
  

 

 
Termín: 2021/2022           Číslo zájezdu: 4080                              Cena: 3 600,- Kč 
 

AUTOMOBILKA PEUGEOT A CITÉ DE L´AUTOMOBILE  
 
1. DEN: ODJEZD Z ČR 

Na zájezd vyjedeme od budovy školy v pozdních večerních hodinách. Autobusem pojedeme přes Německo a 
zastavovat budeme jen na protažení a toalety. 
 
2. DEN: THANN, ROUTE DES CRETES, EQUISHEIM, CITÉ DE L´AUTOMOBILE 

Po snídani u dálničního motorestu přijedeme do městečka Thann s unikátní gotickou katedrálou. Dále budeme 
pokračovat v jízdě panoramatickou cestou Route des Cretes s výhledy po okolí, zastavíme u památníku Vieil Armand 
z 1. světové války, budeme mít možnost nenáročného výstupu na nejvyšší horu Vogéz - Grand Ballon, 1424 m n. m. 
Zastavíme se v zajímavém městečku Equisheim, které je obehnané třemi soustřednými kružnicemi staveb ze 13. 
století. Navštívíme největší muzeum automobilů na světě Cité de l´Automobile ve městě Mulhouse, které nabízí cca 
400 exponátů světových značek, např. Rolls Royce, Bugatti, Mercedes, Ferrari, Porsche. V případě zájmu bude možnost 
zařadit i návštěvu nedalekého muzea vlaků Cité du Train. Večer odjedeme na ubytování. 
 
3. DEN: SOCHAUX, STRASBOURG 

Po snídani přejedeme do města Sochaux, navštívíme montážní linku a muzeum automobilového závodu l’Aventure 
Peugeot, prohlédneme si závod s místním průvodcem. Přejedeme do hlavního města Alsaska a jednoho z nejhezčích 
měst Francie - Strasbourgu. Prohlédneme si historické centrum města s katedrálou Cathédrale Notre Dame, čeká nás 
okružní jízda lodí po kanálech města až k moderním stavbám Evropské unie, procházka známou čtvrtí Petite France 
s hrázděnými domy, kanály a neopakovatelnou atmosférou. Ve večerních hodinách odjedeme zpět do České republiky. 
  
4. DEN: NÁVRAT DO ČR 

V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v brzkých ranních hodinách. 
 
 
V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, video, lednička, prodej nápojů  
- 1x ubytování se snídaní v hotelu typu Premiere Classe po třech osobách na pokoji s vlastním sociálním příslušenstvím 
- služba průvodce po celou dobu zájezdu  
- pestrý informační materiál pro každého účastníka 
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna 
 
V ceně není zahrnuto: 
- vstupné do navštívených objektů: cca 35-40 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 
 
 


