Termín: 2020/2021

Číslo zájezdu: 7521

Cena: 5 500,- Kč

BRUSEL S NÁVŠTĚVOU EP
1. DEN: ODJEZD Z ČR
Na zájezd vyjedeme od budovy školy ve večerních hodinách. Autobusem pojedeme přes Německo do Lucemburska a
zastavovat budeme jen na protažení a toalety.
2. DEN: LUXEMBOURG, BASTOGNE, LEUVEN
Naší první zastávkou bude hlavní město velkovévodství Luxembourg, město Luxembourg, nazývané pro svoji
důkladnou fortifikaci „Gibraltar severu“. Nejprve si prohlédneme katedrálu Notre Dame s renesančním náhrobkem, ve
kterém jsou uloženy ostatky lucemburského hraběte a českého krále Jana Lucemburského. Pak se projdeme městem
kolem nejvýznamnějších památek a objektů a mimo jiné se zastavíme u památníku Jana Palacha. Z Lucemburska
přejedeme do Belgie k městečku Bastogne, v jehož blízkosti se v zimě roku 1944 odehrávaly urputné boje mezi
spojenci a německou armádou (Ardenská operace). Budeme mít možnost prozkoumat zajímavé muzeum Battle of
Bulge Museum a památník americké armády Mardasson Monument. Odpoledne navštívíme příjemné univerzitní
město Leuven, jehož radnice patří mezi nejkrásnější světské stavby v Evropě. Na závěr zde budeme mít i krátké osobní
volno. Večer pak přejedeme autobusem na ubytování.
3. DEN: BRUSEL - EVROPSKÝ PARLAMENT, GRAND PLACE
Po snídani přejedeme do centra hlavního města Belgie - Bruselu. Navštívíme sídlo Evropského parlamentu, kde si
poslechneme výklad některého z pracovníků EP o úloze a práci Evropského parlamentu a podíváme se do plenárního
sálu. Poté absolvujeme procházku po Bruselu, během níž si prohlédneme zajímavosti a historické památky tohoto
kosmopolitního města - královský palác, muzejní komplex, katedrálu sv. Michala, jedno z nejhezčích náměstí na světě
Grand Place, čůrajícího chlapečka Manneken Pis, kulinářské centrum města, obchodní bulváry Bruselu a další.
V případě časové rezervy se zastavíme ve Waterloo - místě porážky císaře Napoleona v červnu roku 1815. Zde
navštívíme informační centrum, vystoupíme na pahorek Butte de Lion a budeme mít možnost zhlédnout zobrazení
bitvy na 110 m dlouhém plátně v kruhové budově Panorama. Večer se vrátíme na ubytování jako minulou noc.
4. DEN: MAASTRICHT
Po snídani se krátce zastavíme ve městě Maastricht, kde byla v r. 1992 podepsaná smlouva o vzniku EU - The Treaty of
Maastricht. Poté již pojedeme zpět do České republiky. Ke škole se vrátíme v pozdních večerních hodinách.
V ceně je zahrnuto:
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, video, lednička, prodej nápojů
- 2x ubytování se snídaní v hotelu/hostelu ve vícelůžkových pokojích
- služby průvodce po celou dobu zájezdu
- zábavně vzdělávací brožura pro každého účastníka
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
- vstupy do navštívených objektů: 20-25 EUR pro studenty do 18 let
Poznámka:
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků
- 1 pedagogický doprovod zdarma na každých 14 platících
- program 3. dne může být upraven v závislosti na přiděleném čase návštěvy EP
- prohlídky parlamentu se mohou zúčastnit pouze osoby starší 14 let

