Termín: 2020/2021

Číslo zájezdu: 8801

Cena: 2 200,- Kč

PO STOPÁCH VELKÉ MORAVY
1. DEN: VELEHRAD, STARÉ MĚSTO, TRNAVA
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: NITRA, DEVÍN, BRATISLAVA
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 je zahrnuto:
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej teplých a chlazených nápojů
- 1x ubytování se snídaní v hotelu/hostelu ve vícelůžkových pokojích
- služba průvodce po celou dobu zájezdu a informační materiál
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
- vstupy do navštívených objektů a atrakcí: cca 100 Kč a 10 EUR pro studenty do 18 let
Poznámky:
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků
- 1 pedagogický doprovod zdarma na každých 14 platících

