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Studijní vzdělávací zájezd

číslo programu školní rok termín

20050 2019/2020 dle nabídky CK

ZA VŮNÍ SÝRA 
A TULIPÁNŮ 
VELKÝ OKRUH HOLANDSKEM
Program zájezdu:
1. den odjezd od školy přes Německo do Holandska
2. den  příjezd do malebného městečka Naarden, prohlídka města 

s průvodcem – návštěva místa posledního odpočinku učitele 
národů J. A. Komenského, vodní pevnost; přejezd do měs-
tečka Zaanse Schans – návštěva skanzenu holandské 
vesnice s typickými větrnými mlýny a výrobou sýrů; návštěva 
kouzelné rybářské vesničky Volendam, odjezd na ubytování

3. den  celodenní výlet – Keukenhof a Den Haag
 prohlídka květinového království Keukenhof – možnost 

návštěvy světoznámé výstavy květin (v roce 2020 otevře-
no od 21. 3. do 10. 5.), odjezd do sídla vlády, parlamentu 
a královny Den Haag, možnost návštěvy města miniatur 
Madurodam „Holandsko v malém“, kde jsou shromážděny 
všechny významné holandské budovy v poměru 1:25, dle ča-
sových možností návštěva lázeňského města a nejkrásnější 
pláže Severního moře Scheveningen a procházka po pobřeží, 
případně návštěva akvária, návrat na ubytování

4. den  celodenní návštěva Amsterdamu
 pěší prohlídka s průvodcem – náměstí Dam s Novým kos-

telem (Nieuwe Kerk) a královským palácem z poloviny 17. 
stol., který stojí na cca 13,5 tisících kůlech, národní památník 
obětem druhé světové války, plovoucí květinový trh, 
možnost plavby vyhlídkovou lodí po grachtech (vodních 
kanálech), možnost návštěvy brusírny diamantů a muzea 
diamantů (nutná včasná rezervace), případně návštěva ně-
kterého z muzeí – Rijksmuseum (nejvýznamnější muzeum 
umění a historie v Nizozemsku), Van Gogh Museum nebo 
Madame Tussauds (muzeum voskových figurín), osobní 
volno, ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky 

5. den  příjezd ke škole v dopoledních, případně odpoledních hodinách

Amsterdam

Den Haag
Naarden

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

ceNa zájezdu PraHa a okoLí KČ 5 650,-
BrNo a okoLí KČ 5 850,-
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

ceNa zájezdu zaHrNuje:
•	 2x ubytování v mládežnickém hostelu/hotelu se snídaní 

(vícelůžkové pokoje, soc. zařízení na etáži)

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

•	 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 materiály

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

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV


