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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

Paříž pro základní školyČíslo zájezdu:  4060
Termín zájezdu:  dle přání školy

5.700,- Kč

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 každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující 

pojištění léčebných výloh, pojištění úra-
zu, 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

Pa
říž

 p
ro

 Z
Š

doporučujeme

mohlo by Vás také zajímat:

Paříž, Disneyland    www
Europa Park a Strasbourg  www 

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v podvečerních 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.

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.

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.

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

Paříž pro střední školy Číslo zájezdu:  4065
Termín zájezdu:  dle přání školy

5.700,- Kč

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 každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující 

pojištění léčebných výloh, pojištění úra-
zu, 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

Pa
říž

 p
ro

 S
Š

oblíbený program

mohlo by Vás také zajímat:

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

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: 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.

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.

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

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: 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.

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.

Rozmanité AlsaskoČíslo zájezdu:  4011
Termín zájezdu:  dle přání školy

5.100,- Kč

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 každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující 

pojištění léčebných výloh, pojištění úra-
zu, 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

Al
sa

sk
o

pestrý program

mohlo by Vás také zajímat:

Burgundsko, Auvergne    www

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

Hornorýnské trojmezí

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

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 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.

Číslo zájezdu:  4014
Termín zájezdu:  dle přání školy

5.600,- Kč

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 každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující 

pojištění léčebných výloh, pojištění úra-
zu, odpovědnosti, zavazadel a storna

V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů, pro-

jížďka lodí

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

Ho
rn

or
ýn

sk
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tr
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m
ez

í

stálý hit

mohlo by Vás také zajímat:

J. Francie  - po stopách malířů  www

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

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.

3. DEN: Po snídani odjedeme do jedné z nejslavnějších vesniček Francie - Saint-
Paul 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.

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.

Francouzská riviéra a MonacoČíslo zájezdu:  4031
Termín zájezdu:  dle přání školy

6.100,- Kč

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 každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující 

pojištění léčebných výloh, pojištění úra-
zu, 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
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oblíbený program

mohlo by Vás také zajímat:

Památky a moře jižní Francie   www

Malebná Provence

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: 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 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 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.

Číslo zájezdu:  4042
Termín zájezdu:  dle přání školy

7.600,- Kč

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 každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující 

pojištění léčebných výloh, pojištění úra-
zu, odpovědnosti, zavazadel a storna

V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů, pro-

jížďka lodí

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

mohlo by Vás také zajímat:

Fr. středohoří a Provence    www

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

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

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.

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: 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.

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.

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.

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 každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující 

pojištění léčebných výloh, pojištění úra-
zu, odpovědnosti, zavazadel a storna

V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů, pro-

jížďka lodí

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

Číslo zájezdu:  4072
Termín zájezdu:  dle přání školy

9.400,- Kč

Tajemná Bretagne
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pestrý programdoporučujeme

mohlo by Vás také zajímat:
Strasbourg s návštěvou EP  www 
Lotrinsko, Alsasko  www
Rozmanité Alsasko  www

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 každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující 

pojištění léčebných výloh, pojištění úra-
zu, odpovědnosti, zavazadel a storna

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

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

Číslo zájezdu:  4055
Termín zájezdu:  dle přání školy

7.400,- Kč

Krásy Normandie
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mohlo by Vás také zajímat:

Paříž, Normandie, Disneyland www
Normandie  - po stopách válek www



64 65

Itá
lie

Itá
lie

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

Pe
rly

 To
sk

án
sk

a

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

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

Číslo zájezdu:  4503
Termín zájezdu:  dle přání školy

6.100,- Kč

Perly Toskánska

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 každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy ve večerních hodinách. 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.

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.

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

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
9.-13.5.,  13.-17.6. 
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V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů,
 jízda metrem a příměstským vlakem

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

Číslo zájezdu:  4505
Termín zájezdu:  dle přání školy

6.700,- Kč

Řím - za cézarem a papežem

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 každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

mohlo by Vás také zajímat:

Řím, Neapol, Capri    str. 67

mohlo by Vás také zajímat:

Florencie - zrození renesance    www

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

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 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.
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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.

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.

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.

V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů, jízd-

né vlakem a lodí

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

Číslo zájezdu:  4508
Termín zájezdu:  dle přání školy

6.800,- Kč

Italská mozaika

doporučujeme

mohlo by Vás také zajímat:

Automobilky Itálie   www

mohlo by Vás také zajímat:

Milán a švýcarské Ticino   www

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 každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
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i1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy kolem poledne. Autobusem pojedeme do 
Itálie a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

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.

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.

V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů,
 jízdné, trajekt na Capri

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

Číslo zájezdu:  4510
Termín zájezdu:  dle přání školy

7.900,- Kč

Řím, Neapol, Capri

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 každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
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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.

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 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.

V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů, jízd-

né lodí

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

Číslo zájezdu:  4502
Termín zájezdu:  dle přání školy

5.400,- Kč

Skvosty severní Itálie

náš tip

mohlo by Vás také zajímat:

Dolomity, Benátky    www

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 každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

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

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

mohlo by Vás také zajímat:

Cinque Terre, moře a Milán    www
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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.

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.

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.

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.

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

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

Číslo zájezdu:  4506
Termín zájezdu:  dle přání školy

5.500,- Kč

San Marino, moře a rychlá kola

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 každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
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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.

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. 

To nejlepší z Katalánska

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 každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů, pro-

jížďka lodí

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

dání

Číslo zájezdu:  9002
Termín zájezdu:  dle přání školy

8.100,- Kč
oblíbený program

mohlo by Vás také zajímat:

Katalánské inspirace    www
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15.-20.5.,  22.-27.5.   
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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. 

V ceně je zahrnuto:

• doprava kvalitním autobusem - WC, 
DVD, klimatizace, prodej nápojů

• 3x ubytování se snídaní v mládežnic-
kém hostelu ve vícelůžkových pokojích

• pobytová taxa
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí 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

Číslo zájezdu:  9020
Termín zájezdu:  dle přání školy

9.700,- Kč

Baskicko

mohlo by Vás také zajímat:
Madrid a okolí    www
Madrid letecky    www
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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: 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.

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.

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 každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující 

pojištění léčebných výloh, pojištění úra-
zu, 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

Číslo zájezdu:  7511
Termín zájezdu:  dle přání školy

6.100,- Kč

Rozmanitosti Nizozemska

oblíbený program

mohlo by Vás také zajímat:

Belgická města    www

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

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 každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující 

pojištění léčebných výloh, pojištění úra-
zu, 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

Číslo zájezdu:  3001
Termín zájezdu:  dle přání školy

7.700,- Kč

Benelux

ověřený program

mohlo by Vás také zajímat:

Brusel s návštěvou EP    www
Belgie a Lucembursko www


