
  

 
Termín: 2022/2023              Číslo zájezdu: 5021                               Cena: 4 100,-Kč 
 

PORÝNÍ 
 

1. DEN: ODJEZD Z ČR 

Na zájezd vyjedeme od budovy školy v pozdních večerních hodinách. Autobusem pojedeme do Německa a zastavovat 
budeme jen na protažení a toalety. 
 
2. DEN: KÖLN, BONN, MARIA LAACH 

Ráno přijedeme do Kolína nad Rýnem, čtvrtého největšího města v Německu. Navštívíme kolínskou dominantu - Dóm 
(druhá nejvyšší katedrála na světě a největší gotická stavba v Německu, ve které se mj. nachází schránka s domnělými 
pozůstatky tří Svatých králů). Poté se krátce projdeme centrem města, které je umístěno v těsné blízkosti řeky Rýn. 
Přejedeme na prohlídku do nedalekého Bonnu, bývalého hlavního města BRD, rodiště Ludwiga van Beethovena. 
Zastavíme se i u mostu u Remagenu - místa, kde 7.3.1945 překročila americká armáda Rýn. V podvečer navštívíme 
proslulé poutní místo Maria Laach. Bazilika, která je mistrovským dílem románské architektury, se nachází u 
Laachského jezera, které se vytvořilo v kráteru vyhaslé sopky. Večer odjedeme na ubytování. 
 
3. DEN: ST.GOAR, RHEINTAL, RÜDESHEIM, NIEDERWALDDENKMAL 

Po snídani se projdeme pěkným městečkem St. Goar, v jehož blízkosti se vypíná hrad Rheinfels. Poté nás čeká jízda 
parníkem proti proudu řeky Rýn. Z paluby parníku je možné vychutnávat půvaby této romantické cesty a zhlédnout 
nejhezčí partie údolí Rheintal - např. skalní ostroh Loreley, hrady Gutenfels, Schönburg, Pfalz, Stahleck. Přijedeme do 
půvabného městečka Rüdesheim s krásnými hrázděnými domy, které je turistickým centrem oblasti. Autobusem 
vyjedeme na výšinu nad městečkem k pomníku Niederwalddenkmal se sochou Germánie, odkud se naskýtá pěkná 
vyhlídka na údolí řeky Rýnu. 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  
- služba 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: 
- vstupné do navštívených objektů: 20-30 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 
 
 

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). Nesplnění těchto podmínek bohužel není možné uznat 
jako důvod pro bezplatné odhlášení ze zájezdu. To se nevztahuje na případy, kdy se tyto podmínky změní krátce před 
zájezdem takovým způsobem, že je objektivně již nelze splnit. 
 


