
  

 
Termín: 2022/2023                Číslo zájezdu: 7522                                Cena: 6 600 Kč 
 

BELGICKÁ MĚSTA 

 

1. DEN: ODJEZD Z ČR 

Na zájezd vyjedeme od budovy školy ve večerních hodinách. Autobusem pojedeme přes Německo do Belgie a 
zastavovat budeme jen na protažení a toalety. 

 
2. DEN: LEUVEN, BRUSEL 

Dopoledne navštívíme příjemné univerzitní město Leuven, jehož radnice (plaménková gotika) patří mezi nejkrásnější 
světské stavby v Evropě. Poté přejedeme do hlavního města Belgie - Bruselu. Projdeme se centrem Bruselu a 
prohlédneme si 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. Večer přejedeme autobusem na ubytování. 
 
3. DEN: GENT, BRUGGY 

Po snídani vyrazíme na prohlídku historického města Gent, správního střediska Východních Flander, jemuž mohla co 
do krásy a velikosti ve středověku konkurovat pouze Paříž. Projdeme se centrem kolem hlavních památek: katedrála 
Sint-Baafskathedraal se známým Gentským oltářem (Klanění beránku), Sint-Michielskerk, Laakenhalle, Graslei a 
Korenlei - soubor štítových cechovních domů na nábřeží řeky Leie a další. Dále navštívíme romantické a malebné 
město Bruggy, které je považováno za jedno z nejhezčích v Evropě a často se nazývá „Benátky severu“. Projdeme se 
podél vodních kanálů a prohlédneme si hradní náměstí s překrásnou gotickou radnicí, náměstí Markt s věží Belfort a 
další zajímavosti města. Večer se autobusem vrátíme na stejné ubytování jako minulou noc. 

 
4. DEN: ATOMIUM, MECHELEN, ANTWERPEN 

Po snídani odjedeme do areálu bruselského výstaviště, kde se konala světová výstava Expo 58 a kde se nachází 
Atomium - 102 m vysoký model krystalické mřížky železa. Pak si prohlédneme hezké město Mechelen, sídlo 
belgického arcibiskupství s mohutnou katedrálou St.-Romboutskathedraal. Odpoledne přejedeme do půvabného 
města Antwerpen na řece Šeldě, které je úzce spjato s životem P. P. Rubense. Projdeme se podél řeky Šeldy a hradu 
Steen, uvidíme katedrálu Panny Marie, proslulé náměstí s renesanční radnicí, dům P. P. Rubense a další zajímavosti 
města. Večer odjedeme zpět do České republiky. 

 
5. DEN: NÁVRAT DO ČR 

V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v ranních 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  
- 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: 
- vstupy do navštívených objektů: cca 20 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. 
 


