
  

 

 
Termín: 2021/2022            Číslo zájezdu: 7001                              Cena: 4 100,- Kč 
 

ŠVÝCARSKÝ PARLAMENT 
 
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: RÝNSKÉ VODOPÁDY, KOSTNICE, BASILEJ 

Prvním zastavením budou největší říční vodopády v Evropě - Rýnské vodopády u města Schaffhausen. Řeka, která je 
v této oblasti široká 150 m, padá z výšky 23 m. Poté odjedeme do nedalekého města Kostnice. Zde absolvujeme 
procházku městem - Husův památník, muzeum J. Husa, románský minstr z 11. století, budova koncilu, pěkná 
promenáda podél Bodamského jezera. Poslední zastávkou dne bude město Basilej - významné centrum obchodu a 
průmyslu a také jediný švýcarský přístav. Zde se projdeme starým městem v okolí románské katedrály postavené 
z růžového pískovce. Večer odjedeme na ubytování. 

 
3. DEN: BERN, LUZERN 

Po snídani přejedeme do Bernu, hlavního města Švýcarska. Zde nás čeká procházka starým městem, které je situováno 
v ohbí řeky Aare, a exkurze ve švýcarském parlamentu. Při návratu se ještě zastavíme v krásném historickém městě 
Luzern, které se rozkládá na břehu jezera Vierwaldstätter See a pod horou Pilatus. Zde si společně projdeme město a 
navštívíme jezuitský kostel, „Lví památník“, poté budeme mít volný čas na nákup suvenýrů nebo procházku kolem 
jezera. Večer odjedeme zpět do České republiky. 

 

4. DEN: NÁVRAT DO ČR 

V noci budeme pokračovat v cestě a domů přijedeme v brzkých ranních hodinách. 
 
 
V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej nápojů  
- 1x ubytování se snídaní v hotelu/hostelu ve dvou- a čtyřlůžkových pokojích  
- služby 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: 1 EUR a 10-15 CHF pro studenty do 18 let 
 
Poznámka: 
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 
- 1 pedagogický doprovod zdarma na každých 14 platících 
- exkurzi v parlamentu je nutné rezervovat s velkým předstihem a nelze ji garantovat 
 


