
  

 
Termín: 2022/2023                Číslo zájezdu: 7531                                Cena: 4 300 Kč 
 

VELKOVÉVODSTVÍ LUXEMBOURG 
 

1. DEN: ODJEZD Z ČR 

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

 
2. DEN: CLERVAUX, VIANDEN, ECHTERNACH, LAROCHETTE 

V ranních hodinách přijedeme do malebného městečka Clervaux vybudovaného na ostrohu obtékaném ze tří stran 
řekou Clerve. Navštívíme půvabné, hradbami obehnané, městečko Vianden s mnoha středověkými domy a pěkným 
hradem, jehož interiéry si prohlédneme. Zastavíme se v nejstarším městě velkovévodství, v Echternachu, jehož klášter 
byl ve středověku centrem vzdělanosti. Poté nás bude čekat průjezd údolím Valle de l´Eraz Noire, tzv. „lucemburským 
Švýcarskem“, lesnatou krajinou s hlubokými údolími řek a bizarními skalními útvary. Na závěr dne navštívíme 
městečko Larochette s dvojicí zřícenin hradů, ležící v malebném údolí. Večer odjedeme na ubytování. 

 
3. DEN: LUXEMBOURG, TRIER 

Po snídani navštívíme 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. Poté se projdeme po městě a 
navštívíme nejvýznamnější památky a objekty. Po poledni přejedeme do německého města Trier (Trevír), které bylo 
založeno Římany. Absolvujeme prohlídku města, během níž uvidíme nejvýznamnější památky - římskou bránu Porta 
Nigra, románský dóm sv. Petra, římskou baziliku, Císařské lázně a další. Odpoledne odjedeme 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  
- 1x ubytování se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích 
- služby průvodce po celou dobu zájezdu a informační materiál 
- 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: 10-15 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. 
 


