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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
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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
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mob: 739 900 345
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2.100,- Kč
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Slezsko horem dolem

8011
dle přání školy

Slezsko horem dolem

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

www.zajezdyproskoly.cz

2.300,- Kč
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

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

mohlo by Vás také zajímat:

Parlamenty na Dunaji   
www
Vánoční Budapešť www
Maďarská města   
www

PRO TRAVEL CK, s.r.o.

8801
dle přání školy

V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů

mohlo by Vás také zajímat:
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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   
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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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České Švýcarsko   
Šumava   
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