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BELGIE, HOLANDSKO –
Lucemburk, Brusel, Amsterdam

Cena
A: 4.450 Kč
B: 3.650 Kč

PROGRAM:

INFORMACE O CENĚ

1. den:

Cena obsahuje:
• Doprava autokarem
• 2 × v hotelu F1 ve třílůžkových pokojích se
společným příslušenstvím
• Snídaně
• Služby průvodce po celou dobu zájezdu
• Cestovní pojištění

• Odjezd od budovy školy v nočních hodinách do Lucemburku.

2. den:
• Ráno příjezd do Lucemburku – prohlídka města, návštěva katedrály Panny Marie.
• Odjezd do Bruselu – prohlídka města – střed města s burzou, katedrálou a hlavním náměstím, Manneken Pis, procházka uličkou rybích restaurací s naaranžovanými fantastickými obrazci z plodů moře, okružní jízda kolem královských
paláců, Atomium.

Cena neobsahuje:
• Vstupy do navštívených objektů (orientační ceny
vstupů: katedrála Panny Marie 2 €, Rubensův dům
5 €, Madurodam 10 €, Mořské akvárium 9 €,
Muzeum voskových figurín 18 €, projížd’ka lodí
po grachtech 6 €)

• Pozdě odpoledne odjezd na ubytování v oblasti Antwerp,
nocleh.

Cena A/B:

3. den:

• cena A – autokar s kapacitou 47 míst, minimální
počet platících účastníků 40 + 3 místa zdarma pro
pedagogický doprovod
• cena B – autokar s kapacitou 79 míst, minimální
počet platících účastníků 73 + 4 místa zdarma pro
pedagogický doprovod

• Snídaně, odjezd do města Antwerpy – prohlídka města – nábřeží s hradem Steen, nám. Grote Markt, fontána Brabo,
katedrála, Rubensův dům.
• Odjezd do přímořských lázní Scheveningen – prohlídka Madurodamu – miniaturní stavby Holandska, dle časových možností možnost návštěvy Mořského akvária se žraloky a vyhlídkové věže.

Leeuwarden

Groningen

• Odjezd na ubytování v oblasti Amsterdamu, dle časových
možností krátká zastávka v Den Haag – Mírový palác, nocleh.

Assen

4. den:
• Snídaně, odjezd do Amsterdamu – prohlídka města – náměstí Dam, Královský palác, dvůr Bekyní, květinový trh,
Muzeum voskových figurín Madame Tussaud, možná projížd’ka lodí po grachtech.

Lelystad

Zwolle

Amsterdam
Den Haag

• Pozdě odpoledne odjezd zpět do ČR.

Utrecht
Arnhem

5. den:

‘s-Hertogenbosch

• Příjezd do ČR.
Middelburg

Antwerpen

Brugge
Gent

Brussel

Hasselt
Maastricht

Liege
Namur
Mons

Arlon

Louxembourg
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Cestovní kancelář PRAŽSKÝ KLUB TOUR OPERATOR, s. r. o, Drahobejlova 6/2215, 190 00 Praha 9,
tel.: 266 311 543–5, fax: 266 313 166, e-mail: info@prazsky-klub.cz, www prazsky-klub.cz

ČR, NĚMECKO –
Hřensko, Drážany

Cena
A: 960 Kč
B: 750 Kč

PROGRAM:

INFORMACE O CENĚ

1. den:

Cena obsahuje:

• Odjezd v ranních hodinách do Hřenska.
• Příjezd do Hřenska, prohlídka Pravčické brány – největší
přírodní skalní brány na našem kontinentu, návštěva výletního
zámečku Sokolí hnízdo.
• Odpoledne odjezd k hřenským soutěskám.
• Romantická plavba lodičkou na říčce Kamenici Tichou (Edmundovou) a Divokou soutěskou s výkladem převozníka.
• Odjezd na ubytování v oblasti Hřenska, nocleh.

2. den:
• Snídaně, odjezd do Drážan.
• Příjezd do Drážan, prohlídka historického centra města:
Semperoper – impozantní neorenesanční budova Saské státní opery, Hofkirche – monumentální barokní královský kostel,
obraz Knížecí průvod – 102 m dlouhý vlys znázorňující průvod
saských panovníků, Zwinger – nejslavnější komplex města se
sídlem několika muzeí, mj. i Obrazovou galerií starých mistrů – jednou z nejlepších obrazových galerií v Evropě, zámecký komplex Rezidenční zámek se sbírkou Grüne Gewölbe
– rozsáhlou kolekcí královských drahokamů, broží, vzácných
nádob a cenných figurek, kostel Frauenkirche – významná
barokní stavba z r. 1743 (kostel svým odvážným architektonickým pojetím velkolepého vnitřního prostoru s ohromnou
kopulí dříve vévodil panoramatu Drážan a v únoru 1945 byl
zničen bombardováním; kostel byl nedávno renovován a opět
otevřen), „Balkon Evropy“ (Brühlische Terasse) – terasa
nabízející krásný výhled na Labe a okolí, Hausmanova věž –
vysoká věž s krásným výhledem na město.

•
•
•
•
•

Doprava autokarem
1 x ubytování
Snídaně
Služby průvodce po celou dobu zájezdu
Cestovní pojištění

Cena neobsahuje:
• Vstupy do navštívených objektů (orientační ceny
vstupů: celý areál s Pravčickou bránou dospělí 50 Kč,
děti 30 Kč, Edmundova soutěska dospělí 70 Kč, děti
30 Kč, Hofkirche 6 €, Zwinger – zbrojnice 3 €, sbírka porcelánu 5 €, Obrazová galerie starých mistrů
6 €, sbírka Zelená kletba 5 €, Frauenkirche výstup
na věž 5 €)

Cena A/B:
• cena A – autokar s kapacitou 47 míst, minimální
počet platících účastníků 40 + 3 místa zdarma pro
pedagogický doprovod
• cena B – autokar s kapacitou 79 míst, minimální
počet platících účastníků 73 + 4 místa zdarma pro
pedagogický doprovod

Rostock

Hamburg
Schwerin
Bremen

• Odjezd zpět do ČR.

Berlin
Potsdam

Hannover
Magdeburg

Dortmund

Kassel

Düsseldorf

Weimar

Bonn

Dresden
Hřensko

Wiesbaden

Frankfurt

Bamberg

Mainz
Saarbrücken

Heidelberg

Nürnberg

Karlsruhe

Stuttgart
München
Freiburg
Konstanz
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DÁNSKO –
Kodaň, Hillerod, Roskilde

Cena
A: 2.870 Kč
B: 2.150 Kč

PROGRAM:

INFORMACE O CENĚ

1. den:

Cena obsahuje:
•
•
•
•
•

• Odjezd v nočních hodinách přes Německo do Rostocku.

2. den:
• Ranní přejezd trajektem Rostock-Gedser do Kodaně.

Doprava autokarem, trajekt Rostock-Gedser
1 x ubytování v hostelu ve 2, 3 a 4lůžkových pokojích
Snídaně
Služby průvodce po celou dobu zájezdu
Cestovní pojištění

• Ráno prohlídka Kodaně – střídání gardy u královského paláce Amelienborgu, Mramorový kostel, přístav se starou
pevností, Malá mořská víla, palác Christianborg – sídlo
parlamentu, kodaňská katedrála, Muzeum pohádek H. CH.
Andersena, Kruhová věž s výhledem na město, pověstný
přístav Nyhavn s kulisou lodí a hospůdek, nejstarší pěší zóna
na světě Strøget, radnice, park Tivoli – nejstarší zábavní park
na světě, možnost návštěvy zámku Charlottenborg a královského Rosenborgu s expozicí korunovačních klenotů.

Cena neobsahuje:

• Odpoledne plavba lodí po kodaňských kanálech.

• cena A – autokar s kapacitou 47 míst, minimální
počet platících účastníků 40 + 3 místa zdarma pro
pedagogický doprovod
• cena B – autokar s kapacitou 79 míst, minimální
počet platících účastníků 73 + 4 místa zdarma pro
pedagogický doprovod

• Vstupy do navštívených objektů (orientační ceny
vstupů: Copenhagen card na 24 hodin děti 10–15 let
115 DKK, dospělý 225 DKK – volné vstupy do většiny navštívených objektů, katedrála v Roskildu dítě
15 DKK, dospělý 25 DKK)

Cena A/B:

• Odjezd na ubytování, nocleh.

3. den:
• Snídaně, odjezd do Hillerodu – návštěva nejkrásnějšího dánského zámku Frederiksborg s unikátními sbírkami historického muzea a velkolepou kaplí, považovaného Dány za symbol
královské minulosti země.
• Odpoledne odjezd do bývalého hlavního města Roskilde s velkolepou katedrálou Sv. Lukáše, která se stala tradičním pohřebním místem dánských králů (odpočívá zde 22 panovníků
a 17 královských manželek), muzeum vikingských lodí, které byly vyzvednuty ze dna přilehlého fjordu.

Ålborg

• Odjezd na trajekt do Gedseru, po přistání v Rostocku odjezd
zpět do ČR.

4. den:

Viborg

• Příjezd do ČR.
Ringkøbing

Århus
Hillerød

Vejle

København
Røskilde

Ribe

Odense

Sorø

Åbenbrå

Nikøbing
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Cestovní kancelář PRAŽSKÝ KLUB TOUR OPERATOR, s. r. o, Drahobejlova 6/2215, 190 00 Praha 9,
tel.: 266 311 543–5, fax: 266 313 166, e-mail: info@prazsky-klub.cz, www prazsky-klub.cz

Cena
A: 4.290 Kč
B: 3.350 Kč

FRANCIE – Paříž

PROGRAM:

INFORMACE O CENĚ

1. den:

Cena obsahuje:
•
•
•
•
•

• Odjezd od budovy školy ve večerních hodinách.
• Noční transfer přes Německo a Francii.

2. den:
• Ráno příjezd do Paříže, návštěva zahrad Jardin du Luxemburg – procházka zahradami a kolem významných historických
staveb – Pantheon, Sorbonne. Přejezd Latinskou čtvrtí
na ostrov Ile de la Cité – návštěva katedrály Notre Dame de
Paris, možnost návštěvy nádherné kaple Sainte Chapelle.

Doprava autokarem
2 x ubytování ve 3lůžkových pokojích v hotelu F1
Snídaně
Služby průvodce po celou dobu zájezdu
Cestovní pojištění

Cena neobsahuje:
• Vstupy do muzeí a památek (orientační ceny vstupů
– Notre Dame 4,80 €, Versailles 13,5 €, zahrady
3 €, Tour Eiffel 3 €, patro 12 €, Musée Louvre 9 €,
Musée d'Orsay 8 €, lo po Seině 6 €)

• Pěší procházka k architektonicky unikátnímu kulturnímu středisku Centre G. Pompidou.

Cena A/B:

• Odjezd na ubytování.

• cena A – autokar s kapacitou 47 míst, minimální
počet platících účastníků 40 + 3 místa zdarma pro
pedagogický doprovod
• cena B – autokar s kapacitou 79 míst, minimální
počet platících účastníků 73 + 4 místa zdarma pro
pedagogický doprovod

3. den:
• Snídaně, odjezd do sídla francouzských králů – Versailles –
prohlídka zámku a překrásných zahrad.
• Odpoledne odjezd zpět do Paříže, návštěva moderní čtvrti
La Défense, procházka, možnost výjezdu výtahem na 106 m
vysokou vyhlídkovou plošinu La Grande Arche.
• Přejezd autobusem kolem vítězného oblouku Arc de Triomphe
a po nejslavnější třídě Champs Elysées.
• V podvečerních hodinách možnost:
1) přesunu do čtvrti Montmartre, návštěva baziliky Sacré
Coeur s krásným výhledem na Paříž, náměstí malířů
Place du Tertre s půvabnými uličkami a neopakovatelnou atmosférou.
2) plavby lodí po Seině.
• Odjezd na ubytování jako předešlou noc.

Lille
Arras
Cherbourg
Le Havre
Rouen

Reims

Caen

Paris
Alençon

Rennes

Le Mans

4. den:
• Snídaně, odjezd do centra Paříže, návštěva náměstí
Trocadéro, procházka kolem paláce Palais de Chaillot k věži
Tour Eiffel – symbolu Paříže.
• Výstup nebo výjezd výtahem na Tour Eiffel – věž s krásným
výhledem na Paříž.
• procházka kolem paláce Hotel des Invalides s hrobkou císaře
Napoleona I. na náměstí Place de la Concorde.

Angers

Troyes
Orléans

Tours

Bourges

Belfort
Dijon

La Rochelle
Limoges

• Možnost návštěvy muzea Musée Louvre nebo muzea Musée
d'Orsay (jedna z nejvýznamnějších obrazáren uměleckých děl
19. a počátku 20. století).

Lyon

Grenoble
Bordeaux

• Odjezd z Paříže.

Rodez

5. den:
• Příjezd do ČR.

Strasbourg

Brest

Avignon
Bayonne

Nice

Toulouse
Béziers

Marseille
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Cena
A: 5.990 Kč
B: 5.150 Kč

Francouzská riviéra

PROGRAM:

INFORMACE O CENĚ

1. den:

Cena obsahuje:
•
•
•
•
•

• Odjezd ve večerních hodinách přes Rakousko, Švýcarsko.

2. den:
• Příjezd do Annecy v Savojských Alpách – prohlídka starého
města s hradem na břehu jezera v blízkosti Mont Blancu.

Doprava autokarem
4 × ubytování
Snídaně
Služby průvodce po celou dobu zájezdu
Cestovní pojištění

Cena neobsahuje:

• Odjezd na ubytování do oblasti Grenoble.

• Vstupy do navštívených objektů (orientační ceny
vstupů: Papežský palác 8,5 €)

3. den:
• Snídaně, odjezd do Orange, průjezd lyžařskými oblastmi
Duphinéských Alp a Grenoblu do údolí řeky Rhony.

Cena A/B:
• cena A – autokar s kapacitou 47 míst, minimální
počet platících účastníků 40 + 3 místa zdarma pro
pedagogický doprovod
• cena B – autokar s kapacitou 79 míst, minimální
počet platících účastníků 73 + 4 místa zdarma pro
pedagogický doprovod

• Příjezd do Orange – brány Provence – prohlídka římských
památek, návštěva akvaduktu Pont du Gard na řece Gardon.
• Odjezd na ubytování do oblasti Avignonu.
• Ubytování, nocleh.

4. den:
• Snídaně, odjezd do centra Avignonu – prohlídka města – gotický Papežský palác.
• Odjezd do Aix en Provence prohlídka města – třída Le Cours
Mirabeau s panskými domy ze 17. a 18. století, Náměstí
Place Général-de-Taille, známe jako La Rotonde, známé
řadou fontán, nejznámější z nich je Les fontaines du Cours
Mirabeau – fontána se 3 sochami – spravedlností, rolnictvím
a uměním, čtvrt Quartler Mazanin, katedrála Saint Sauveur.

Lille
Arras
Cherbourg
Le Havre
Rouen

• Odjezd na ubytování do oblasti Cannes.

5. den:

Reims

Caen

Paris

Strasbourg

Brest

• Snídaně, odjezd do Nice – krátká prohlídka města – Anglická promenáda (Promenade des Anglais), hrad z 11. století,
zámek Collin de Chateau, tyčící se na útesu nad mořem, katedrála St. Nicolas (katedrála stojí na místě vily cara Nikolaje
Alexandroviče), historické centrum.
• Odjezd od Monaka po cestě návštěva Monte Carla – prohlídka přístavu s luxusními jachtami, možnost návštěvy Muzea
Jacques – Yves Cousteau s akváriem a střešní vyhlídkou,
možnost koupání u mola v „bazénu v moři“.

Alençon

Rennes

Le Mans

Angers

Troyes
Orléans

Tours

Bourges

Belfort
Dijon

La Rochelle

• Odjezd zpět do ČR přes přímořské středisko Menton, možnost zastávky v italském San Remu.

Limoges

Lyon

• Ubytování, nocleh.

Annecy

Grenoble
Bordeaux

6. den:

Rodez

• Příjezd do ČR.

Orange
Avignon
Bayonne

Monaco
Nice

Toulouse
Béziers

Marseille
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ZALOŽENO 1990

Cestovní kancelář PRAŽSKÝ KLUB TOUR OPERATOR, s. r. o, Drahobejlova 6/2215, 190 00 Praha 9,
tel.: 266 311 543–5, fax: 266 313 166, e-mail: info@prazsky-klub.cz, www prazsky-klub.cz

Cena
A: 3.480 Kč
B: 2.780 Kč

ITÁLIE – Benátky

PROGRAM:

INFORMACE O CENĚ

1. den:

Cena obsahuje:
•
•
•
•
•

• Večerní odjezd do Itálie.

2. den:
• Příjezd do Benátek.
• Prohlídka města – bazilika Santa Maria Gloriosa dei Frari
s druhou nejvyšší zvonicí v Benátkách, vysokou 83 m, Ponte
di Rialto – kamenný most postavený v 16. století přes Velký
kanál, návštěva Náměstí a Baziliky svatého Marka – velkolepého kostela s pěti kopulemi, Torre dell Orologio – renesanční orloj se zobrazením času, fází měsíce a zvěrokruhu,
kostel San Giorgio Maggiore se zvonicí s krásným výhledem
na okolní lagunu a Kaplí mrtvých, Most vzdechů – spojnice
bývalého vězení s Dóžecím palácem – prohlídka paláce.

Doprava autokarem
1 x ubytování
Snídaně
Služby průvodce po celou dobu zájezdu
Cestovní pojištění

Cena neobsahuje:
• Vstupy do navštívených objektů (orientační ceny:
galerie baziliky Sv. Marka 2 €, Dóžecí palác dospělý
12 €, dítě 6 €, kampanila kostela San Giorgio Maggiore 3 €, muzeum skla Murano 5,5 €, 24hodinový lodní lístek na vaporetto na všechny linky v Benátkách 18 €)

Cena A/B:

• Odpoledne procházka podél kanálu Grande, projížka lodí
po kanálu, odjezd na ubytování, nocleh.

• cena A – autokar s kapacitou 47 míst, minimální
počet platících účastníků 40 + 3 místa zdarma pro
pedagogický doprovod
• cena B – autokar s kapacitou 79 míst, minimální
počet platících účastníků 73 + 4 místa zdarma pro
pedagogický doprovod

3. den:
• Snídaně, plavba vaporettem na návštěvu ostrovů:
1) Murano – centrum benátského sklářství, návštěva kostela
s Madonnou od Belliniho, návštěva muzea skla
2) Burano – ostrov proslulý barevnými domy a centrum benátského krajkářstí
3) Torcello – nejmenší lagunový ostrov s krásnou katedrálou
Santa Maria dell´Assunta
• V odpoledních hodinách odjezd zpět do ČR.

4. den:

Trento

• Příjezd do ČR.

Trieste
Milano

Torino

Genova

Venezia
Bologna

Firenze

Ancona

L'Aquila

Roma
Citt del Vaticano
Campobasso
Napoli

Sassari

Bari
Potenza

Cagliari
Catanzaro
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Palermo

Siracusa

Cena
A: 4.750 Kč
B: 3.630 Kč

ITÁLIE – Florencie, Řím

PROGRAM:

INFORMACE O CENĚ

1. den:

Cena obsahuje:
• Doprava autokarem
• 2 × ubytování ve dvoulůžkových karavanech
na okraji Říma, společné příslušenství, bazén a restaurace v objektu kempu
• Služby průvodce po celou dobu zájezdu
• Cestovní pojištění

• Odjezd od budovy školy v odpoledních hodinách.
• Noční transfer do Itálie.

2. den:
• Ráno příjezd do Florencie, prohlídka města – skvostu italské kultury.

Cena neobsahuje:

• Návštěva nejznámějších památek – Náměstí Signoria, palác
Vecchio s kopií známé Michalangelovy sochy Davida a s lodžií
Loggia dei Lanzia, Cattedrale di Santa Maria del Fiore,
Baptisterium, Campanilla, bazilika Santa Croce, kostel
San Lorenzo, most zlatníků Ponte Vecchio, volný čas.

• Snídaně (možnost zabezpečení snídaní za příplatek
190 Kč/1 snídaně)
• Vstupy do muzeí a památek (orientační ceny vstupů
– Palác Vecchio 6 €, kupole S. Maria del Fiore 6 €,
archeologická část 3 €, Baptisterium 3 €, Kampanila
6 €, Santa Croce 3 €, Vatikánská muzea vč. Sixtinské
kaple 13 €, věž chrámu sv. Petra 4 €, Koloseum 9 €)

• Odjezd na ubytování poblíž Říma.

3. den:

Cena A/B:

• Snídaně, odjezd do Říma a Vatikánu.

• cena A – autokar s kapacitou 47 míst, minimální
počet platících účastníků 40 + 3 místa zdarma pro
pedagogický doprovod
• cena B – autokar s kapacitou 79 míst, minimální
počet platících účastníků 73 + 4 místa zdarma pro
pedagogický doprovod

• Prohlídka Vatikánských muzeí – řecké a římské památky,
objevy z etruských hrobek a vykopávek v Egyptě, Sixtinská
kaple, Chrám sv. Petra.
• Odpoledne odjezd na ubytování jako předešlou noc.

Trento

4. den:
• Snídaně, celodenní prohlídka Říma – Koloseum, Kapitol, Forum Romanum, Pantheon, Fontana di Trevi, kostel S. Maria
Maggiore, Lateránská bazilika, Benátské
náměstí s památníkem krále Emanuella II.

Trieste
Milano

Torino

Genova

Venezia
Bologna

• Ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR.
Firenze

5. den:

Ancona

• Příjezd do ČR.
L'Aquila

Roma
Citt del Vaticano
Campobasso
Napoli

Sassari

Bari
Potenza

Cagliari
Catanzaro

Palermo

Siracusa
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ZALOŽENO 1990

Cestovní kancelář PRAŽSKÝ KLUB TOUR OPERATOR, s. r. o, Drahobejlova 6/2215, 190 00 Praha 9,
tel.: 266 311 543–5, fax: 266 313 166, e-mail: info@prazsky-klub.cz, www prazsky-klub.cz

LITVA, LOTYŠSKO –
Pobaltí

Cena
A: 6.150 Kč
B: 5.000 Kč

PROGRAM:

INFORMACE O CENĚ

1. den:

Cena obsahuje:

• Odjezd v odpoledních hodinách z ČR do Litvy přes území Polska.

2. den:
• Odpoledne přejezd do Litvy, příjezd do druhého největšího
města Litvy Kaunasu.
• Ubytování, procházka po Starém Městě s gotickým hradem,
barokní radnicí přezdívanou „Bílá labu“ a gotickým Perkunovým domem, alej Svobody, Katedrála sv. Petra a Pavla.
• Nocleh.

3. den:

•
•
•
•
•

Doprava autokarem
4 × ubytování
Snídaně
Služby průvodce po celou dobu zájezdu
Cestovní pojištění

Cena neobsahuje:
• Vstupy do navštívených objektů (orientační ceny
vstupů: Litva: Trakai 12 LTL + 4 LTL focení, Gediminasův hrad 4 LTL, Rundale – každá expozice a část
zámku se platí zvláš ve výši 0,5 – 1 LTL, Lotyšsko:
věž kostela sv. Petra 2 LVL, Rižský dóm 2 LVL)

• Snídaně, odjezd do hlavního města Litvy – Vilniusu.

Cena A/B:

• Zastávka u sídla litevských knížat – vodního zámku Trakai (Trakai je jediné místo v Evropě, kde žijí Karaité – židé, kteří odešli
z Izraele a neuznávají ústní Tóru).

• cena A – autokar s kapacitou 47 míst, minimální
počet platících účastníků 40 + 3 místa zdarma pro
pedagogický doprovod
• cena B – autokar s kapacitou 79 míst, minimální
počet platících účastníků 73 + 4 místa zdarma pro
pedagogický doprovod

• Příjezd do Vilniusu, prohlídka „města kostelů“ – Kostel sv.
Kazimíra, Kostel sv. Anny, Kostel sv. Petra a Pavla, centrum města s dominantní katedrálou, Gediminasův hrad
(zřícenina hradu litevského velkoknížete Gediminase na 48m
vysoké Hradní hoře), Staré Město, Jitřní brána – jediná dochovaná brána z původních devíti městských bran; nad branou
se nachází kaple s ikonou Matky boží – ochránkyní města.
• Odjezd na ubytování, nocleh.

4. den:
• Snídaně, odjezd do Šiauliai k Hoře křížů (místo tisíců křížů,
které připomínají utrpení Krista i prostého litevského národa).
• Odpoledne odjezd do Lotyšska, po cestě zastávka v Rundale
– návštěva barokního zámku, který byl v 18. století sídlem turonských vévodů, vyrůstala tu i kněžna Kateřina Zaháňská, kterou známe z Babičky Boženy Němcové.
• Odpoledne příjezd do Rigy – hlavního města Lotyšska, prohlídka města – Staré město na pravém břehu řeky Daugavy, Kostel sv. Petra, Rižský dóm (největší kostel Pobaltí z r. 1211),
Tři bratři (soubor domů z 15.,17. a 18.století), Kostel sv.
Jékaba, Švédská brána, Prašná věž, Dům Mencendorfa.
• Odjezd na ubytování, nocleh.

Riga
Liepaja

Daugavplis

Šiaullai
Klaipéda

5. den:
• Snídaně, odjezd zpět do Lotyšska do největšího lotyšského lázeňského města Jūrmala, které se táhne podél Rižského zálivu
a řeky Lielupe, krátká prohlídka města.
• Odjezd na ubytování do Polska do oblasti Varšavy.

Kaunas

Vilnius

6. den:
• Snídaně, odjezd zpět do ČR.
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Cena
A: 2.270 Kč
B: 1.790 Kč

MAĎARSKO – Budapeš

PROGRAM:

INFORMACE O CENĚ

1. den:

Cena obsahuje:
•
•
•
•
•

• Odjezd v nočních hodinách do Maarska.
• Ráno příjezd do Budapešti, prohlídka historických částí města – Parlament s věží vysokou 96 m, Bazilika sv. Štěpána
– kostel zasvěcený prvnímu uherskému křesanskému králi
Sv. Štěpánovi (v kostele je uložena jeho mumifikovaná pravice), Královský palác – palác byl poprvé obýván v 13. století
králem Bélou, který jej po nájezdu Mongolů přestavěl na nedobytnou pevnost, dnes je v něm řada muzeí, např. Historické
muzeum Budapešti, Maarská národní galerie, Národní
knihovna, Ludwigovo muzeum.

Doprava autokarem
1 x ubytování
Snídaně
Služby průvodce po celou dobu zájezdu
Cestovní pojištění

Cena neobsahuje:
• Vstupy do navštívených objektů (orientační ceny
vstupů: Bazilika sv. Štěpána 600 HUF, Historické muzeum 1100 HUF, Národní galerie 1000 HUF, Rybářská bašta 300 HUF, budovy Parlamentu 2300 HUF,
Ludwigovo muzeum 600 HUF, Matyášův chrám
600 HUF, synagoga a židovské muzeum 1000 HUF,
Szobor 600 HUF)

• Odjezd na ubytování, nocleh.

2. den:
• Snídaně, odjezd do centra Budapešti.

Cena A/B:

• Pokračování prohlídky města – Budínský hrad, jehož součástí
je Matyášův chrám – korunovační kostel pojmenovaný podle vládce Matyáše Korvína, návštěva Hradního vrchu s Rybářskou baštou s kuželovitými věžemi, které měly evokovat
stany prvních maarských kmenů osídlujících zdejší území,
Szobor – park soch z doby socializmu.

• cena A – autokar s kapacitou 47 míst, minimální
počet platících účastníků 40 + 3 místa zdarma pro
pedagogický doprovod
• cena B – autokar s kapacitou 79 míst, minimální
počet platících účastníků 73 + 4 místa zdarma pro
pedagogický doprovod

• Řetězový most – první kamenný most postavený přes řeku
Dunaj, Největší synagoga v Evropě a židovské muzeum, Orlí
vrch – přírodní rezervace přímo ve městě, jedinečná výskytem
krátkonožky evropské (zvláštní druh pavouka), která už není
k vidění nikde jinde v Evropě.
• Odjezd zpět do ČR.

Miscolc

Salgótarján

Nyíregyháza
Eger
Györ
Debrecen

Budapest

Tatabánya
Szombathely
Székesfehérvár

Szolnok

Veszprém

Bregenz

Kecskemét

Zalaegerszeg

Békéscsaba

Kaposvar

Szekszárd
Szeged
Pécs
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ZALOŽENO 1990

Cestovní kancelář PRAŽSKÝ KLUB TOUR OPERATOR, s. r. o, Drahobejlova 6/2215, 190 00 Praha 9,
tel.: 266 311 543–5, fax: 266 313 166, e-mail: info@prazsky-klub.cz, www prazsky-klub.cz

Innsbruck

MAĎARSKO, RAKOUSKO –
Budapeš, Vídeň

Cena
A: 2.290 Kč
B: 1.910 Kč

PROGRAM:

INFORMACE O CENĚ

1. den:

Cena obsahuje:
•
•
•
•
•

• Odjezd v nočních hodinách do Maarska.
• Ráno příjezd do Budapešti, prohlídka historických částí města – Parlament, Bazilika sv. Štěpána – kostel zasvěcený
prvnímu maarskému křesanskému králi, Královský palác
– palác byl poprvé obýván v 13. století králem Bélou, který jej
po nájezdu Mongolů přestavěl na nedobytnou pevnost, dnes
je v něm řada muzeí, např. Historické muzeum Budapešti, Maarská národní galerie, Národní knihovna, Ludwigovo muzeum, návštěva Hradního vrchu s Rybářskou
baštou s kuželovitými věžemi, které měly evokovat stany prvních maarských kmenů osídlujících zdejší území, Matyášův
chrám – korunovační kostel pojmenovaný podle vládce Matyáše Korvína, Řetězový most – první kamenný most postavený
přes řeku Dunaj, Největší synagoga v Evropě, Szobor – park
soch z doby socializmu, Orlí vrch – přírodní rezervace přímo
ve městě jedinečná výskytem krátkonožky evropské (zvláštní
druh pavouka), která už není k vidění nikde jinde v Evropě.

Doprava autokarem
1 x ubytování
Snídaně
Služby průvodce po celou dobu zájezdu
Cestovní pojištění

Cena neobsahuje:
• Vstupy do navštívených objektů (orientační ceny
vstupů: Budapeš: Bazilika sv.Štěpána 600 HUF,
Historické muzeum 1100 HUF, Národní galerie
1000 HUF, Rybářská bašta 300 HUF, budovy Parlamentu 2300 HUF, Ludwigovo muzeum 600 HUF,
Matyášův chrám 600 HUF, synagoga a židovské muzeum 1000 HUF, Szobor 600 HUF, Vídeň: Parlament
4 €, Hofburg 7,5 €, věž Chrámu sv. Štěpána 3 €,
kostel Sv. Karla Boromejského 6 €, zámek Schönrunn 8,90 € (velký okruh 11,50 €)

• Odjez do Rakouska na ubytování, nocleh.

Cena A/B:

2. den:

• cena A – autokar s kapacitou 47 míst, minimální
počet platících účastníků 40 + 3 místa zdarma pro
pedagogický doprovod
• cena B – autokar s kapacitou 79 míst, minimální
počet platících účastníků 73 + 4 místa zdarma pro
pedagogický doprovod

• Snídaně, odjezd do Vídně.
• Příjezd do Vídně, procházka historickým centrem města –
Radnice, Parlament, nám. Marie Terezie, Hofburg (sídlo
panovnického rodu Habsburků), Vídeňská opera, Chrám sv.
Štěpána, kostel Sv. Karla Boromejského, Hradní divadlo,
zámek Schönbrunn (rakouské Versailles, oblíbená rezidence
Marie Terezie).
• Odjezd zpět do ČR.

Linz

Wien

M

Salgótarján
Eger

Eisenstadt
Salzburg

Györ

Budapest

Tatabánya
Szombathely
Székesfehérvár

Szolnok

Veszprém

Graz

Kecskemét

Zalaegerszeg

Bék
Klagenfurt
Kaposvar

Szekszárd
Szeged
Pécs
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Cena
A: 1.580 Kč
B: 1.230 Kč

NĚMECKO – Berlín

PROGRAM:

INFORMACE O CENĚ

1. den:

Cena obsahuje:

• Odjezd v brzkých ranních hodinách do Německa.
• Dopoledne příjezd do Berlína, návštěva náměstí Alexander
Platz, procházka kolem 368 m vysoké televizní věže Fernsehturm.

•
•
•
•
•

Doprava autokarem
1 x ubytování v hotelu F1
Snídaně
Služby průvodce po celou dobu zájezdu
Cestovní pojištění

• Procházka po třídě Unter den Linden a okolí (Dóm, Opera,
Akademické náměstí) až k Braniborské bráně Brandeburger Tor a budově Říšského sněmu – Reichstag, možnost jízdy
výtahem skleněnou kupolí na nejvyšší bod budovy s krásným
výhledem na Berlín.

Cena neobsahuje:

• Checkpoint Charlie (dřívější přechod mezi východním a západním Berlínem).

Cena A/B:

• Pěší procházka – Strasse 17. Juni, Postdamer Platz, symbolická zřícenina kostela Gedächtniskirche.
• Odjezd na ubytování, nocleh.

2. den:
• Snídaně, možnosti programu:
1. varianta: Museumsinsel (Ostrov muzeí v Berlíně) –
návštěva jednoho z nejdůležitějších muzejních komplexů
na světě s jedinečnými archeologickými sbírkami a uměním
19. století, návštěva Starého muzea, Nového muzea,
Národní galerie, Bode-Musea, Pergamon-Musea (Diův
oltář z Pergamonu, bysta egyptské královny Nefertiti).

• Vstupy do navštívených objektů (orientační ceny
vstupů: Museumsinsel cca 40 €, Německé tech.
museum: skupinová cena 3 €/osoba)

• cena A – autokar s kapacitou 47 míst, minimální
počet platících účastníků 40 + 3 místa zdarma pro
pedagogický doprovod
• cena B – autokar s kapacitou 79 míst, minimální
počet platících účastníků 73 + 4 místa zdarma pro
pedagogický doprovod

POZNÁMKA
• Německé tech.muzeum – zavírací den v pondělí

2. varianta: Německé technické muzeum v Berlíně –
návštěva jednoho z největších muzeí technického vývoje
a experimentů na světě (exponáty a makety z oblasti silniční dopravy, výrobní techniky, městské dopravy, aeronautiky,
kosmonautiky, textilní techniky, výpočetní a sdělovací techniky, kolejové techniky, lodní dopravy, optiky, akustiky).

Rostock

Hamburg
Schwerin
Bremen

• Večer odjezd zpět do ČR.
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Hannover
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Wiesbaden
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München
Freiburg
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Cena
A: 950 Kč
B: 650 Kč

NĚMECKO – Berlín (muzea)

PROGRAM:

INFORMACE O CENĚ

1. den:

Cena obsahuje:

• Odjezd v brzkých ranních hodinách do Německa.
• Dopoledne příjezd do Berlína, návštěva:
1. varianta: Museumsinsel (Ostrov muzeí v Berlíně) – návštěva jednoho z nejdůležitějších muzejních komplexů na světě
s jedinečnými archeologickými sbírkami a uměním 19. století,
návštěva Starého muzea, Nového muzea, Národní galerie, Bode-Musea, Pergamon-Musea (Diův oltář z Pergamonu, bysta egyptské královny Nefertiti).
2. varianta: Německé technické muzeum v Berlíně – návštěva jednoho z největších muzeí technického vývoje a experimentů na světě (exponáty a makety z oblasti silniční dopravy,
výrobní techniky, městské dopravy, aeronautiky, kosmonautiky, textilní techniky, výpočetní a sdělovací techniky, kolejové
techniky, lodní dopravy, optiky, akustiky).
• Večer odjezd zpět do ČR.

• Doprava autokarem
• Služby průvodce po celou dobu zájezdu
• Cestovní pojištění

Cena neobsahuje:
• Vstupy do navštívených objektů (orientační ceny
vstupů: Museumsinsel cca 40 €, Německé tech.
muzeum: skupinová cena 3 €/osoba)

Cena A/B:
• cena A – autokar s kapacitou 47 míst, minimální
počet platících účastníků 40 + 3 místa zdarma pro
pedagogický doprovod
• cena B – autokar s kapacitou 79 míst, minimální
počet platících účastníků 73 + 4 místa zdarma pro
pedagogický doprovod

POZNÁMKA
• Německé tech.muzeum – zavírací den v pondělí

Rostock

Hamburg
Schwerin
Bremen
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Potsdam

Hannover
Magdeburg

Dortmund

Kassel

Düsseldorf

Weimar

Bonn

Wiesbaden

Frankfurt

Dresden

Bamberg

Mainz
Saarbrücken

Heidelberg

Nürnberg

Karlsruhe

Stuttgart
München
Freiburg
Konstanz

15

SEVERNÍ NĚMECKO –
Brémy, Hamburk, Lübeck, Laboe

Cena
A: 2.850 Kč
B: 2.350 Kč

PROGRAM:

INFORMACE O CENĚ

1. den:

Cena obsahuje:
•
•
•
•
•

• Odjezd ve večerních hodinách do severního Německa.
• Ráno příjezd do Brém – hlavního města stejnojmenné nejmenší spolkové země, ležící na řece Veseře, pěší prohlídka starého
města, ležícího na pravém břehu řeky (Stará radnice, Dóm
sv. Petra, promenáda kolem řeky Vesery, hist. náměstí, Roland, ul. Böttcherstrasse, čtvr Schnoorviertel, …), prohlídka přístavu.

Doprava autokarem
1 x ubytování
Snídaně
Služby průvodce po celou dobu zájezdu
Cestovní pojištění

Cena neobsahuje:
• Vstupy do navštívených objektů (orientační ceny
vstupů: Muzeum historie Hamburku 7,5 €)

• Odjezd do Hamburku – největšího německého přístavního
města, prohlídka města – rybí trh Altona, nejstarší skladištní komplex na světě s divadlem pod holým nebem a muzeum
koření Speicherstadt (bez vnitřní prohlídky), rybářská čtvrt
Blankenese ležící na břehu Labe, možnost návštěvy Muzea
historie Hamburku, prohlídka přístavu.

Cena A/B:
• cena A – autokar s kapacitou 47 míst, minimální
počet platících účastníků 40 + 3 místa zdarma pro
pedagogický doprovod
• cena B – autokar s kapacitou 79 míst, minimální
počet platících účastníků 73 + 4 místa zdarma pro
pedagogický doprovod

• Odjezd na ubytování, nocleh.

2. den:
• Snídaně, odjezd do Lübecku – města s malebným jádrem
s cihlovými stavbami, prohlídka města – Kulturní fórum
Hradní klášter – nejvýznamnější středověký klášterní areál,
dnes muzeum archeologie, Muzeum loutkového divadla –
obsáhlá sbírka divadelních loutek třech století, návštěva Niederreger Café, kde se nacházejí marcipánové figury v životní velikosti.
• Odjezd do Laboe.
• Příjezd do Laboe – prohlídka monumentálního památníku
padlým námořníkům (podzemní pamětní síň, Historická hala
s modely lodí).
• Odjezd zpět do ČR.

Laboe

3. den:
• Příjezd do ČR.

Hamburg

Rostock
Lübeck

Schwerin
Bremen
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Freiburg
Konstanz

Cena
A: 1.530 Kč
B: 1.200 Kč

NĚMECKO – Drážany, Berlín

PROGRAM:

INFORMACE O CENĚ

1. den:

Cena obsahuje:

• Odjezd v brzkých ranních hodinách do Německa.
• Dopoledne příjezd do Drážan, prohlídka historického centra města: Semperoper – impozantní neorenesanční budova
Saské státní opery, Hofkirche – monumentální barokní královský kostel, Knížecí průvod – 102 m dlouhý vlys znázorňující
průvod saských panovníků, Zwinger – nejslavnější komplex
se sídlem několika muzeí, mj. i Obrazovou galerií starých
mistrů – jednou z nejlepších obrazových galerií v Evropě,
zámecký komplex Rezidenční zámek se sbírkou Grüne
Gewölbe – rozsáhlou kolekcí královských drahokamů, broží, vzácných nádob a cenných figurek, kostel Frauenkirche
(kostel svým odvážným architektonickým pojetím velkolepého
vnitřního prostoru s ohromnou kopulí dříve vévodil panoramatu Drážan a v únoru 1945 byl zničen bombardováním; kostel byl nedávno renovován a opět otevřen), „Balkon Evropy“
(Brühlische Terasse – terasa nabízející krásný výhled na Labe
a okolí, Hausmannova věž – vysoká věž s krásným výhledem
na město.

•
•
•
•
•

Doprava autokarem
1 x ubytování ve 3lůžkových pokojích v hotelu F1
Snídaně
Služby průvodce po celou dobu zájezdu
Cestovní pojištění

Cena neobsahuje:
• Vstupy do navštívených objektů (orientační ceny
vstupů: Zwinger dospělý 12 €, děti 7 €, Frauenkirche 8 €)

Cena A/B:
• cena A – autokar s kapacitou 47 míst, minimální
počet platících účastníků 40 + 3 místa zdarma pro
pedagogický doprovod
• cena B – autokar s kapacitou 79 míst, minimální
počet platících účastníků 73 + 4 místa zdarma pro
pedagogický doprovod

• Odjezd na ubytování, nocleh.

2. den:
• Snídaně, odjezd do Berlína.
• Příjezd do Berlína, návštěva náměstí Alexander Platz, procházka kolem 368 m vysoké televizní věže Fernsehturm.

Rostock

• Procházka po tříde Unter den Linden a okolí (Dóm, Opera, Akademické náměstí) až k Braniborské bráně Brandeburger Tor a budově Říšského sněmu – Reichstag, možnost
výstupu uvnitř skleněné kupole na nejvyšší bod budovy s krásným výhledem na Berlín.

Hamburg
Schwerin
Bremen

Berlin

• Checkpoint Charlie (dřívější přechod mezi východním a západním Berlínem).

Potsdam

Hannover
Magdeburg

• Okružní jízda autobusem kolem známých památek a objektů
(Grosser Stern, Strasse 17. Juni, Kulturforum, Postdamer Platz, symbolická zřícenina kostela Gedächtniskirche).
• Odjezd zpět do ČR.

Dortmund

Kassel

Düsseldorf

Weimar

Bonn

Wiesbaden

Frankfurt

Dresden

Bamberg

Mainz
Saarbrücken
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NĚMECKO –
historické centrum Mnichova

Cena
A: 1.050 Kč
B: 750 Kč

PROGRAM:

INFORMACE O CENĚ

1. den:

Cena obsahuje:

• Odjezd v ranních hodinách z ČR do Mnichova.
• Dopoledne příjezd do Mnichova, prohlídka historického centra města – Max-Josephs Platz (pomník 1. bavorského krále
Maxmiliána I., Rezidence – sídlo Wittelsbachů, Rezidenční
muzeum – Státní sbírka egyptského umění, Státní sbírka mincí, klenotnice – mj. bavorské korunovační klenoty, Staré rezidenční divadlo), Dvorský pivovar, Kostel sv. Ducha, Stará
radnice, Kostel sv. Petra – nejstarší kostel v Mnichově, Marienplatz s Novou radnicí (radniční věž je vysoká 85 m a je
na ní orloj se zvonkohrou se 43 zvony), Kostel sv. Michala
s knížecí hrobkou, Frauenkirche – katedrála Panny Marie,
jeden z největších halových chrámů v Německu, považovaný
za symbol Mnichova.
• Večer odjezd zpět do ČR.

• Doprava autokarem
• Služby průvodce po celou dobu zájezdu
• Cestovní pojištění

Cena neobsahuje:
• Vstup do muzea (orientační ceny vstupů: Rezidence
+ klenotnice + Rezidenční divadlo – mládež do 18 let
zdarma, dospělý 11 €, egyptská sbírka 3,5 €, mincovní kabinet 2,5 €, hrobka v kostele sv. Michala
2 €, věž kostela sv. Petra 1,5 €, radniční věž 2 €)

Cena A/B:
• cena A – autokar s kapacitou 47 míst, minimální
počet platících účastníků 40 + 3 místa zdarma pro
pedagogický doprovod
• cena B – autokar s kapacitou 79 míst, minimální
počet platících účastníků 73 + 4 místa zdarma pro
pedagogický doprovod

Rostock

Hamburg
Schwerin
Bremen
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Hannover
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NĚMECKO –
technické muzeum Mnichov

Cena
A: 1.050 Kč
B: 750 Kč

PROGRAM:

INFORMACE O CENĚ

1. den:

Cena obsahuje:
• Doprava autokarem
• Služby průvodce po celou dobu zájezdu
• Cestovní pojištění

• Odjezd v ranních hodinách z ČR do Mnichova.
• Dopoledne příjezd do Mnichova, návštěva Německého muzea v Mnichově – jednoho z nejvýznamnějších technických
muzeí na světě.

Cena neobsahuje:
• Vstup do muzea (orientační cena vstupu: dospělý
8,5 €, děti do 15 let 3 €)

Muzeum bylo založeno na počátku 20. století z iniciativy Oskara von Millera. Na ploše cca 60.000 m2 je možné spatřit vysoce zajímavou a obsáhlou výstavu nejrůznějších objektů vědy
a techniky - od experimentů, které mohou návštěvníci sami
spustit stisknutím tlačítka, přes prezentace aut, letadel nebo
kosmické technologie až po maketu miny. Muzeum na základě
cca 120.000 objektů dokumentuje historický vývoj přírodních
věd a techniky, návštěvníka doprovází největší kolekce historických děl a moderních originálních exponátů, bezpočet interaktiv, obrovský archiv a 800.000 knih. Zajímavá je návštěva oddělení podzemní a povrchové těžby, motorů, obsáhlého oddělení
lodí, velkého matematického oddělení, oddělení aeronautiky
a astronomie.

Cena A/B:
• cena A – autokar s kapacitou 47 míst, minimální
počet platících účastníků 40 + 3 místa zdarma pro
pedagogický doprovod
• cena B – autokar s kapacitou 79 míst, minimální
počet platících účastníků 73 + 4 místa zdarma pro
pedagogický doprovod

• Večer odjezd zpět do ČR.
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NĚMECKO –
Mnichov, Stuttgart

Cena
A: 2.360 Kč
B: 1.900 Kč

PROGRAM:

INFORMACE O CENĚ

1. den:

Cena obsahuje:

• Odjezd v ranních hodinách z ČR do Mnichova.
• Dopoledne Příjezd do Mnichova, prohlídka města – Max-Josephs Platz (pomník 1. bavorského krále Maxmiliána I.), Rezidence – sídlo Wittelsbachů, Rezidenční muzeum – Státní
sbírka egyptského umění, Státní sbírka mincí, klenotnice – mj.
bavorské korunovační klenoty, Staré rezidenční divadlo),
Dvorský pivovar, Kostel sv. Ducha, Stará radnice, Kostel
sv. Petra – nejstarší kostel v Mnichově, Marienplatz s Novou
radnicí (radniční věž je vysoká 85 m a je na ní orloj se zvonkohrou se 43 zvony), Kostel sv. Michala s knížecí hrobkou,
Frauenkirche – katedrála Panny Marie, jeden z největších halových chrámů v Německu, považovaný za symbol Mnichova.

•
•
•
•
•

Doprava autokarem
1 x ubytování
Snídaně
Služby průvodce po celou dobu zájezdu
Cestovní pojištění

Cena neobsahuje:

• Odjezd na ubytování, nocleh.

• Vstup do muzea (orientační ceny vstupů: Rezidence
+ klenotnice + Rezidenční divadlo – mládež do 18
let zdarma dospělý 11 €, egyptská sbírka 3,5 €,
mincovní kabinet 2,5 €, hrobka v kostele sv. Michala 2 €, věž kostela sv. Petra 1,5 €, radniční věž 2 €,
muzeum Porsche dospělý 8 €, děti 4 €, muzeum
Mercedes-Benz dospělý 8 €, děti 4 €)

2.den:

Cena A/B:

• Snídaně, odjezd do Stuttgartu – hlavního a největšího města
Bádenska – Württemberska.

• cena A – autokar s kapacitou 47 míst, minimální
počet platících účastníků 40 + 3 místa zdarma pro
pedagogický doprovod
• cena B – autokar s kapacitou 79 míst, minimální
počet platících účastníků 73 + 4 místa zdarma pro
pedagogický doprovod

• Prohlídka města – zámek, zámecké nádvoří, zámecká zahrada, Schillerovo náměstí.
• Návštěva muzea Porsche – expozice cca 50 rychlých vozů,
z nichž některé byly vyrobeny na objednávku, prohlídka výrobních linek.
• Možnost návštěvy muzea Mercedes-Benz.
• Odjezd zpět do ČR.

3.den:

POZNÁMKA

Rostock

• Muzeum Porsche a muzeum Mercedes-Benz otevřeny denně kroměHamburg
pondělí
Schwerin
Bremen

• Příjezd do ČR.
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Cena
A: 1.350 Kč
B: 950 Kč

NĚMECKO – Stuttgart

(muzeum Porsche, muzeum Mercedes-Benz)

PROGRAM:

INFORMACE O CENĚ

1. den:

Cena obsahuje:

• Odjezd v ranních hodinách z ČR do Stuttgartu.
• Návštěva muzea Porsche, postaveného přímo vedle mateřského závodu automobilů Porsche. Budova muzea fascinuje
návštěvníky svým tvarem. Dynamické pojetí stavby budovy
koresponduje s dynamikou a ojedinělým designem vozů automobilky Porsche. Na výstavní ploše muzea velké cca 5.500 m2
může návštěvník shlédnout cca 80 ks vozů zn. Porsche, z nichž
mnohé proslavily zejména celebrity nebo filmy (např. vůz 550
nebo 917).
• Odpoledne návštěva muzea Mercedes-Benz – nejmodernějšího současného muzea automobilismu. Svět značky MercedesBenz se rozkládá na devíti patrech, z kterých každé znamená
jinou kapitolu ve 120letých dějinách této německé značky.
• Odjezd zpět do ČR.

• Doprava autokarem
• Služby průvodce po celou dobu zájezdu
• Cestovní pojištění

Cena neobsahuje:
• Vstup do muzeí (orientační ceny vstupů: muzeum
Mercedes-Benz dospělý 8 €, děti 4 €, muzeum
Porsche dospělý 8 €, dítě 4 €)

Cena A/B:
• cena A – autokar s kapacitou 47 míst, minimální
počet platících účastníků 40 + 3 místa zdarma pro
pedagogický doprovod
• cena B – autokar s kapacitou 79 míst, minimální
počet platících účastníků 73 + 4 místa zdarma pro
pedagogický doprovod

POZNÁMKA
• Muzea otevřena denně kromě pondělí
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NĚMECKO –
technické muzeum Sinsheim

Cena
A: 1.350 Kč
B: 950 Kč

PROGRAM:

INFORMACE O CENĚ

1. den:

Cena obsahuje:

• Odjezd v brzkých ranních hodinách z ČR do Sinsheimu.
• Návštěva Sinsheimského technického muzea, kterému už
z dálky vévodí velké nadzvukové dopravní letouny Concorde
a TU-144, působivě ukotvené nad střechami velkých hal. Těžištěm muzea je ohromná sbírka unikátních historických automobilů, poutavé jsou i expozice historických exponátů mechanických flašinetů, letadel a lokomotiv. Muzeum dále obsahuje
sbírky německé, americké a částečně i sovětské tankové techniky z druhé světové války a venkovní expozice desítek tanků
a obrněných vozidel.
• Možnost návštěvy kina IMAX 3D.
• Večer odjezd zpět do ČR.

• Doprava autokarem
• Služby průvodce po celou dobu zájezdu
• Cestovní pojištění

Cena neobsahuje:
• Vstup do muzea (orientační ceny vstupů: muzeum
děti 6–14 let 10 €, dospělý 12 €, kino IMAX 3D
dítě 6–12 let 6,50 €, muzeum + kino dítě 6–12 let
12,50 €, dospělý 16,50 €)

Cena A/B:
• cena A – autokar s kapacitou 47 míst, minimální
počet platících účastníků 40 + 3 místa zdarma pro
pedagogický doprovod
• cena B – autokar s kapacitou 79 míst, minimální
počet platících účastníků 73 + 4 místa zdarma pro
pedagogický doprovod

Rostock

Hamburg
Schwerin
Bremen

Berlin
Potsdam

Hannover
Magdeburg

Dortmund

Kassel

Düsseldorf

Weimar

Bonn

Wiesbaden
Mainz
Saarbrücken

Frankfurt
Sinsheim

Heidelberg

Dresden

Bamberg

Nürnberg

Karlsruhe

Stuttgart
München
Freiburg
Konstanz
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NĚMECKO –
technické muzeum Speyer

Cena
A: 1.350 Kč
B: 950 Kč

PROGRAM:

INFORMACE O CENĚ

1. den:

Cena obsahuje:

• Odjezd v ranních hodinách z ČR do Speyeru.
• Návštěva Speyerského technického muzea, které je považováno za významné evropské technické muzeum a uspokojí
milovníky techniky od letadel přes automobily, motocykly a lokomotivy až po lodě. Za zmínku stojí expozice řady ojedinělých exponátů, např. letoun Boeing 747 Jumbo, francouzský
Concorde, Tupolev TU-144, ponorka německého námořnictva U9, přepravní letoun Antonov AN22 nebo kolekce historických požárních vozidel.

• Doprava autokarem
• Služby průvodce po celou dobu zájezdu
• Cestovní pojištění

Cena neobsahuje:
• Vstup do muzea (orientační ceny vstupů: muzeum
děti 6–14 let 10 €, dospělý 12 €, kino IMAX 3D
dítě 6–12 let 6,50 €, muzeum + kino dítě 6–12 let
12,50 €, dospělý 16,50 €)

• Možnost návštěvy kina IMAX DOME.

Cena A/B:

• Večer odjezd zpět do ČR.

• cena A – autokar s kapacitou 47 míst, minimální
počet platících účastníků 40 + 3 místa zdarma pro
pedagogický doprovod
• cena B – autokar s kapacitou 79 míst, minimální
počet platících účastníků 73 + 4 místa zdarma pro
pedagogický doprovod

Rostock

Hamburg
Schwerin
Bremen

Berlin
Potsdam

Hannover
Magdeburg

Dortmund

Kassel

Düsseldorf

Weimar

Bonn

Dresden

Wiesbaden

Frankfurt
Speyer
Mainz

Saarbrücken

Heidelberg

Bamberg

Nürnberg

Karlsruhe

Stuttgart
München
Freiburg
Konstanz
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NĚMECKO –
technická muzea Sinsheim a Speyer

Cena
A: 1.960 Kč
B: 1.550 Kč

PROGRAM:

INFORMACE O CENĚ

1. den:

Cena obsahuje:

• Odjezd v brzkých ranních hodinách z ČR do Sinsheimu.
• Návštěva Sinsheimského technického muzea, kterému už
z dálky vévodí velké nadzvukové dopravní letouny Concorde
a TU-144, působivě ukotvené nad střechami velkých hal. Těžištěm muzea je ohromná sbírka unikátních historických automobilů, poutavé jsou i expozice historických exponátů mechanických flašinetů, letadel a lokomotiv. Muzeum dále obsahuje
sbírky německé, americké a částečně i sovětské tankové techniky z druhé světové války a venkovní expozice desítek tanků
a obrněných vozidel.
• Možnost návštěvy kina IMAX 3D.
• Odjezd na ubytování, nocleh.

2. den:

•
•
•
•
•

Doprava autokarem
1 x v hotelu F1 ve 3lůžkových pokojích
Snídaně
Služby průvodce po celou dobu zájezdu
Cestovní pojištění

Cena neobsahuje:
• Vstup do muzea (orientační ceny vstupů: muzeum
Speyer děti 6–14 let 10 €, dospělý 12 €, kino IMAX
3D dítě 6–12 let 6,50 €, muzeum + kino dítě 6–12
let 12,50 €, dospělý 16,50 €), muzeum Sinsheim
děti 6–14 let 10 €, dospělý 12 €, kino IMAX 3D
dítě 6–12 let 6,50 €, muzeum + kino dítě 6–12 let
12,50 €, dospělý 16,50 €)

Cena A/B:

• Snídaně, odjezd do Speyeru.
• Návštěva Speyerského technického muzea, které je považováno za významné evropské technické muzeum a uspokojí
milovníky techniky od letadel přes automobily, motocykly a lokomotivy až po lodě. Za zmínku stojí expozice řady ojedinělých exponátů, např. letoun Boeing 747 Jumbo, francouzský
Concorde, Tupolev TU-144, ponorka německého námořnictva U9, přepravní letoun Antonov AN22 nebo kolekce historických požárních vozidel.

• cena A – autokar s kapacitou 47 míst, minimální
počet platících účastníků 40 + 3 místa zdarma pro
pedagogický doprovod
• cena B – autokar s kapacitou 79 míst, minimální
počet platících účastníků 73 + 4 místa zdarma pro
pedagogický doprovod

• Možnost návštěvy kina IMAX DOME.

Rostock

• Večer odjezd zpět do ČR.
Hamburg

Schwerin
Bremen

Berlin
Potsdam

Hannover
Magdeburg

Dortmund

Kassel

Düsseldorf

Weimar

Bonn

Wiesbaden Speyer
Frankfurt
Sinsheim
Mainz
Saarbrücken

Heidelberg

Dresden

Bamberg

Nürnberg

Karlsruhe

Stuttgart
München
Freiburg
Konstanz
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NĚMECKO –
Přístavy severního Německa

Cena
A: 2.690 Kč
B: 2.150 Kč

PROGRAM:

INFORMACE O CENĚ

1. den:

Cena obsahuje:
• Doprava autokarem
• 1 x ubytování v hostelu v 6lůžkových pokojích se společným příslušenstvím
• Služby průvodce po celou dobu zájezdu
• Cestovní pojištění

• Odjezd v pozdních nočních hodinách z ČR do Hamburku.
• Ráno příjezd do Hamburku – největšího přístavu Německa,
ležícího na řece Labe.
• Prohlídka přístavu: Landungsbrücken – 700 m dlouhé molo se
skladišti a stanicí Hamburské vodní cesty, Rickmer Rickmers
– muzeum bývalé lodi Východoindické společnosti, Cap San
Diego – muzeum lodí, kotví zde např. Bílá Labu jižního Atlantiku (poslední klasická nákladní lo) nebo anglická Požární lo s majákem. Z Landungsbrückenu je úchvatný pohled
na lodě a jeřáby kotvící v naproti ležícím nejdůležitějším německém Nákladním kontejnerovém přístavu. Přístav je vstupní bránou na trhy severní, střední a východní Evropy, mostem
mezi vnitrozemím a oceánem (návštěva doků je zakázána).

Cena neobsahuje:
• Vstupy do navštívených objektů (orientační ceny
vstupů pro skupiny: Cap San Diego 4 €, Speicherstadt 2,5 €, památník v Laboe dospělý 4 €, dítě
2,5 €, ponorka dospělý 2,5 €, dítě 1,8 €)
• Snídaně

Cena A/B:

• Prohlídka historického přístavu Oevelgönne, možnost návštěvy lodí.

• cena A – autokar s kapacitou 47 míst, minimální
počet platících účastníků 40 + 3 místa zdarma pro
pedagogický doprovod
• cena B – autokar s kapacitou 79 míst, minimální
počet platících účastníků 73 + 4 místa zdarma pro
pedagogický doprovod

• Speicherstadt – nejstarší skladištní komplex na světě s typickými červenými cihlami, plechovými střechami a malými věžičkami, které ukazují hranice kanálů.
• Krátká prohlídka města – promenádní třída Jungfernstieg,
Radnice s věží vysokou 112 m, Burza, kostel Sv. Petra, kostel Sv. Jakuba, kostel Sv. Kateřiny, Mikulášská věž s věží
vysokou 132 m, kostel Sv. Michala.
• Odjezd do Laboe.
• Příjezd do Laboe, prohlídka Památníku námořnictva s věží
vysokou 85 m. Památník je věnován památce námořníků všech
národů, kteří se již nevrátili na pevninu a zároveň památníkem
klidné plavby na volném moři. Ke komplexu na celkové ploše
6 hektarů patří kromě výrazné věže podzemní pamětní síň,
historická hala s modely lodí a jinými exponáty a také volné
prostranství o velikosti 7.000 m² včetně vystavené ponorky.
Při prohlídce je možné věrně zažít utrpení a hrůzu při bojových
akcích námořnictva za války.

Kiel

Laboe

Hamburg

Rostock
Lübeck

Schwerin

• Odjezd na ubytování do oblasti Kielu.

Bremen

• Ubytování, nocleh.

Berlin

2. den:

Potsdam

• Snídaně, prohlídka přístavu v Kielu – největšího německého
osobního přístavu.

Hannover
Magdeburg

• Odjezd do Lübecku.
• Příjezd do Lübecku, prohlídka přístavu a města – Holštýnská
Dortmund
brána, Špitál sv. Ducha, Marienkirche, Radnice, Kostel
sv. Petra, Kostel sv. Jakuba.
Düsseldorf
• Odjezd zpět do ČR.
• Příjezd do ČR v pozdních nočních hodinách.

Kassel
Weimar

Bonn

Wiesbaden

Frankfurt

Dresden

Bamberg

Mainz
Saarbrücken

Heidelberg
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Nürnberg

Karlsruhe

Stuttgart
München
Freiburg
Konstanz

Cena
A: 1.750 Kč
B: 1.400 Kč

POLSKO – Krakov, Osvětim

PROGRAM:

INFORMACE O CENĚ

1. den

Cena obsahuje:
•
•
•
•
•

• Odjezd od budovy školy v brzkých ranních hodinách do Krakova
• Příjezd do Krakova – prohlídka třetího největšího a dřívějšího královského města Polska – tržnice Sukiennice, půvabná
zákoutí a uličky starého města, návštěva královského hradu
Wawel s královskou gotickou katedrálou, jejíž krypta slouží
jako místo posledního odpočinku mnoha polských králů včetně
Ladislava Jagellonského, Královská cesta a Rynek Glówny (Hlavní náměstí) s radniční věží a kostelem Panny Marie
s největším gotickým oltářem na světě.

Doprava autokarem
1 × ubytování v ČR
Snídaně
Služby průvodce po celou dobu zájezdu
Cestovní pojištění

Cena neobsahuje:
• Vstupy do navštívených objektů (orientační ceny
vstupů v Polsku cca 35 €)

Cena A/B:

• Odpoledne odjezd do Wieliczky – návštěva více než 700 let
starého solného dolu zapsaného do světového seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jedná se o rozsáhlý
komplex podzemních vytěžených šachet, umístěných v devíti
patrech v hloubce až 327 m pod zemí a skládá se z více než
300 km chodeb a asi 3000 komor.

• cena A – autokar s kapacitou 47 míst, minimální
počet platících účastníků 40 + 3 místa zdarma pro
pedagogický doprovod
• cena B – autokar s kapacitou 79 míst, minimální
počet platících účastníků 73 + 4 místa zdarma pro
pedagogický doprovod

• Odjezd na ubytování do Českého Těšína, nocleh.

2. den
• Snídaně, odjezd do Osvětimi – prohlídka památníku a bývalého koncentračního tábora Auschwitz I a Auschwitz II – Birkenau, které vybudovali nacisté v r. 1940.

Slupsk

• Odpoledne odjezd zpět do ČR, po cestě možnost návštěvy:
Koszalin
1) Štramberku – zřícenina hradu se Štramberskou
trúbou
2) Kopřivnice – Technické muzeum vozů značky Tatra
3) Hukvald – hrad s největší rozlohou v ČR na kopci ve staré
oboře původně založené pro chov daňků a muflonů
4) Příboru – kostel Narození Panny Marie, Kaple Panny
Marie Lurdské, Muzeum,Szczecin
pamětní síň a rodný dům SigPila
munda Freuda, pomník T. G. Masaryka
• Večer příjezd do ČR.

Gdansk

Elblag

Suwalki
Olsztyn

Ostroleka
Thrun

Bydgoszcz

Lomza

Cieckanow

Bialystok

Gorzůw Wielkopolski
Poznan

Plock

Wloclawek

Siedlce

Konin
Warszawa
Zielona Gora

Leszno

Kalisz

Biala Podlaska

Skierniewice

Lůdz

Sieradz

Jelenia Gůra

Radom

Piotrkow Trybunalski

Legnica

Lublin

Chelm

Wroclaw

Walbrzych

Opole

Czestochowa

Katowice

Tarnobrzeg

Krakow

Oswiecim
Bielsko-Biala

Zamosc

Kielce

Rzeszow
Tarnow

Przemysl
Krosno

Nowy Sacz

26

ZALOŽENO 1990

Cestovní kancelář PRAŽSKÝ KLUB TOUR OPERATOR, s. r. o, Drahobejlova 6/2215, 190 00 Praha 9,
tel.: 266 311 543–5, fax: 266 313 166, e-mail: info@prazsky-klub.cz, www prazsky-klub.cz

Cena
A: 1.250 Kč
B: 1.020 Kč

RAKOUSKO – Vídeň

PROGRAM:

INFORMACE O CENĚ

1. den:

Cena obsahuje:
• Doprava autokarem
• 1 x ubytování ve 2,3 a 4lůžkových pokojích se společným příslušenstvím
• Snídaně
• Služby průvodce po celou dobu zájezdu
• Cestovní pojištění

• Odjezd v ranních hodinách do Znojma, procházka historickou
částí města (Radniční věž, Znojemský hrad, Rotunda sv.
Kateřiny, Znojemské podzemí, …).
• Odjezd na ubytování do oblasti Mikulova, nocleh.

2. den:

Cena neobsahuje:

• Snídaně, odjezd do Rakouska.

• Vstupy do navštívených objektů (orientační ceny
vstupů: věž sv. Štěpána 3 €, kostel sv. K. Boromejského 4 €, Seegrotte Hinterbrühl dospělý 5,5 €,
dítě do 14 let 4,2 €)

• Příjezd do Vídně, procházka historickým centrem města –
Radnice, Parlament, nám. Marie Terezie, Hofburg, Opera, Dóm sv. Štěpána, kostel sv. Karla Boromejského,
Hradní divadlo, nám. Josefa II.

Cena A/B:

• Odjezd do Seegrotte Hinterbrühl – jedna z nejimpozantnějších přírodních atrakcí světa – jezerní jeskyně (procházka
fantastickým labyrintem chodeb a hal k největšímu podzemnímu jezeru v Evropě s rozlohou 6.200 m2, romantická projížka po jezeře.

• cena A – autokar s kapacitou 47 míst, minimální
počet platících účastníků 40 + 3 místa zdarma pro
pedagogický doprovod
• cena B – autokar s kapacitou 79 míst, minimální
počet platících účastníků 73 + 4 místa zdarma pro
pedagogický doprovod

• Odjezd zpět do ČR.

Linz

Wien

Eisenstadt
Salzburg

Bregenz
Innsbruck
Graz

Klagenfurt
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RAKOUSKO, NĚMECKO –
Salzburg, Berchtesgaden

Cena
A: 1.900 Kč
B: 1.780 Kč

PROGRAM:

INFORMACE O CENĚ

1. den

Cena obsahuje:
• Doprava autokarem
• 1 × ubytování ve vícelůžkových pokojích v mládežnické ubytovně v blízkosti Hallstattu, společné příslušenství, v areálu k dispozici volejbalové, basketbalové hřiště a tenisové kurty
• Snídaně
• Služby průvodce po celou dobu zájezdu
• Cestovní pojištění

• Odjezd od budovy školy v nočních hodinách do Salzburgu.

2. den
• Ráno příjezd do Salzburgu.
• Prohlídka města – hrad Hohensalzburg (největší a nejzachovalejší hrad ve stř. Evropě, vybudovaný v r. 1077 arcibiskupem Gebhardem) – výtahem v nitru Mnišské hory nebo pěšky,
Opatství sv. Petra, Dóm sv. Ruperta, Neptunova kašna,
Mozartovo nám., Nová rezidence, Staré tržiště, Stará
radnice, rodný dům W. A. Mozarta.

Cena neobsahuje:
• Vstupy do navštívených objektů (orientační ceny:
Salzburg card do 15 let 12 €, od 15 let 24 €, na kartu jsou bezplatné vstupy do většiny objektů v Salzburgu, Orlí hnízdo vč. výtahu 14 €, bunkry 3 €)

• Možnost návštěvy barokního zámku Mirabell s krásnou zahradou, postaveného v r. 1606.
• Odpoledne odjezd přes St. Gilgen (možná prohlídka města)
na ubytování v blízkosti Hallstattu – městečko Bad Goisern,
nocleh.

Cena A/B:
• cena A – autokar s kapacitou 47 míst, minimální
počet platících účastníků 40 + 3 místa zdarma pro
pedagogický doprovod
• cena B – autokar s kapacitou 79 míst, minimální
počet platících účastníků 73 + 4 místa zdarma pro
pedagogický doprovod

3. den
• Snídaně, odjezd do Německa do města Berchtesgaden.
• Odtud výjezd místním busem a lanovkou na horu Kehlstein,
návštěva Orlího hnízda (horské sídlo Adolfa Hitlera), možnost procházky a návštěva bunkrů.
• Odpoledne dle časových možností přejezd k jezeru Königssee.
• Odjezd zpět do ČR.
• Příjezd do ČR v nočních hodinách.

Linz

Wien

Eisenstadt
Salzburg
Berchtesgaden
(Německo)

Bregenz
Innsbruck

Graz

Klagenfurt
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Cestovní kancelář PRAŽSKÝ KLUB TOUR OPERATOR, s. r. o, Drahobejlova 6/2215, 190 00 Praha 9,
tel.: 266 311 543–5, fax: 266 313 166, e-mail: info@prazsky-klub.cz, www prazsky-klub.cz

Cena
A: 2.690 Kč
B: 2.250 Kč

SLOVENSKO – Vysoké Tatry

PROGRAM:

INFORMACE O CENĚ

1. den:

Cena obsahuje:
• Doprava autokarem
• 2 x ubytování v penzionu ve 2 a 3lůžkových pokojích
se společným příslušenstvím
• Snídaně
• Služby průvodce po celou dobu zájezdu
• Cestovní pojištění

• Noční odjezd z ČR na Slovensko.

2. den:
• Ráno příjezd do Tatranské Lomnice.
• Výjezd lanovkou na Skalnaté pleso (1751 m), v případě příznivého počasí výjezd lanovkou na Lomnický štít (2632 m).

Cena neobsahuje:

• Procházka od Skalnatého plesa do Malé Studené doliny,
dále kolem Obrovského vodopádu do Velké Studené doliny a na Hrebienok.

• Vstupy do navštívených objektů (orientační ceny:
zpáteční jízda lanovkou na Skalnaté pleso děti 14 €,
dospělý 20 €, zpáteční jízda lanovkou na Lomnický
štít děti 14 €, dospělý 20 €, zubačka sjezd z Hrebienku děti 1,33 €, dospělý 1,99 €, plavba na vorech
děti 3,98 €, dospělý 9,28 €)

• Sjezd zubačkou z Hrebienku do Starého Smokovce.
• Odjezd na ubytování.

3. den:

Cena A/B:

• Snídaně, odjezd do Červeného Kláštora – malebný průjezd
na tradičních pltích (vorech) největším kaňonem ve střední Evropě, který se nachází v Národním parku Pieniny.

• cena A – autokar s kapacitou 47 míst, minimální
počet platících účastníků 40 + 3 místa zdarma pro
pedagogický doprovod
• cena B – autokar s kapacitou 79 míst, minimální
počet platících účastníků 73 + 4 místa zdarma pro
pedagogický doprovod

• Odjezd do Staré ubovně – prohlídka jednoho z nejstarších
královských měst na Slovensku s mohutným gotickým hradem.
• Odjezd na ubytování.

4. den:
• Odjezd ke Štrbskému plesu – nejznámějšímu tatranskému
jezeru.
• Procházka Mlynickou dolinou k vodopádu Skok, návrat
ke Štrbskému plesu a procházka Mengusovskou dolinou
k Popradskému plesu.
• Odjezd zpět do ČR.

5. den:
• Příjezd do ČR.

Červený Kláštor
Stará ubovňa
Žilina

Martin

Štrbské pleso
Ružomberok

Tatranská Lomnica
Poprad

Prešov

Trenčín
Košice

Banská Bystrica
Partizánske
Zvolen

Trnava

Nitra

Lučenec

Bratislava
Nové Zámky
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Cena
A: 2.870 Kč
B: 2.450 Kč

ZÁPADNÍ SLOVENSKO

PROGRAM:

INFORMACE O CENĚ

1. den:

Cena obsahuje:
•
•
•
•
•

• Odjezd v časných ranních hodinách z ČR přes Brno na Slovensko.
• Příjezd na západní Slovensko, zastávka u romantické zříceniny hradu Čachtice, která je nechvalně známá vinou hraběnky
Alžběty Báthoryové.
• Odjezd k zřícenině hradu Beckov – dominantě Trenčianskeho kraje.

Doprava autokarem
2 x ubytování
Snídaně
Služby průvodce po celou dobu zájezdu
Cestovní pojištění

Cena neobsahuje:
• Vstupy (orientační ceny vstupů: Trenčiansky hrad
velký okruh mládež 2,29 €, dospělý 4,28 €, zámek
Bojnice děti do 15 let 2,66 €, dospělý 5,31 €, Starý zámek B.Štiavnica mládež do 18 let 2 €, dospělý
4 €, skanzen Hornického muzea mládež 2 €, dospělý 4 €, vstup do štoly mládež 2,5 €, dospělý 5 €,
Domica s plavbou děti do 15 let 3,5 €, dospělý 7 €,
plavba na plti 10 €)

• Zastávka ve městě Trenčín, návštěva Trenčianskeho hradu.
• Odjezd na ubytování, nocleh.

2. den:
• Snídaně, odjezd k jednomu z nejstarších slovenských zámků –
Bojnice, návštěva zámku.
• Přejezd do Banské Štiavnice – kdysi významného hornického města, ve kterém už staří Keltové těžili zlato, stříbro
a mě. Dnes je Banská Štiavnica zapsaná do světového seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Cena A/B:
• cena A – autokar s kapacitou 47 míst, minimální
počet platících účastníků 40 + 3 místa zdarma pro
pedagogický doprovod
• cena B – autokar s kapacitou 79 míst, minimální
počet platících účastníků 73 + 4 místa zdarma pro
pedagogický doprovod

• Prohlídka historického centra města (Náměstí svaté Trojice,
Radnice, Starý zámek, Klopačka, Hellov dom – dostavníková pošta, …).
• Odjezd k blízkému skanzenu Slovenského hornického
muzea se vstupem do štoly Bartoloměj.
• Odjezd na ubytování, po cestě krátká zastávka v Kremnické
bani u Svatojanského kostelíka, který určuje geografický
střed Evropy.
• Odjezd na ubytování, nocleh.

3. den:
• Snídaně, odjezd k jeskyni Domica ve Slovenském krase,
návštěva jeskyně, možnost plavby po podzemním toku.
• Odjezd k Žilině, plavba na tradičních pltích
po řece Váh pod hradem Strečno.
Žilina

• Odjezd zpět do ČR.

Strečno
Ružomberok

Martin

Poprad

Prešov

Trenčín
Beckov
Čachtice

Bojnice

Kremnické
Banská Bystrica
Bane

Košice

Partizánske
Zvolen

Domica

Banská
Štiavnica
Trnava

Nitra

Lučenec

Bratislava
Nové Zámky
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SLOVENSKO, RAKOUSKO –
Bratislava, Vídeň

Cena
A: 1.890 Kč
B: 1.540 Kč

PROGRAM:

INFORMACE O CENĚ

1. den:

Cena obsahuje:

• Odjezd v ranních hodinách na Slovensko.
• Příjezd do Bratislavy – prohlídka slovenských národních památek – Bratislavský hrad (sídlo Národní rady Slovenské
republiky a sbírky Slovenského národního muzea) se čtyřmi věžemi, Muzeum historie na Bratislavském hradě, Nový
most přes řeku Dunaj (most dlouhý 430 m).
• Odjezd na hrad Děvín – návštěva hradu postaveného na útesu nad soutokem Dunaje a Moravy, který je důležitou součástí
slovenské historie.
• Návrat do centra Bratislavy (možnost plavby vyhlídkovou
lodí) – okružní jízda historickým centrem – Michalská brána, Stará radnice – nejstarší radnice na Slovensku, Hlavní
náměstí s Rolandovou fontánou, Grasalkovič (Prezidentský
palác) – letohrádek s francouzskou zahradou postavený Antonem Grassalkovichem – rádcem Marie Terezie, dnes sídlo
prezidenta, Arcibiskupský palác, Katedrála sv. Martina,
Františkánský kostel, Modrý kostelík sv. Alžběty, Slovenské národní divadlo na Hviezdoslavově náměstí).
• Odjezd na ubytování, nocleh.

2. den:
• Odjezd do Vídně.
• Příjezd do Vídně, procházka historickým centrem města –
Radnice, Parlament, nám. Marie Terezie, Hofburg (sídlo
panovnického rodu Habsburků), Vídeňská opera, Chrám sv.
Štěpána, kostel Sv. Karla Boromejského, Hradní divadlo,
zámek Schönbrunn (rakouské Versailles, oblíbená rezidence
Marie Terezie).

• Doprava autokarem
• 1 x ubytování ve 2 a 4lůžkových pokojích se společným příslušenstvím v hostelu v centru Bratislavy
• Služby průvodce po celou dobu zájezdu
• Cestovní pojištění

Cena neobsahuje:
• Vstupy do navštívených objektů (orientační ceny
vstupů pro skupiny: Bratislava: Bratislavský hrad 2,5
€, Muzeum historie 0,7 €, Děvín 1,5 €, vyhlídková
lo 3,5 €, Vídeň: Parlament 4 €, Hofburg 7,5 €,
věž Chrámu sv. Štěpána 3 €, kostel Sv. Karla Boromejského 6 €, zámek Schönrunn 8,90 € (velký
okruh 11,50 €)
• Snídaně (možnost objednání snídání v hostelu)

Cena A/B:
• cena A – autokar s kapacitou 47 míst, minimální
počet platících účastníků 40 + 3 místa zdarma pro
pedagogický doprovod
• cena B – autokar s kapacitou 79 míst, minimální
počet platících účastníků 73 + 4 místa zdarma pro
pedagogický doprovod

POZNÁMKA
• Muzeum historie na Bratislavském hradě otevřeno
denně kromě pondělí

• Odjezd zpět do ČR.
Trenčín

Partizánske

Trnava

Wien
Eisenstadt

Nitra

Bratislava
Nové Zámky
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SLOVINSKO –

Cena
A: 5.200 Kč
B: 4.500 Kč

Kranjska Gora, Bled, Ljubljana, Postojna, Koper
PROGRAM:

5. den:

1. den:

• Snídaně, prohlídka Koperu – Staré město s Prétorským
palácem, Náměstí revoluce, které kdysi sloužilo jako jímka
na dešovou vodu, Titovo náměstí , Dóm svatého Nazaria
s volně stojící zvonicí (v tomto svatostánku je vzácný oltářní
obraz, namalovaný r. 1516 samotným Carpacciem), Kašna Da
Ponte (kašna plnila funkci vodního zdroje pro obyvatelstvo až
do 19. století).

• Večerní odjezd do Slovinska.

2. den:
• Příjezd do Slovinska do Triglavského národního parku, přejezd přes údolí Planica se skokanskými můstky (krátká zastávka), přejezd přes Kranjskou Goru – krátká prohlídka tohoto
malebného zimního střediska v údolí řeky Sávy.
• Odjezd do vesnice Vintgar, návštěva romantické soutěsky
Vintgar. Soutěska je dlouhá 6 km a hluboká 150 m. Vede do ní
soustava dřevěných chodníků a visutých mostů, které jsou
ukotveny ve strmých stěnách rokle. Dno kaňonu protíná řeka
Radovna a soutěska je zakončena nejvyšším slovinským vodopádem Šum, vysokým 16 m.
• Odjezd na ubytování, nocleh.

3. den:
• Snídaně, přejezd k blízkému Bledskému jezeru, nad kterým
se na skále tyčí hrad Bled s nádherným výhledem na jezero
a okolní hory. První zmínky o hradu sahají cca až do roku 1000.
• Návštěva hradu Bled – prohlídka interiéru, shlédnutí filmu,
ve kterém jsou shrnuty všechny důležité přestavby a zobrazeny jsou pomocí počítačové simulace.
• Odjezd do hlavního města Slovinska – Ljubljany.
• Příjezd do Ljubljany – prohlídka města – historická část s Prešernovým náměstím a půvabným františkánským kostelem
ze 17. století, trh s kolonádou (návrh slavného architekta Joži
Plečnika), Trojmostí (3 mosty přes řeku Ljubljanici postavené v různých úhlech), Katedrála Sv. Mikuláše, Dračí most,
zámek s pětiúhelníkovou věží Sv. Jiří (při dobrých podmínkách jsou z věže viditelné Kamnické, Julské i Karavanské Alpy),
fontána Karniolské řeky z 18. století.

• Odjezd zpět do ČR.

6. den:
• Příjezd do ČR v brzkých ranních hodinách.

INFORMACE O CENĚ
Cena obsahuje:
•
•
•
•
•

Doprava autokarem
3 x ubytování
Snídaně
Služby průvodce po celou dobu zájezdu
Cestovní pojištění

Cena neobsahuje:
• Vstupy do navštívených objektů (orientační ceny:
hrad Bled 7 €, Postojenské jeskyně dospělý 11 €,
studenti 5,5 €)

Cena A/B:
• cena A – autokar s kapacitou 47 míst, minimální
počet platících účastníků 40 + 3 místa zdarma pro
pedagogický doprovod
• cena B – autokar s kapacitou 79 míst, minimální
počet platících účastníků 73 + 4 místa zdarma pro
pedagogický doprovod

• Odjezd na ubytování, nocleh

4. den:

Maribor

• Snídaně, odjezd k Jadranskému pobřeží do přístavního města
Koper
•

Po cestě zastávka u Postojenských jeskyní – návštěva jeskyně – jízda podzemním vláčkem, který cca po 10 min. jízdy
zastaví na mininádraží a zde začíná skutečná prohlídka několik velkých a nádherných, různě pojmenovaných podzemních
síní, jejichž části jsou různě nasvíceny, zastávka u velké nádrže,
ve které žije jeden z nejtajemnějších tvorů na světě – macarát
jeskynní (největší obratlovec na světě žijící v podzemí, který je
dlouhý asi 25 cm, je slepý a jeho kůže nemá žádný pigment)

Vintgar
Bled

Bovec

Velenje
Celje

Tolmin

Nova Gorica

• Odjezd do Koperu.

Trbovlje

Idrija

Ljubljana

Novo Mesto

Cerknica

• Příjezd do Koperu, ubytování, nocleh.

Sezana

Sevnica

Ribnica

Koper
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ŠVÉDSKO, DÁNSKO –
skandinávské mosty

Cena
A: 3.380 Kč
B: 2.710 Kč

PROGRAM:

INFORMACE O CENĚ

1. den:

Cena obsahuje:
•
•
•
•
•

• Odjezd z ČR do Německa v brzkých odpoledních hodinách.
• Ve večerních hodinách příjezd do Rostocku, nalodění na trajekt.
• Noční plavba trajektem do Trelleborgu ve Švédsku.

2. den:

Doprava autokarem
1 x ubytování
Snídaně
Služby průvodce po celou dobu zájezdu
Cestovní pojištění

Cena neobsahuje:

• Připlutí do Trelleborgu, odjezd do Malmö – 3. největšího
města Švédska.

• Vstupy do navštívených objektů (orientační ceny
vstupů: Copenhagen card na 24 hodin děti 10–15 let
115 DKK, dospělý 225 DKK – volné vstupy do většiny navštívených objektů)

• Prohlídka města – Gamla Staden (Staré město – ostrůvek
uprostřed města, kolem něhož dokola protéká říční kanál) se
3 nejvýznamnějšími malmöskými náměstími Stortorget, Lilla
Torg a Gustav Adolfs Torg, zámek Malmöhus Slott, prostory
kterého slouží komplexu muzeí, Turning Torso (Otáčející se
torzo) – nejvyšší budova Skandinávie a 2. nejvyšší budova v Evropě s výškou 190 m a s unikátním architektonickým řešením
architekta Santiaga Calatravy (prohlídka budovy není možná).

Cena A/B:
• cena A – autokar s kapacitou 47 míst, minimální
počet platících účastníků 40 + 3 místa zdarma pro
pedagogický doprovod
• cena B – autokar s kapacitou 79 míst, minimální
počet platících účastníků 73 + 4 místa zdarma pro
pedagogický doprovod

• Odjezd k mostu Øresund – jednomu z nejdelších mostů
na světě, který je spojnicí švédského Malmö s dánskou Kodaní, přejezd přes most dlouhý 16 km a skládající se ze 3 částí:
samotného mostu, podmořského tunelu a silnice, která vede
po uměle navršeném ostrově. Ústřední sloup, který drží visutý
most je vysoký 204 m.
• Příjezd do Kodaně, prohlídka hlavního města Dánska – střídání gardy u královského paláce Amelienborgu, Mramorový kostel, přístav se starou pevností, Malá mořská víla, Ålborg
palác Christianborg – sídlo parlamentu, kodaňská katedrála, Muzeum pohádek H. CH. Andersena, Kruhová věž
s výhledem na město, pověstný přístav Nyhavn s kulisou lodí
a hospůdek, nejstarší pěší zóna na světě Strøget, radnice,
Burzovní palác Borsen, Citadela, kostel Frederiks Kirke,
Královská knihovna, Náměstí Kogens Nytorv, PlanetáriViborg
um de Brahe.
• Odjezd na ubytování.
• Ubytování, nocleh.

Ringkøbing

Århus

3. den:

Hillerød

• Snídaně, odjezd k mostu Storebælt, přejezd po 2. nejdelším
visutém mostě na světě. Most je dlouhý 18 km, jeho pilíře doVejleDánsahují výšky 254 m, díky čemu je most nejvyšším mostem
ska. Most spojuje dva největší dánské ostrovy Sjælland a Fyn.

København
Røskilde

• Odjezd zpět do ČR přes Německo.
• Příjezd do ČR v pozdních nočních hodinách.

Ribe

Ør

es

un

d

Malmö

Sorø

Odense

Storebælt

Fyn

Nyborg

Korsør

Sjælland

Trelleborg

Åbenbrå

Nikøbing
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Ukrajina –
Zakarpatská Ukrajina

Cena
A: 4.450 Kč
B: 3.500 Kč

PROGRAM:

INFORMACE O CENĚ

1. den:

Cena obsahuje:

• Odjezd v odpoledních hodinách přes Slovensko a Maarsko
na Ukrajinu.

2. den:
• Ráno příjezd na Ukrajinu do města Užhorod – správního centra Zakarpatské Ukrajiny.
• Prohlídka města – Užhorodská synagoga, Užhorodský
hrad stojící na 30m vysoké sopečné vyvýšenině, skanzen lidové architektury a rusínské kultury.
• Odjezd na ubytování do Mukačeva.
• Ubytování, nocleh.

•
•
•
•
•

Doprava autokarem
2 × ubytování
Snídaně
Služby průvodce po celou dobu zájezdu
Cestovní pojištění

Cena neobsahuje:
• Vstupy do navštívených objektů (orientační ceny
vstupů: Užhorodský hrad 10 UAH, skanzen 12 UAH,
Palanok 15 UAH, Solotvina 12 UAH, koupání v termálech 20 UAH, Siněvirské jezero 2 UAH, Muzeum
I. Olbrachta – dobrovolné vstupné)

Cena A/B:

3. den:
• Snídaně, prohlídka Mukačeva – historické centrum, zámek
Palanok, tyčící se nad městem.
• Odpoledne odjezd k „ukrajinskému Mrtvému moři“ Solotvina
– oblast je známá svými solnými doly a jezery, ve kterých se
shromažuje nasycená slaná voda odčerpávaná z hlubinných
solných dolů, možnost koupání v jezírcích.

• cena A – autokar s kapacitou 47 míst, minimální
počet platících účastníků 40 + 3 místa zdarma pro
pedagogický doprovod
• cena B – autokar s kapacitou 79 míst, minimální
počet platících účastníků 73 + 4 místa zdarma pro
pedagogický doprovod

• Odjezd do vesničky Koločavy, která je známá hlavně díky
zbojníkovi Nikolaji Šuhajovi – návštěva jeho hrobu, Muzeum
Ivana Olbrachta, Kostel sv. Ducha.
• Odjezd do Národního parku Siněvir, nenáročný výstup k Siněvirskému jezeru – nejvýše položenému jezeru Zakarpatí,
procházka kolem jezera.
• Odjezd na ubytování zpět do Mukačeva.
• Ubytování, nocleh.

4. den:
• Snídaně, odjezd zpět do ČR.

Kyjev

Užhorod
Koločava
Mukačevo

Sevastopol
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Cena
A: 5.450 Kč
B: 3.950 Kč

VELKÁ BRITÁNIE – Londýn

PROGRAM:

INFORMACE O CENĚ

1. den:

Cena obsahuje:

• Odpoledne odjezd od budovy školy přes Německo, Belgii
a Francii, tunelem z Calais do Folkestone.

2. den:
• Dopoledne příjezd do Londýna – prohlídka Greenwiche, kde
je známá královská observatoř a kudy prochází nultý poledník.
• Možnost plavby lodí po řece Temži k Tower Bridge kolem
výškových budov na Isle of Dogs.
Stornoway

• Procházka kolem hradu The Tower do nově opravených
doků sv. Kateřiny – možná návštěva hradu (korunovační klenoty, zbrojnice, popraviště, …).
• Procházka čtvrtí The City kolem významných budov – Bank
of England, Royal Exchange, Stock Exchange, ...).
• Návštěva katedrály St. Paul's Cathedral – možnost výstupu
na kopuli katedrály.
• Možnost návštěvy galerie moderního umění Tate Modern
nebo návštěva muzea British Museum.
• Odjezd na ubytování, nocleh.

• Doprava autokarem
• 2 × ubytování v hotelu F1 ve třílůžkových pokojích
se společným příslušenstvím
• Snídaně
• Služby průvodce po celou dobu zájezdu
• Cestovní pojištění
Kirkwell
Cena
neobsahuje:

• Vstupy do navštívených objektů (orientační ceny
vstupů: lod’ po Temži 9 £, Tower Bridge 6 £, The
Tower 16,5 £, St. Paul’s Cathedral 9 £, Tate Modern
6 £, Windsdor 15,5 £, Stonehenge 7 £,Winchester
katedrála 5 £, London Eye 17 £)

Cena A/B:
• cena A – autokar s kapacitou 47 míst, minimální
počet platících účastníků 40 + 3 místa zdarma pro
pedagogický doprovod
• cena B – autokar s kapacitou 79 míst, minimální
počet platících účastníků 73 + 4 místa zdarma pro
pedagogický doprovod

3. den:
• Snídaně, odjezd do městečka Windsor – prohlídka hradu –
sídla královské rodiny po více než 900 let, střídaní stráží, …;
možnost procházky ke slavné koleji Eton.

Edinburgh

Glasgow

• Odjezd ke Stonehenge – prohlídka nejslavnějšího prehistorického megalitického monumentu, starého až 5500 let.

Newcastle

• Návštěva města Winchester – procházka bývalým hl. městem
Anglie, návštěva nejdelší gotické katedrály na světě.
Belfast
• Odjezd na ubytování, nocleh.

Scarborough
Douglas

York

4. den:
• Snídaně, odjezd do centra Londýna.

Manchester
Liverpool

• Procházka – Buckingham Palace, střídání stráží, Dublin
Westminster Abbey, Houses of Parlament, Trafalgar Square,
Whitehall, …

Nottingham

• Možnost návštěvy The National Gallery.

Birmingham

• Možnost jízdy na London Eye (největší ruské kolo na světě
s výhledem na Londýn).
• Procházka centrem Londýna – Piccadilly Cirkus, Leicester
Square, Čínská čtvrt, Soho, …

Lincoln

Cambridge

Worcester
Newport
Cardiff

Norwich

Perterborough

Oxford

• Večerní odjezd zpět do ČR.

5. den:

London
Portsmouth

Dorchester

• Příjezd do ČR.
Plymouth
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Několik poznámek k naší nabídce zájezdů
obecné informace
• Uvedené ceny platí pro odjezdy z Prahy a Středních, Západních a Jižních Čech. Ceny pro odjezdy z ostatních regionů vám
rádi na požádání sdělíme.
• Ceny vstupů do návštěvních objektů jsou orientační a vycházejí z oficiálních cenových informací dostupných v době sestavování nabídky.
• Při nákupu vstupenek se snažíme získat skupinové či studentské slevy a další zvýhodnění která jsou k dispozici.
• Vstupenky je možno zakoupit na místě nebo je uhradit prostřednictvím naší cestovní kanceláře.
• Naše zájezdy jsou organizovány v souladu s odpovídajícími právními předpisy.
• V organizaci skupinových a školních zájezdů máme 20leté zkušenosti.
• Pedagogům, kteří doprovázejí skupiny nabízíme zajímavé podmínky – místa zdarma, dárkový poukaz na vstupné zdarma.
• Spolupracujeme s autobusovými dopravci, kteří mají dlouholeté zkušenosti s dopravou školních zájezdů do zahraničí.
• Naši dopravci přistaví autobus k vaší škole.
• Školní zájezdy doprovázejí zkušení průvodci.
• Pro žáky a jejich doprovod zabezpečujeme pojištění léčebných výloh v zahraničí.
• Zkušení pracovníci naší cestovní kanceláře velmi rádi vyhoví vašim individuálním přáním a požadavkům při sestavování
zájezdu anebo ubytování školních skupin v zahraničí.
• Programy zájezdů dle vašeho požadavku zaměříme na specializaci vaší školy, včetně odborných exkurzí.

ZÁJEZD NA MÍRU
Pokud jste v naší nabídce nenašli zájezd do země, kam byste chtěli cestovat, ozvěte se nám – rádi vám pomůžeme splnit vaše
představy. Připravíme vám návrh zájezdu do země podle vašeho výběru včetně cenové nabídky.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Pro žáky a jejich doprovod je obsaženo v ceně zájezdu. Cestovní pojištění České pojišovny zahrnuje pojistné
krytí v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh a asistenční služby: .................................................................................................. 1.000.000,- Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu občana:
škody na zdraví ........................................................................................................................................... 2.000.000,- Kč
škody na věci .............................................................................................................................................. 1.000.000,- Kč
škody finanční ................................................................................................................................................ 500.000,- Kč
Úrazové pojištění :
trvalé následky úrazu ..................................................................................................................................... 200.000,- Kč
smrt následkem úrazu ................................................................................................................................... 100.000,- Kč
Pojištění cestovních zavazadel:
za 1 pojistnou událost ...................................................................................................................................... 10.000,- Kč
za 1 věc .............................................................................................................................................................. 5.000,- Kč
K cestovnímu pojištění, obsaženému v ceně zájezdu je možné připlatit pojištění storna zájezdu ve výši
150 Kč/osoba/pobyt, přičemž horní hranice pojistného plnění je 30.000 Kč/osoba.
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Ubytování v evropských metropolích pro školní skupiny
obecné informace
• Kromě zájezdů zabezpečuje naše cestovní kancelář i ubytování školních skupin v evropských metropolích.
• V níže uvedené tabulce jsou orientační ceny ubytování ve vybraných městech.
• Při kalkulaci ubytování jsme vycházeli z cenových informací dostupných v době sestavování nabídky.
• V nabídce jsou použity ceny ubytování pro skupiny o počtu nejméně 40 platících osob.

UBYTOVÁNÍ VE VYBRANÝCH MĚSTECH
Město

Cena ubytování 1 osoby za 1 noc
bez snídaně

Příplatek za snídani

Amsterdam

od 620 Kč

snídaně již v ceně

Berlín

od 320 Kč

od 100 Kč

Brusel

od 580 Kč

snídaně již v ceně

Budapeš

od 380 Kč

od 130 Kč

Londýn

od 390 Kč

od 105 Kč

Paříž

od 390 Kč

od 120 Kč

Řím

od 460 Kč

od 150 Kč

Varšava

od 390 Kč

snídaně již v ceně

Vídeň

od 530 Kč

snídaně již v ceně

V případě zájmu o zajištění ubytování v jiných městech vám rádi předložíme odpovídající nabídku.

členství a Pojištění CK
Naše cestovní kancelář je členem Asociace cestovních kanceláří a je pojištěna proti úpadku podle Zákona 159/99 Sb.

etics

INTERNATIONAL TRAVEL PROTECTION
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Dárkový poukaz

DÁRKOVÝ POUKAZ

20 €

K 20. výročí existence naší cestovní kanceláře vydáváme dárkový poukaz na 20 €
určený na vstupy během programu pro doprovázející pedagogy.
Platí pouze pro tyto zájezdy:
Lucemburk, Brusel, Amsterdam; Kodaň, Hillerod, Roskilde; Paříž; Benátky; Florencie, Řím; Mnichov, Stuttgart; Stuttgart (muzeum
Porsche, muzeum Mercedes Benz); Technické muzeum Sinsheim; Technické muzeum Speyer; Technická muzea Sinsheim a
Speyer; Přístavy severního Německa; Bratislava, Vídeň; Skandinávské mosty; Londýn
Platí pouze pro doprovázející pedagogy, kteří cestují zdarma a při naplněné kapacitě 40, respektive 73 platících osob dle velikosti autobusu.
Podrobné podmínky platnosti a použití dárkového poukazu budou uvedeny ve smlouvě o zajištění zájezdu.
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PODMÍNKY VYUŽITÍ DÁRKOVÉHO POUKAZU
• dárkový poukaz je určen pro pedagogy, kteří cestují zdarma a doprovázejí skupinu žáků
• poukaz platí pouze pro vybrané zájezdy: Lucemburk, Brusel, Amsterdam; Kodaň, Hillerod, Roskilde; Paříž; Benátky;
Florencie, Řím; Mnichov, Stuttgart; Stuttgart (muzeum Porsche, muzeum Mercedes Benz); Technické muzeum Sinsheim;
Technické muzeum Speyer; Technická muzea Sinsheim a Speyer; Přístavy severního Německa; Bratislava, Vídeň; Skandinávské mosty; Londýn
• poukaz je určen na vstupy do památkových objektů
• poukaz lze využít pouze při naplnění kapacity zájezdu, tj. při účasti 40, resp. 73 platících účastníků
• poukaz lze uplatnit pouze po předložení vstupenek průvodci během zájezdu
• vstupenky budou proplaceny průvodcem na místě do výše součtu cen předložených vstupenek, nejvýše však do částky
20 € na osobu
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Reference

NĚKTERÉ REFERENCE
• SPŠN Liberec

• ZŠ Donovalská Praha 4

• VOŠ sociální Prachatice

• SOŠ logistických služeb Praha 9

• BDS taneční akademie Praha

• SPŠ dopravní Praha 5

… „ve Francii to
bylo nádherné, m
ěli
jsme i pěkné poča
sí. Ubytování a p
olopenze v Campan
ile bylo bez chybič
ky.
Hrozně moc děku
ji.
Přeji krásný den
a mnoho spokoje
ných
klientů.“

Jana Šimečková,
VOŠ sociální Pra
chatice

… „ráda bych tímto vyjádřila spokojenost s organizací našeho školního výletu do Polska (Krakov, Osvětim, Wieliczka), který se uskutečnil ve dnech 3.
6.–4. 6. 2010. Veškeré služby poskytované a zařizované vaší kanceláří byly
na velmi dobré úrovni, vše fungovalo
tak , jak jsme si přáli – ať už se jednalo
o dopravu, průvodce, ubytování nebo
rezervaci prohlídek. Ještě jednou Vám
tedy děkuji za vstřícnost a efektivní
spolupráci a ráda se na Vás v budoucnu opět obrátím.“

Mgr. Ivana Hořejší,
SOŠ logistických služeb, Praha 9
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