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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 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.

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.

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 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 pro-

jížďka lodí

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

Číslo zájezdu:  5060
Termín zájezdu:  dle přání školy

2.700,- Kč

Berlín pro základní školy

oblíbený program

mohlo by Vás také zajímat:

Berlín a Tropical Islands    www
Adventní Berlín    www
Berlín  - hlavní město SRN www

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

Číslo zájezdu:  5065
Termín zájezdu:  dle přání školy

2.700,- Kč

Berlín pro střední školy

oblíbený program

mohlo by Vás také zajímat:

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

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



40 41

N
ěm

ec
ko

N
ěm

ec
ko

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

Be
rlí

n,
 P

os
tu

pi
m

, D
rá

žď
an

y

náš tip

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.

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.

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 je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x ubytování se snídaní v mládežnic-

kém 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

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

Číslo zájezdu:  5006
Termín zájezdu:  dle přání školy

4.200,- Kč

Berlín, Postupim, Drážďany

mohlo by Vás také zajímat:

Bavorské klenoty   www
Lužicko, Sasko    www
Drážďany, Míšeň    www

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 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.

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.

Číslo zájezdu:  5010
Termín zájezdu:  dle přání školy

3.100,- Kč

Mnichov, Labutí zámky

stálý hit
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V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 1x ubytování se snídaní v mládežnic-

kém 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

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
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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.

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.

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. 

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x ubytování se snídaní v mládežnic-

kém 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 je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x ubytování se snídaní v mládežnic-

kém 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

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

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

Číslo zájezdu:  5036 Číslo zájezdu:  5035
Termín zájezdu:  dle přání školy Termín zájezdu:  dle přání školy

4.400,- Kč 5.200,- Kč

Krásy pohoří Harz Severní Německo
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netradiční program hit minulých let

mohlo by Vás také zajímat:
Za vílou Loreley    www
Porýní    www

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.

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 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. 

mohlo by Vás také zajímat:
Autostadt Wolfsburg    www
Velký okruh Německem    www
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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. 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 je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 1x ubytování se snídaní v mládežnic-

kém 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

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

Číslo zájezdu:  6060
Termín zájezdu:  dle přání školy

2.400,- Kč

Vídeň pro základní školy

stálý hit

mohlo by Vás také zajímat:

Vánoční Vídeň    www
Vídeň, Wachau    str. 46

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.

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.

Vídeň pro střední školy
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V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 1x ubytování se snídaní v mládežnic-

kém 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

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

Číslo zájezdu:  6065
Termín zájezdu:  dle přání školy

2.400,- Kč
stálý hit

mohlo by Vás také zajímat:

Technická nej města Vídně    www
Za uměním do Vídně  www

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. 
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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.

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x ubytování se snídaní v mládežnic-

kém 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

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

Číslo zájezdu:  5545
Termín zájezdu:  dle přání školy

4.400,- Kč

Královská města na Dunaji

tři hlavní města

mohlo by Vás také zajímat:

Parlamenty na Dunaji    www
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u 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. 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.

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 1x ubytování se snídaní v mládežnic-

kém 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

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

Číslo zájezdu:  6001
Termín zájezdu:  dle přání školy

2.400,- Kč

Vídeň, Wachau

stálý hit

mohlo by Vás také zajímat:

Vánoční Vídeň    www

AKCE 30 - termíny pro rok 2021:
7.-8.4.,  4.-5.5.,  16.-17.5.,  6.-7.6.,  16.-17.6.
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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.

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 Orlí hnízdo

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 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:  6011
Termín zájezdu:  dle přání školy

2.700,- Kč
oblíbený program
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mohlo by Vás také zajímat:

Vodní dílo Kaprun a Salzburg  www
Vánoční Salzburg    www

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

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 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.

Salzburg a Hallstatt

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 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:  6012
Termín zájezdu:  dle přání školy

2.700,- Kč
krásná příroda
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mohlo by Vás také zajímat:

KZ Mauthausen a Orlí Hnízdo   www  
Salzburg a horské výhledy    www

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. 
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V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 1x ubytování se snídaní v mládežnic-

kém 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 

lanovkou a lodí

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

Číslo zájezdu:  5520
Termín zájezdu:  dle přání školy

3.100,- Kč

Tyrolsko
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an1. 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 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.

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.

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
• 2x ubytování se snídaní v mládežnic-

kém 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

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

Číslo zájezdu:  6040
Termín zájezdu:  dle přání školy

4.300,- Kč

Krásy hor a jezer Korutan

krásná příroda

mohlo by Vás také zajímat:

Klenoty Solnohradska    www

mohlo by Vás také zajímat:

Solná komora    www
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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.

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.

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.

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

jízdné

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

Číslo zájezdu:  7002
Termín zájezdu:  dle přání školy

5.600,- Kč

Města a hory Švýcarska

ověřený program

mohlo by Vás také zajímat:

Švýcarský parlament    www 
Bodensee a Labutí zámky    www

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

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

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,  

lanovky, vláček

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

Číslo zájezdu:  7004
Termín zájezdu:  dle přání školy

5.800,- Kč

Švýcarskem k Mont Blancu

krásná příroda

mohlo by Vás také zajímat:

Švýcarsko s návštěvou CERNu    www
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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.

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 je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x ubytování se snídaní v hotelu ve ví-

celůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• jízda horským vláčkem
• 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

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

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

Číslo zájezdu:  7006
Termín zájezdu:  dle přání školy

6.500,- Kč

Alpskými průsmyky do Ticina

doporučujeme
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ka1. 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.

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 každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující 

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

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

Číslo zájezdu:  7008
Termín zájezdu:  dle přání školy

8.100,- Kč

Švýcarská mozaika

2x večeře

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
6.-11.6.,  13.-18.6.   


