
  

 

 
Termín:  2022/2023                Číslo zájezdu: 6020                                Cena: 3 500 Kč 

 

TYROLSKO 
 
1. DEN: HERRENCHIEMSEE, KUFSTEIN 

Na zájezd vyjedeme od budovy 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: INNSBRUCK 

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 zájezdovým autobusem - kávovar, lednička, video, klimatizace, prodej nápojů 
- 1x ubytování se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích 
- služba průvodce po celou dobu zájezdu 
- mobilní aplikace plná praktických informací a zábavy pro každého účastníka 
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna  
 
V ceně není zahrnuto: 
- vstupné do navštívených objektů a plavba lodí: cca 30 EUR pro studenty do 18 let 
 
Poznámka: 
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 
 

Upozornění:  

S ohledem na epidemiologickou situaci může být pro účast na zájezdu nezbytné splnění podmínek pro vycestování do 
jiných zemí a pro návrat zpět do ČR (např. očkování či testování). Bezplatné odhlášení ze zájezdu z důvodu nesplnění 
těchto podmínek bohužel není možné. To se nevztahuje na případy, kdy se tyto podmínky změní krátce před zájezdem 
takovým způsobem, že je objektivně již nelze splnit. 

 


