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Studijní vzdělávací zájezd Studijní vzdělávací zájezd

číslo programu školní rok termín

20073 2019/2020 dle nabídky CK

číslo programu školní rok termín

20074 2019/2020 dle nabídky CK

Na 14 studeNtů 1 místo Pro Pedagogický
dozor zdarma (včetNě vstuPů)

ceNa zájezdu PraHa a okoLí KČ 2 250,-
BrNo a okoLí KČ 1 950,-
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

ceNY zájezdů zaHrNují:
•	 1x ubytování v hostelu/hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)

•	 dopravu autobusem (DVD/USB, bufet, WC)

•	 komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)

•	 pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.

•	 průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, 
informační letáky

•	 přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny 
minimálně 14 studentů)

Na 14 studeNtů 1 místo Pro Pedagogický
dozor zdarma (včetNě vstuPů)

ceNa zájezdu PraHa a okoLí KČ 2 250,-
BrNo a okoLí KČ 1 950,-
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

V cenách zájezdů nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů 
a místní jízdné.

MAĎARSKÁ DELIKATESA
BUDAPEŠŤ
Program zájezdu:
1. den odjezd od školy v nočních, případně časných ranních hodi-

nách do Maďarska, příjezd do Budapešti, prohlídka města 
s průvodcem – tradiční tržnice s místními specialitami, 
Váciho třída, bazilika sv. Štěpána, budova parlamentu, 
Gellértův vrch s Citadelou, hradní čtvrť s Matyášovým 
chrámem, Rybářská bašta s krásným výhledem na obě 
části města Budu a Pešť, řetězový most přes Dunaj, osobní 
volno, přejezd na ubytování

2. den  celodenní návštěva Budapešti
 návštěva ojedinělé „žraločí ZOO“ Tropicarium – žraloci, 

rejnoci, exotické ryby (lze pozorovat velkolepým průhled-
ným tunelem obřího akvária o objemu 1,5 milionu litrů 
vody), aligátoři, ptáci, opičky, plazi aj.; návštěva sousedního 
nákupního centra Campona, dle časových možností 
procházka městem a osobní volno, v odpoledních hod-
inách odjezd zpět do České republiky, příjezd ke škole 
ve večerních, případně nočních hodinách

 alternativně: odpočinek a koupání v Széchenyiho ter-
málních lázních (nejhlubší a nejteplejší lázně v Budapešti, 
otevřeny již v roce 1881, jeden z největších lázeňských 
komplexů v Evropě) nebo návštěva Zoologické a botanické 
zahrady, případně Muzea teroru,  jež dokumentuje kru-
tosti dvou totalitních režimů, které Maďarsko zažilo během  
20. stol. (v pondělí zavřeno)

HISTORIE  
NA VLASTNÍ OČI
OSVĚTIM – SOLNÉ DOLY
VĚLIČKA – KRAKOV
Program zájezdu:
1. den odjezd od školy do Polska (čas odjezdu z ČR stanoven dle 

termínu prohlídky), příjezd do Osvětimi v dopoledních, 
případně odpoledních hodinách – návštěva (cca 3,5 hodiny) 
koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau s místním 
licencovaným průvodcem, přejezd k návštěvě unikátních 
podzemních prostor královských solných dolů ve Věličce 
(památka zapsaná na Seznam UNESCO) – kaple, solná 
jezera, sochařská výzdoba ze soli aj., ubytování ve Věličce/
Krakově

2. den  celodenní návštěva Krakova 
 prohlídka metropole Malopolského vojvodství a druhého 

největšího polského města Krakova – hradní návrší Wawel 
s katedrálou, hlavní náměstí Rynek s bazilikou Panny 
Marie, kostelem sv. Vojtěcha a tržnicí Sukiennice, 
Jagellonská univerzita, královská cesta, židovská čtvrť, 
možnost návštěvy továrny Oscara Schindlera (nutná 
včasná rezervace), v odpoledních hodinách odjezd do České 
republiky, příjezd ke škole v nočních hodinách

 alternativně: celodenní návštěva největšího polského 
zábavního lunaparku Energylandia

OBLÍBENÝ 
PROGRAM

TIP PRO VÁS – JEDNODENNÍ VÝLET: 
návštěvu Osvětimi (koncentračního tábora Auschwitz-
Birkenau) lze realizovat také jako jednodenní výlet – viz str. 76

PROGRAMY ZÁJEZDŮ RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV


