše obráceně. Tumáš, sáhni si,
obleč si tu římskou zbroj, poskládej mozaiku, určitě si to vyfoť a pojď blíž,
ať z toho něco máš. Weald and Downland Living Museum jde ještě dál.
V historických domech zachráněných před demolicí si vyzkoušíte vaření,
pletení, nebo různé zemědělské činnosti. Život zde ucítíte nejen nosem,
ale třeba i vlastními mozoly :)

10.300,- Kč

Jazykový kurz v Brightonu

2. DEN: Brzy ráno dorazíme do přístavu a přeplavíme se do Velké Británie.
Čeká nás Londýn - nejprve procházka parkem ve čtvrti Greenwich a pak City.
Navštívíme Tower Bridge Exhibition, The Tower a nebo St. Pauls Cathedral.
Večer se ubytujeme v hostitelských rodinách, navečeříme se a odpočineme si.
3. DEN: Po snídani absolvujeme dopolední výuku v místní škole. Odpoledne
strávíme ve Weald & Donwland Living Museum. Večer se vrátíme do
hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme si.
4. DEN: Po snídani nás opět čeká výuka v místní škole. Odpoledne pojedeme do
města Portsmouth. Navštívíme námořní muzeum, loď HMS Victory a vyhlídkovou
věž Spinnaker Tower. Večer se vrátíme do rodin, navečeříme se a odpočineme si.
5. DEN: Po snídani nás naposledy čeká výuka v místní škole. Odpoledne strávíme
v přímořském letovisku Brighton, projdeme se po pláži, navštívíme Sea Life
Centre nebo Royal Pavilion a také vyhlídkovou věž i360. Pak se vrátíme do rodin,
navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.
6. DEN: Po snídani odjedeme do Londýna a den strávíme ve čtvrti Westminster
prohlídkou nejznámějších pamětihodností. Večer přejedeme do čtvrti
Greenwich, odkud se vydáme do přístavu a zpět do Francie.
7. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme
jen na protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

Brighton patří mezi nejvyhledávanější místa ve Velké Británii. Kouzelná
oblázková pláž se každý den plní pobíhajícími dětmi, odpočívajícími
dospělými, turisty, kteří pojídají fish and chips. Nádhernou přímořskou
scenérii dokresluje viktoriánské akvárium, půlkilometrové zábavní molo
i stovky poletujících a křičících mořských racků...

Brighton

1012
dle přání školy

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem
pojedeme přes Německo a Belgii do Francie.
2. DEN: Brzy ráno dorazíme do přístavu a přeplavíme se do Velké Británie.
Dopoledne dojedeme do přímořského letoviska Brighton. Čeká nás Sealife
Centre, Royal Pavilion, procházka po pláži i vyhlídková věž i360. Večer se
ubytujeme v hostitelských rodinách, navečeříme se a odpočineme si.
3. DEN: Po snídani absolvujeme dopolední výuku v místní škole. Odpoledne
navštívíme zříceninu hradu Pevensey a projdeme se po útesech Beachy Head.
Večer se vrátíme do rodin, navečeříme se a popovídáme si.
4. DEN: Po snídani nás opět čeká výuka v místní škole. Odpoledne pojedeme
do města Portsmouth, kde navštívíme námořní muzeum a loď HMS Victory.
Vyjedeme také na vyhlídkovou věž Spinnaker Tower. Večer se opět vrátíme do
hostitelských rodin, navečeříme se a odpočineme si.
5. DEN: Po snídani nás naposledy čeká výuka v místní škole. Odpoledne se
pojedeme podívat do skvělého venkovského muzea Weald and Downland Living
Museum. V podvečer se zastavíme v Brightonu, kde bude čas na nákup suvenýrů.
Pak se vrátíme do rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.
6. DEN: Po snídani odjedeme z Brightonu do Londýna a den strávíme ve čtvrti
Westminster prohlídkou nejznámějších pamětihodností. Večer přejedeme do
čtvrti Greenwich, odkud se vydáme do přístavu a zpět do Francie.
7. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme
jen na protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

10.600,- Kč
oblíbený kurz
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo
Eurotunel)
• 4x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• 12 vyučovacích hodin (po 45 min)
s místním lektorem v jazykové škole
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Další varianty na vyžádání:
• program i délku výuky rádi upravíme

Další varianty na vyžádání:
• program i délku výuky rádi upravíme

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345

Zájezdy s výukou

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

95

Jazykový kurz v Torbay
AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
14.-20.5., 4.-10.6.

Torbay

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem
pojedeme přes Německo a Belgii do Francie.

Zájezdy s výukou

náš tip

96

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo
Eurotunel)
• 4x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• 12 vyučovacích hodin (po 45 min)
s místním lektorem v jazykové škole
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

1022
dle přání školy

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
7.-13.5., 11.-17.6.

Torbay je anglická riviéra. Torbay jsou města Torquay, Paignton a Brixham.
Moc zde neprší, je tu teplo, rostou tu palmy a život plyne pohodově.
Britská komediální skupina Monty Python zde natočila několik dílů svého
Létajícího cirkusu a John Cleese se nechal excentrickým majitelem hotelu
inspirovat k natočení seriálu Fawlty Towers. Jeho příteli hoteliér vyhodil
kufr z okna, protože si myslel, že je v něm bomba. Ale nebojte se, všechny
hostitelské rodiny v Torbay nejsou tak podezřívavé :)

11.400,- Kč

Jazykový kurz v Ilfracombe

2. DEN: Brzy ráno přejedeme do Velké Británie a dojedeme do Torquay.
Projdeme se po nábřeží, navštívíme akvárium Living Coast, modelovou vesničku
Babbacombe Model Village nebo se projedeme lodí po zálivu. Večer se ubytujeme
v hostitelských rodinách, navečeříme se a odpočineme si.
3. DEN: Po snídani absolvujeme dopolední výuku v místní škole. Odpoledne
prozkoumáme národní park Dartmoor - vyšplháme na Haytor a navštívíme
Widecombe. Večer se vrátíme do rodin, navečeříme se a popovídáme si.
4. DEN: Po snídani nás opět čeká výuka v místní škole. Odpoledne pojedeme do
města Plymouth, odkud vyplula slavná loď Mayflower do Ameriky. Podnikneme
plavbu lodí po přístavu s vyhlídkou na doky a vojenský přístav nebo navštívíme
National Marine Aquarium. Večer se opět vrátíme do hostitelských rodin,
navečeříme se a odpočineme si.
5. DEN: Po snídani nás naposledy čeká výuka v místní škole. Odpoledne
navštívíme Exeter. Projdeme se centrem města a prohlédneme si zdejší gotickou
katedrálu s nejdelší spojitou gotickou klenbou na světě. Pak se vrátíme do rodin,
navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.
6. DEN: Po snídani odjedeme do Londýna a den strávíme ve čtvrti Westminster
prohlídkou nejznámějších pamětihodností. Odpoledne se svezeme na London
Eye a společně se navečeříme v čínské restauraci v Soho. Večer se vydáme do
Doveru a poplujeme zpět do Francie.
7. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme
jen na protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

Málo míst v Anglii je tak vzdálených, čistých a nedotčených jako právě
severní pobřeží Devonu. Moře omývá krásné skalnaté útesy, malé říčky
se do pobřeží zařezávají a vytváří kouzelná zákoutí, krajina v Exmooru
připomíná Dartmoor, ale je tišší, prázdnější a tajemnější... Přesto, místní
lidé jsou veselí, milí a vstřícní.

Ilfracombe

1016
dle přání školy

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem
pojedeme přes Německo a Belgii do Francie.
2. DEN: Brzy ráno se přeplavíme do Velké Británie. Přejedeme až do Ilfracombe,
projdeme se po pláži a lodí vyrazíme na krátkou plavbu podél pobřeží. Večer se
ubytujeme v hostitelských rodinách, navečeříme se a odpočineme si.
3. DEN: Po snídani absolvujeme dopolední výuku v místní škole. Odpoledne
se vyřádíme v zábavním parku Milky Way se spoustou atrakcí. Projedeme se
na horské dráze, vyzkoušíme svoji odvahu na nejprudší skluzavce, prožijeme
strašidelnou cestu do vesmíru nebo se ztratíme v bludišti. Večer se vrátíme do
rodin, navečeříme se a popovídáme si.
4. DEN: Po snídani nás opět čeká výuka v místní škole. Odpoledne se vydáme na
výlet do malebné vesničky Clovelly. Projdeme se strmými uličkami k přístavu a
odpočineme si na pěkné oblázkové pláži. Poté se zastavíme v rušném trhovém
městě Barnstaple, kde si budeme moci koupit suvenýry. Večer se opět vrátíme
do hostitelských rodin, navečeříme se a odpočineme si.
5. DEN: Po snídani nás naposledy čeká výuka v místní škole. Odpoledne vyrazíme
do národního parku Exmoor. Navštívíme půvabný přístav Lynmouth, odkud
se strmou lanovkou přesuneme do viktoriánského letoviska Lynton. Odtud se
vydáme na krátkou procházku do Valley of the Rocks se spoustou fantaskních
skalních formací a úchvatných výhledů na pobřeží. Pak se vrátíme do rodin,
navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.
6. DEN: Po snídani odjedeme do Londýna a den strávíme ve čtvrti Westminster
prohlídkou nejznámějších pamětihodností. Odpoledne se svezeme na London
Eye a společně se navečeříme v čínské restauraci v Soho. Večer se vydáme do
Doveru a poplujeme zpět do Francie.
7. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme
jen na protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

11.600,- Kč
příjemné prostředí
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo
Eurotunel)
• 4x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• 12 vyučovacích hodin (po 45 min)
s místním lektorem v jazykové škole
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Další varianty na vyžádání:
• program i délku výuky rádi upravíme

Další varianty na vyžádání:
• program i délku výuky rádi upravíme

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

www.zajezdyproskoly.cz

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345

Zájezdy s výukou

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

97

Jazykový kurz v Bath
AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
21.-27.5., 18.-24.6.

Bath

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem
pojedeme přes Německo a Belgii do Francie.
2. DEN: Ráno přejedeme do Velké Británie a dojedeme do města Bath.
Navštívíme Roman Bath Museum, uvidíme Royal Crescent, Circus, Bath Abbey aj.
Večer se ubytujeme v hostitelských rodinách, navečeříme se a odpočineme si.

Zájezdy s výukou

oblíbená oblast

98

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo
Eurotunel)
• 4x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• 12 vyučovacích hodin (po 45 min)
s místním lektorem v jazykové škole
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

1024
dle přání školy

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
28.5.-3.6., 18.-24.6.

Věděli jste, že město Bath prý založil král Bladud, který pásl prasátka
v bahnitém prameništi a přitom se vyléčil z lepry? Nebo že lázně v 17.
století navštívily dvě královny, aby otěhotněly? Kateřině, manželce
Karla II., se to nepodařilo, to lázeňský pobyt Marie Modenské, manželky
Karlova bratra Jakuba II., byl (alespoň z lékařského pohledu) úspěšnější :)

10.400,- Kč

Jazykový kurz v Salisbury

3. DEN: Po snídani absolvujeme dopolední výuku v místní škole. Odpoledne
si prohlédneme Wells s gotickou katedrálou a prozkoumáme opatství
v Glastonbury. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, navečeříme se a
popovídáme si.
4. DEN: Po snídani nás opět čeká výuka v místní škole. Odpoledne navštívíme
Longleat House, venkovské sídlo s pěknými zahradami, bludištěm a safari. Večer
se vrátíme do hostitelských rodin, navečeříme se a odpočineme si.
5. DEN: Po snídani nás naposledy čeká výuka v místní škole. Odpoledne se
můžeme těšit na Bristol. Kromě procházky městem navštívíme loď SS Great
Britain. Pak se vrátíme do rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.
6. DEN: Po snídani odjedeme do Londýna a den strávíme ve čtvrti Westminster
prohlídkou nejznámějších pamětihodností. Večer přejedeme do čtvrti
Greenwich, odkud se vydáme do přístavu a zpět do Francie.
7. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme
jen na protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

Anglie je bezesporu zemí katedrál. Po normanském vpádu do země zde
bylo postaveno mnoho desítek kostelů, klášterů a katedrál. Připomenutím
té doby jsou obrovské stavby v Canterbury, Winchesteru, Ely, Durhamu,
Peterborough, Lincolnu, Norwichi, Worcesteru nebo Salisbury. Většina
katedrál se stavěla dlouhá staletí, jen ta v Salisbury byla postavena za
pouhých 36 let. Její krásný čistý gotický styl je toho připomenutím. A
kdybyste hledali nejvyšší kostelní věž v zemi, je to právě tady, v Salisbury.

Salisbury

1023
dle přání školy

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem
pojedeme přes Německo a Belgii do Francie.
2. DEN: Brzy ráno se přeplavíme do Velké Británie a dojedeme do oblasti
Salisbury Plain. Navštívíme Old Sarum a pěšky dojdeme do nedalekého Salisbury,
kde si prohlédneme katedrálu a historické centrum města. Večer se ubytujeme
v hostitelských rodinách, navečeříme se a odpočineme si.
3. DEN: Po snídani absolvujeme dopolední výuku v místní škole. Odpoledne
navštívíme a detailně prozkoumáme pravěké megalitické stavby Stonehenge a
Avebury. Večer se vrátíme do rodin, navečeříme se a popovídáme si.
4. DEN: Po snídani nás opět čeká výuka v místní škole. Odpoledne přejedeme
do Beaulieu, kde navštívíme Národní muzeum motorismu, které se nachází na
pozemcích bývalého cisterciáckého kláštera a viktoriánského panství. Večer se
opět vrátíme do rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.
5. DEN: Po snídani nás naposledy čeká výuka v místní škole. Odpoledne si
projdeme rodiště mořeplavce Waltera Raleighe Sherborne a navštívíme malebné
městečko Shaftesbury. Vrátíme se do rodin, navečeříme se a odpočineme si.
6. DEN: Po snídani odjedeme ze Salisbury do Londýna a den strávíme ve čtvrti
Westminster prohlídkou nejznámějších pamětihodností. Večer přejedeme do
čtvrti Greenwich, odkud se vydáme do přístavu a zpět do Francie.
7. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme
jen na protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

10.400,- Kč
doporučujeme
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo
Eurotunel)
• 4x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• 12 vyučovacích hodin (po 45 min)
s místním lektorem v jazykové škole
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Další varianty na vyžádání:
• program i délku výuky rádi upravíme

Další varianty na vyžádání:
• program i délku výuky rádi upravíme
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Zájezdy s výukou

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:
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Jazykový kurz ve Windsoru
AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
1.-7.5., 11.-17.6.

Windsor

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem
pojedeme přes Německo a Belgii do Francie.
2. DEN: Brzy ráno dorazíme do přístavu a přeplavíme se do Velké Británie.
Čeká nás Londýn - celodenní procházka ve čtvrti City. Navštívíme Tower Bridge
Exhibition, The Tower a St. Pauls Cathedral. Večer se ubytujeme v hostitelských
rodinách, navečeříme se a odpočineme si.

Zájezdy s výukou

výlet do Oxfordu
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo
Eurotunel)
• 4x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• 12 vyučovacích hodin (po 45 min)
s místním lektorem v jazykové škole
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

3. DEN: Po snídani absolvujeme dopolední výuku v místní škole. Odpoledne
navštívíme Windsor Castle, největší a stále obývaný hrad ve Velké Británii, sídlo
královské rodiny. Projdeme se po městečku a podíváme se do Etonu ke známé
koleji. Večer se vrátíme do rodin, navečeříme se a popovídáme si.
4. DEN: Po snídani nás opět čeká výuka v místní škole. Odpoledne navštívíme
univerzitní město Oxford. Projdeme se kolem nejznámějších pamětihodností
(Sheldonian Theatre, Bodleian Library, Radcliffe Camera, Ashmolean Museum
aj.) a navštívíme Christ Church College. Večer se vrátíme do hostitelských rodin,
navečeříme se a odpočineme si.
5. DEN: Po snídani nás naposledy čeká výuka v místní škole. Odpoledne si
prohlédneme Hampton Court Palace, kde je několik zajímavých prohlídkových
okruhů včetně historické míčovny nebo venkovního labyrintu. Poté se zastavíme
na Runnymede Hill, kde byla podepsána Magna Charta Libertatum. Večer se
vrátíme do rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.
6. DEN: Po snídani se znovu vydáme do Londýna. Dopoledne prozkoumáme
Natural History Museum ve čtvrti South Kensington. Odpoledne strávíme
v oblasti Westminsteru prohlídkou nejzajímavějších míst. Uvidíme Houses of
Parliament, Westminster Abbey, Buckingham Palace a další pamětihodnosti.
Večer přejedeme do čtvrti Greenwich, odkud se vydáme do přístavu a zpět do
Francie.

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem
pojedeme přes Německo a Belgii do Francie.
2. DEN: Ráno přejedeme do Velké Británie a dojedeme do malebného městečka
Stratford upon Avon. Procházka po stopách W. Shakespeara povede kolem jeho
rodného domu, školy a New Place až ke kostelu Holy Trinity, kde je pohřben.
Večer se ubytujeme v hostitelských rodinách, navečeříme se a odpočineme si.
3. DEN: Po snídani absolvujeme dopolední výuku v místní škole. Odpoledne
navštívíme Black Country Living Museum, interaktivní muzeum o době královny
Viktorie a průmyslové revoluce. Večer se vrátíme do rodin, navečeříme se a
popovídáme si.
4. DEN: Po snídani nás opět čeká výuka v místní škole. Odpoledne přejedeme
do Birminghamu, podíváme se do obchodního centra Selfridges (J. Kaplický) a
navštívíme čokoládovnu Cadbury World. Večer se vrátíme do rodin, navečeříme
se a odpočineme si.
5. DEN: Po snídani nás naposledy čeká výuka v místní škole. Odpoledne
navštívíme středověký hrad Warwick a později se projdeme centrem Coventry.
Pak se vrátíme do rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.
6. DEN: Po snídani odjedeme do Londýna a den strávíme ve čtvrti Westminster
prohlídkou nejznámějších pamětihodností. Večer přejedeme do čtvrti
Greenwich, odkud se vydáme do přístavu a zpět do Francie.
7. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme
jen na protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

Zažijte výuku v King Edward VI school do stejné třídy chodil kdysi William Shakespeare!

7. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme
jen na protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

www.zajezdyproskoly.cz

1031
dle přání školy

Ve Stratfordu je několik míst, kde si člověk může takřka sáhnout na
velkého ducha. Wiliam Shakespeare, který se zde narodil, chodil do školy,
hrál, psal a nakonec i zemřel, zde zanechal mnoho stop. A my nejen že
mnohá z těchto míst navštívíme, ale výuku můžeme absolvovat přímo ve
škole, kam malý Vilík před více než čtyřmi sty lety sám chodil.

11.800,- Kč
Shakespearova škola
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo
Eurotunel)
• 4x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• 9 vyučovacích hodin (po 45 min)
s místním lektorem v jazykové škole
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících
Další varianty na vyžádání:
• program i délku výuky rádi upravíme

Další varianty na vyžádání:
• program i délku výuky rádi upravíme
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Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
21.-27.5., 18.-24.6.

Nejvznešenější ze všech hradů v Anglii, nejkrásnější a nejpřísněji střežený.
Opředený mnoha pověstmi, pohádkový, skrývající tisíce pokladů. Hrad,
kde všichni rytíři pokleknou před svou královnou a ti nejlepší z nejlepších
přijmou z jejích rukou podvazkový řád. Windsor Castle - královská galerie,
pevnost, památník, ale také domov. Největší a nejdéle obývaný hrad ve
Velké Británii.

10.100,- Kč

Jazykový kurz ve Stratfordu

Stratford

1002
dle přání školy

Zájezdy s výukou

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345
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AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
9.-15.4., 23.-29.4., 21.-27.5., 28.5.-3.6.

Chester

Do Chesteru se pojedeme učit anglicky. Ale když už se podíváme do
Walesu, to by bylo, abychom se nenaučili alespoň pár slovíček velšsky.
Musíme si ovšem dát velký pozor na velšskou výslovnost. LL se čte jako
CHL, U se čte jako I, W se čte jako U... to vždy hrůzou vstávají na těle
všechny LLWPU!
1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem
pojedeme přes Německo a Belgii do Francie.
2. DEN: Brzy ráno přejedeme do Velké Británie. Dojedeme do města Chester,
prohlédneme si centrum a navštívíme Dewa Roman Experience a gotickou
katedrálu. Večer se ubytujeme v hostitelských rodinách, navečeříme se a
odpočineme si.

11.800,- Kč

Zájezdy s výukou

výlety do Walesu

102

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo
Eurotunel)
• 4x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• 12 vyučovacích hodin (po 45 min)
s místním lektorem v jazykové škole
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

3. DEN: Po snídani absolvujeme dopolední výuku v místní škole. Odpoledne
strávíme v Liverpoolu. Čeká nás procházka centrem a buď Beatles Museum nebo
stadion Liverpool FC. Večer se vrátíme do rodin, navečeříme se a popovídáme si.
4. DEN: Po snídani nás opět čeká výuka v místní škole. Odpoledne pojedeme
do severního Walesu. Prohlédneme si Conwy Castle a tramvají vyjedeme
na vyhlídku u městečka Llandudno, kde se později projdeme po přímořské
promenádě. Večer se vrátíme do rodin, navečeříme se a odpočineme si.
5. DEN: Po snídani nás naposledy čeká výuka v místní škole. Odpoledne
navštívíme malebnou oblast kolem Llangollen a projdeme se v okolí Pontcyssylte
Aqueduct. Vrátíme se do rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.
6. DEN: Po snídani odjedeme do Londýna a den strávíme ve čtvrti Westminster
prohlídkou nejznámějších pamětihodností. Odpoledne se svezeme na London
Eye a společně se navečeříme v čínské restauraci v Soho. Poté se vydáme do
Doveru a poplujeme zpět do Francie.
7. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme
jen na protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

Jazykový kurz ve Stirlingu

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

1051
dle přání školy

Nosí Skoti pod sukní spodní prádlo? Mačkají měchy nebo foukají do
píšťaly, když hrají na dudy? Co se vlastně váže do ovčích žaludků? Recitují
Skoti básně před každou večeří? Proč neumějí Angličané správně vyslovit
„loch“? Je James Bond Skot? A žije vůbec v nějakém lochu Lochneska?

Stirling

Jazykový kurz v Chesteru

1032
dle přání školy

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy ve večerních hodinách.
2. DEN: Autobusem pojedeme přes SRN do Nizozemska. Navštívíme Amsterdam,
projedeme se na lodičkách po grachtech a odjedeme do přístavu Ijmuiden, odkud
odplujeme do Velké Británie. Nocleh je na lodi v kajutách s příslušenstvím.
3. DEN: Dopoledne se vylodíme v Newcastlu a vydáme se do Skotska. Cestou
navštívíme Jedburgh Abbey a Melrose Abbey a zastavíme se u Falkirk Wheel.
Večer se ubytujeme v hostitelských rodinách, navečeříme se a odpočineme si.
4. DEN: Po snídani absolvujeme dopolední výuku v místní škole. Odpoledne si
prohlédneme bránu do Highlands - Stirling Castle. Zastavíme se také u Wallace
Monument a památníku bitvy u Bannockburn. Večer se vrátíme do rodin,
navečeříme se a popovídáme si.
5. DEN: Po snídani nás opět čeká výuka v místní škole. Odpoledne si uděláme
výlet do krásné krajiny The Trossachs. Svezeme se parníkem po Loch Katrine,
zastavíme se u Doune Castle a u katedrály v Dunblane. Večer se vrátíme do
rodin, navečeříme se a odpočineme si.
6. DEN: Po snídani nás naposledy čeká výuka v místní škole. Odpoledne si
prohlédneme hlavní město Skotska - Edinburgh. Navštívíme hrad a projdeme se
po Královské míli. Poté se vrátíme do rodin, navečeříme se a popovídáme si o
svých zážitcích.
7. DEN: Po snídani vyrazíme do přístavu Newcastle. Cestou navštívíme římskou
pevnost Housesteads na Hadrianově zdi. Večer přeplujeme zpět do Francie.
8. DEN: Po noční plavbě projedeme Nizozemskem a Německem a zastavovat
budeme jen na protažení a toalety. Domů se vrátíme ve večerních hodinách.

12.700,- Kč
oblíbený kurz
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt Ijmuiden - Newcastle s ubytováním v kajutách s příslušenstvím
• 4x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• 9 vyučovacích hodin (po 45 min)
s místním lektorem v jazykové škole
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Další varianty na vyžádání:
• program i délku výuky rádi upravíme

Další varianty na vyžádání:
• program i délku výuky rádi upravíme
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Zájezdy s výukou

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:
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Jazykový kurz v Yorku

Berkshire College

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
7.-13.5., 11.-17.6.

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem
pojedeme přes Německo a Belgii do Francie.
2. DEN: Brzy ráno projedeme Eurotunelem do Velké Británie. Čeká nás York, kde
na nás dýchne středověk. Projdeme se uličkou Shambles, po starých hradbách i
k opatství St. Mary´s. Navštívíme gotický Yorkminster i Clifford´s Tower. Večer se
ubytujeme v hostitelských rodinách, navečeříme se a odpočineme si.

zajímavý program

Zájezdy s výukou

Jazykový kurz v Londýně

York, hlavní město severu. Eboracum, místo, kde římané měli své kamenné
město. Tam se císař Konstantin dozvěděl o smrti svého předchůdce.
Yorkshire, tajemná krajina plná blat, vřesu, starých klášterů a divokého
pobřeží. A opět návrat do Yorku s jeho úchvatnou gotickou katedrálou,
křivolakými uličkami a středověkými hradbami...

10.700,- Kč
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 1x Eurotunel, 1x trajekt přes kanál La
Manche (nebo 2x Eurotunel)
• 4x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• 12 vyučovacích hodin (po 45 min)
s místním lektorem v jazykové škole)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Další zájezdy s výukou angličtiny

3. DEN: Po snídani absolvujeme dopolední výuku v místní škole. Odpoledne
navštívíme Castle Howard, venkovský zámek s krásným parkem, a také rozsáhlé
ruiny cisterciáckéhoo opatství Rievaulx Abbey. Večer se vrátíme do rodin,
navečeříme se a popovídáme si.
4. DEN: Po snídani nás opět čeká výuka v místní škole. Odpoledne navštívíme
Whitby Abbey na vysokém útesu nad mořem a také malebý záliv Robin Hood´s
Bay. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, navečeříme se a odpočineme si.
5. DEN: Po snídani nás naposledy čeká výuka v místní škole. Odpoledne strávíme
v trhovém městečku Knaresborough a poté se vrátíme do Yorku, kde si budeme
moci nakoupit suvenýry. Pak se vrátíme do rodin, navečeříme se a popovídáme
si o svých zážitcích.
6. DEN: Po snídani se vydáme na cestu do Londýna a den strávíme ve čtvrti
Westminster prohlídkou nejzajímavějších míst. Uvidíme Houses of Parliament,
Westminster Abbey, Buckingham Palace a svezeme se na London Eye. Večer
přejedeme do čtvrti Greenwich, odkud se vydáme do přístavu a zpět do Francie.
7. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme
jen na protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

č.zájezdu: 1001

Sedmidenní zájezd do hlavního města Velké Británie s výlety na královský hrad
ve Windsoru nebo do přímořského letoviska Brighton. Cena zahrnuje čtyři noci v
hostitelských rodinách s plnou penzí, devět vyučovacích hodin (po 45 minutách),
dopravu, průvodce, pestrý informační materiál, komplexní cestovní pojištění.

Jazykové kurzy

1033
dle přání školy

cena: 11.300,- Kč

Jazykový kurz v Bournemouth

č.zájezdu: 1014

Sedmidenní zájezd do přímořského letoviska Bournemouth na Jurském pobřeží
spojený s návštěvou Stonehenge. Cena zahrnuje čtyři noci v hostitelských rodinách
s plnou penzí, dvanáct vyučovacích hodin (po 45 minutách), dopravu, průvodce,
pestrý informační materiál, komplexní cestovní pojištění.

cena: 12.500,- Kč

Jazykový kurz v Newquay

č.zájezdu: 1021

Osmidenní zájezd do malebného Cornwallu s návštěvou římského města Bath a
Londýna. Cena zahrnuje 5 nocí v hostitelských rodinách s plnou penzí (1 noc v
hostitelské rodině v Londýně nebo okolí), dvanáct vyučovacích hodin (po 45 minutách), dopravu, průvodce, pestrý informační materiál, komplexní cestovní pojištění.
cena: 13.400,- Kč

Jazykový kurz v Oxfordu

č.zájezdu: 1030

Sedmidenní zájezd do univerzitního města Oxfordu s výlety do Windsoru, Stratfordu a do Londýna. Cena zahrnuje čtyři noci v hostitelských rodinách s plnou penzí,
dvanáct vyučovacích hodin (po 45 minutách), dopravu, průvodce, pestrý informační materiál, komplexní cestovní pojištění.

Zájezdy s výukou

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

cena: 12.200,- Kč

Jazykový kurz v Edinburghu

č.zájezdu: 1050

Osmidenní zájezd do skotské metropole s návštěvou Stirlingu nebo Rosslyn Chapel
známé z románu Dana Browna. Cena zahrnuje čtyři noci v hostitelských rodinách
s plnou penzí, dvě noci ve čtyřlůžkové kabině na trajektu, devět vyučovacích hodin (po 45 minutách), dopravu, průvodce, pestrý informační materiál, komplexní
cestovní pojištění.

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

cena: 13.800,- Kč

Další varianty na vyžádání:
• program i délku výuky rádi upravíme
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Francie - Rouen

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
29.5.-4.6.
1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v pozdních večerních hodinách. Autobusem
pojedeme přes Německo a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.
2. DEN: Ráno zastavíme v městě Reims proslaveném velkolepou gotickou
katedrálou Notre-Dame, jejíž prohlídku si nenecháme ujít. Pokračovat budeme
do městečka Giverny, kde žil impresionistický malíř Claude Monet. Navštívíme
jeho dům Fondation Claude Monet s galerií a především překrásnou zahradou,
kterou malíř několikrát ve svých obrazech ztvárnil. V podvečer dojedeme na
ubytování do francouzských rodin v Rouen.
3. DEN: Po snídani nás čeká výuka francouzštiny v místní škole. Odpoledne se
přesuneme do centra Rouen, kde si prohlédneme slavnou gotickou katedrálu,
orloj, půvabné uličky s hrázděnými domy starého města a náměstí, kde byla
upálena Jana z Arku. Večer se vrátíme na ubytování do rodin.

12.900,- Kč

Zájezdy s výukou

kvalitní výuka
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 4x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• 12 vyučovacích hodin (po 45 min)
s místním lektorem v jazykové škole
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

4. DEN: Po snídani nás opět čeká výuka francouzštiny v místní škole. Po výuce
odjedeme do rybářského městečka Honfleur. Projdeme se městečkem a
vychutnáme si neopakovatelnou atmosféru malebného přístavu, kam jezdili i
slavní malíři Renoire, Boudin nebo Cézanne. Poté přejedeme přes řeku Seine po
mostě Le Pont de Normandie, který se řadí mezi nejzajímavější evropské mosty.
Pojedeme dále na sever k pobřeží Cote d´Albatre, které dostalo jméno podle
křídových útesů a mléčně zakalených vod typických pro normandské pobřeží.
Zastavíme se v přímořském letovisku Etretat a projdeme se podél úchvatných
útesů strmě spadajících do moře. Večer se vrátíme na ubytování do rodin.
5. DEN: Po snídani budeme pokračovat ve výuce francouzštiny v místní škole.
Odpoledne se vydáme do pobřežního městečka Arromanches, které bylo jedním
z hlavních center vylodění spojeneckých vojsk v červnu r. 1944. Navštívíme
působivé muzeum Arromanches 360 a užijeme si i volný čas u moře. Večer se
vrátíme na ubytování do rodin.
6. DEN: Po snídani přejedeme do centra Paříže. Vystoupíme na vyhlídce
Esplanade du Trocadéro s velkolepým výhledem na Eiffelovu věž a projdeme se
zahradami Jardins du Trocadéro. Budeme mít volný čas u světoznámé Tour Eiffel
s možností výstupu/výjezdu na Eiffelovu věž. Metrem přejedeme do Latinské
čtvrti a kolem známých budov (Sorbonna, Pantheon) dojdeme až k věhlasné
katedrále Notre Dame. Odpoledne ještě přejedeme do populární pařížské čtvrti
Montmartre. Uvidíme známou baziliku Sacré-Coeur s krásným výhledem na
Paříž a zastavíme se na malebném náměstí malířů Place du Tertre. Večer se s
Paříží rozloučíme a odjedeme zpět do České republiky.

Jazykový kurz v Katalánsku

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

2. DEN: Po příjezdu na pobřeží Costa Brava se ubytujeme v hotelu a zbytek dne
strávíme odpočinkem na pláži a koupáním v moři. Večer se společně navečeříme
v hotelové restauraci.
3. DEN: Dopoledne absolvujeme výuku v místní škole (3 x 50 minut). Odpoledne
přejedeme do města Girona, jehož staré město je jedno z nejzachovalejších
středověkých měst ve Španělsku. Společně navštívíme katedrálu a eventuelně
přilehlé Museo Capitular, kde je uložen úžasný románský gobelín Stvoření. Po
prohlídce budeme mít volný čas na procházku centrem i po městských hradbách
s nádhernými výhledy nebo na návštěvu nejzachovalejší židovské čtvrti v západní
Evropě. Večer se vrátíme zpět do hotelu na večeři a nocleh.
4. DEN: Dopoledne opět absolvujeme výuku v místní škole (3 x 50 minut).
Odpoledne přejedeme do Barcelony k fotbalovému stadionu Camp Nou, který
je domovem jednoho z nejznámějších fotbalových družstev světa - FC Barcelona.
Prohlédneme si fotbalový stadion a muzeum. Večer se vrátíme zpět do hotelu na
večeři a nocleh.
5. DEN: Dopoledne naposledy absolvujeme výuku v místní škole (3 x 50
minut). Odpoledne podnikneme výlet lodí podél krásného pobřeží Costa Bravy
do pěkného letoviska Tossa de Mar. Zde budeme mít volný čas na pláži a na
procházku městečkem. V podvečer se vrátíme zpět do hotelu na večeři a nocleh.
6. DEN: Po snídani odjedeme do hlavního města Katalánska, do Barcelony.
Prohlédneme si Gotickou čtvrť, kde se mimo jiné nachází i starobylý královský
palác a Barcelonská katedrála - masivní gotická katedrála s románskou kaplí a
krásným ambitem. Projdeme se po nejslavnější barcelonské ulici La Rambla,
kde je rušno po celý den. Ulici lemují hotely, paláce, obchody, kavárny a
pozornost budí také mimové, muzikanti nebo kartářky. Projdeme se kolem
nejavantgardnějšího díla Antoni Gaudího, domu Casa Milà, který se naprosto
odchýlil od uznávaných architektonických zásad své doby. Prohlédneme si
exteriéry slavného kostela Sagrada Família, v jehož kryptě je pohřben Gaudí, pro
kterého byl tento nejneobvyklejší kostel v Evropě životním dílem, jemuž věnoval
dlouhých šestnáct let. Poté odjedeme zpět do České republiky.
7. DEN: V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v odpoledních
hodinách.

11.100,- Kč
ubytování u moře
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 4x ubytování s polopenzí v hotelu po
2-4 osobách
• pobytová daň
• 9 vyučovacích hodin (po 50 min)
s místním lektorem v jazykové škole
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné
Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

7. DEN: V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v dopoledních
hodinách.

www.zajezdyproskoly.cz

9050
dle přání školy

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem
pojedeme přes SRN, Francii a Španělsko a zastavovat budeme jen na protažení a
toalety.

Další varianty na vyžádání:
• program i délku výuky rádi upravíme
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Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Španělsko - Calella

Jazykový kurz v Rouen

4091
dle přání školy

Zájezdy s výukou

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

Další varianty na vyžádání:
• program i délku výuky rádi upravíme

info@protravel.cz

tel: 377 919 202

mob: 739 900 345
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8.200,- Kč

Zájezdy s výukou

ubytování v hotelu

108

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 3x ubytování ubytování se snídaní v hotelu ve dvou- až čtyřlůžkových pokojích
• 12 vyučovacích hodin (po 45 min)
s místním lektorem
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Augsburg s jazykovým kurzem

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v brzkých ranních hodinách. Autobusem
pojedeme do Německa a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.
Kolem poledne přijedeme do Berlína - hlavního města SRN. Projedeme se
oblastí bývalého východního Berlína až ke katedrále Berliner Dom na ostrově
Museuminsel. Navštívíme tu jedinečné muzeum Neues Museum, které nás
zavede do časů starého Egypta, Řecka a Říma. Přes nejstarší čtvrť Berlína
Nikolaiviertel s dominantou kostela Nikolaikirche dojdeme na Alexander Platz
s gotickým kostelem Marienkirche. Na závěr dne vyjedeme výtahem na 365 m
vysokou televizní věž Berliner Fernsehturm s výhledem na působivé dominanty
podvečerního Berlína. Večer odjedeme na ubytování.

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v časných ranních hodinách směr
Mnichov. Po příjezdu do Mnichova navštívíme fotbalový stadion Allianz Arena,
na kterém hrají své domácí zápasy Bayern Mnichov a německá reprezentace.
Poté přejedeme do olympijského areálu Olympiapark, kde se v roce 1972 konaly
olympijské hry. Budeme mít možnost vyjet na věž Olympiaturm s výhledem na
město a okolí. Navštívíme také zajímavou expozici BMW Welt, kde jsou vystaveny
různé automobily této značky. Na závěr nás čeká procházka v historickém centru
Mnichova - Marienplatz a okolí radnice, Residenz, Frauenkirche, Theatinerkirche
a další památky a zajímavosti. Vyšetříme také chvilku času na osobní volno. Večer
odjedeme na ubytování do rodin.

2. DEN: Po snídani absolvujeme dopolední výuku němčiny. Odpoledne vyrazíme
do města Postupim. Navštívíme parkový komplex honosného barokního
zámku Sanssouci zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO. Projdeme
se parkem a kolem zámku, který byl letním sídlem Bedřicha Velikého. Pak
přejedeme k nedalekému zámečku Schloß Cecilienhof a s místním průvodcem
si prohlédneme prostory, kde se po 2. světové válce konala Postupimská
konference o poválečném dělení Německa a rekonstrukci válkou poničené
Evropy. Večer se vrátíme na ubytování.

2. DEN: Po snídani absolvujeme dopolední výuku němčiny. Odpoledne si
prohlédneme Augsburg - třetí největší město v Bavorsku. Uvidíme renesanční
radnici na náměstí Rathausplatz, románskou katedrálu Panny Marie z 11. století,
věž Perlachturm s výhledem na celé město a další. V případě zájmu můžeme
navštívit zoologickou zahradu, která patří k nejnavštěvovanějším zoo v Německu.
Večer se vrátíme na ubytování do rodin.

3. DEN: Po snídani nás opět čeká dopolední výuka němčiny. Odpoledne
přejedeme autobusem do Berlína do oblasti Mitte, kde si prohlédneme
nejznámější památky Berlína. Od budovy Říšského sněmu Reichstag půjdeme
ke slavné bráně Brandenburger Tor, nedalekému Památníku holocaustu a
nevynecháme ani procházku po známé třídě Unter den Linden. Na závěr dne
strávíme volný čas v moderní čtvrti na náměstí Potsdamer Platz. Večer se
vrátíme na ubytování.
4. DEN: Po snídani nás naposledy čeká dopolední výuka němčiny. Odpoledne
se zastavíme u zámku Schloss Charlottenburg (letní rezidence pruských králů,
později císařů) a projdeme se v zámeckém parku. Přejedeme na Kurfürstendamm
- nejživější bulvár města se symbolickou ruinou kostela Gedächtniskirche a
množstvím obchodů, kin a restaurací. Mnoho zajímavostí o Berlíně se dozvíme
na interaktivní výstavě Story of Berlin nebo v DDR muzeu. Dojde i na volný
čas, ale pak už se s Berlínem rozloučíme a odpoledne odjedeme zpět do České
republiky. Ke škole se vrátíme v pozdních večerních hodinách.

3. DEN: Po snídani opět absolvujeme dopolední výuku němčiny. Odpoledne
odjedeme k městečku Günzburg, v jehož blízkosti se nachází proslulý zábavní
park Legoland Deutschland, ve kterém jsou pro návštěvníky připravené stavby a
atrakce vytvořené z milionů stavebních kostek LEGO. Zábavu si tu budeme užívat
celé odpoledne, večer se vrátíme na ubytování do rodin.
4. DEN: Po snídani proběhne naposledy dopolední výuka němčiny. Hned po
jejím skončení přejedeme do historického města a správního střediska Horní
Falce - Regensburgu. Projdeme se historickou částí města a uvidíme např.
Dóm sv. Petra - nejvýznamnější dílo gotiky v jižním Německu; náměstí Alter
Kornmarkt s nedalekou románskou bazilikou z 12. století, vévodským dvorem
a dalším řezenským skvostem - klášterním kostelem Panny Marie Alte Kapelle;
náměstí Rathausplatz se starou radnicí Altes Rathaus, kde v Říšském sále zasedal
tzv. Věčný říšský sněm nebo třeba nejstarší zachovaný most ve střední Evropě
- Steinerne Brücke. Na závěr si užijeme volný čas na individuální zájmy v centru
města. V podvečer odjedeme zpět do České republiky. Ke škole se vrátíme
v pozdních večerních hodinách.

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:

5092
dle přání školy

Německo - Augsburg

Berlín s jazykovým kurzem

9.300,- Kč
ubytování v rodinách
V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC,
DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 3x ubytování v hostitelských rodinách
• 3x plná penze (oběd formou balíčku)
• 12 vyučovacích hodin (po 45 min)
s místním lektorem
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každého účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující
pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů

V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících
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Zájezdy s výukou

5091
dle přání školy

Německo - Berlín

Číslo zájezdu:
Termín zájezdu:
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Vaše ohlasy a názory
Vaše ohlasy, hodnocení zájezdů i poděkování patří společně s Vaší důvěrou k tomu nejcennějšímu, co máme. Zde
je malá ukázka z našich internetových stránek, kde si můžete přečíst mnoho dalších reakcí. Budeme rádi, když
tam přibudou i Vaše zkušenosti :)
„Bez připomínek, jela bych s Pro Travel kamkoli.“

Slavomila Nováková, Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady; Královský Londýn 2018

„Všichni byli nadšení. Příští zájezd si objednáme opět u PRO TRAVEL!“
Vedoucí zájezdu, ZŠ Nýrsko; Perly jižní Anglie 2018

„Pohodový jednodenní zájezd, nic nebylo třeba řešit, vše dobře naplánováno. Jen to počasí se nedá objednat...“
Petra Cittová, ZŠ a MŠ Praha – Vinoř, Vánoční Regensburg 2018

„Celková spokojenost a určitě zase rádi s vámi někam vyrazíme.“
Hana Dědková, Gymnázium Praha 10, Adventní Londýn 2018

„Nemám co dodat, zájezd se studentům líbil, to je pro mě nejdůležitější.“

Zdeňka Křesinová, Gymnázium pod Svatou Horou Příbram, Vánoční Drážďany 2018

„Super zájezd, pohodový, poučný, skvěle sestavený program a citlivě zvolené přestávky. Jednoznačná spokojenost, těšíme se na příště!“
Vedoucí zájezdu, Sportovní a podnikatelská střední škola Plzeň; Krakov, Osvětim, Vělička 2018

„Celý zájezd byl velmi kvalitně připraven a proběhl hladce. Moji žáci byli nadmíru spokojení a já jako učitelka
samozřejmě také. S paní průvodkyní Preisovou jsem se vždy skvěle dohodla, je milá a komunikativní, stejně
jako paní Lorencová. Rezervační systém fungoval na jedničku.“
Eliška Vacková, ZŠ Jablonec nad Nisou, Londýn a Harry Potter 2018

„Celkový dojem hodnotíme velice kladně. Ze zájezdu jsme dorazili sice unavený, ale nabitý pozitivní energií.
Moc se nám vše líbilo a určitě se na Vás obrátíme až opět našetříme do fondu.“
Vedoucí zájezdu, Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary; Řím – za cézarem a papežem 2018

„Jazykový pobyt proběhl bez jediné komplikace. Učitelé i žáci byli maximálně spokojení. Těšíme se už na příští
rok.“
Martina Mikešová, ZŠ a MŠ Praha 6, Berlín s jazykovým kurzem 2018

„Se zájezdem jsme velmi spokojeny, splnil, někdy i předčil naše očekávání. Služeb Vaší cestovní kanceláře chceme využívat i v budoucnu a určitě ji doporučíme kolegyním z jiných škol.“
Vedoucí zájezdu, Gymnázium Praha 4; Jazykový kurz Augsburg 2018

„Zájezd jsme si skvěle užili a se vším jsme byli moc spokojeni. Oceňujeme, jak CK předem vše skvěle připravila,
velmi rychle a ochotně komunikovala a zařídila vše potřebné.“
Vedoucí zájezdu, ZŠ Brána jazyků s rozšířenu výukou matematiky, Jazykový kurz Brighton 2018

„Takovouto CK doporučuji všem školám. Vím, že jednat s dětmi není občas jednoduché, ale vy to umíte. Je
vidět, že o děti jde na prvním místě.“
Jindra Zalabáková, Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kadaň; Podzimní Londýn 2018

„Z celého zájezdu jsem zcela nadšená!!!. Organizací, paní průvodkyní, anglickým koordinátorem, dopravou,
řidiči, programem...“
Věra Snížková, Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha; Jazykový kurz Chester 2018
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