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Studijní vzdělávací zájezd

číslo programu školní rok termín

20053 2019/2020 dle nabídky CK

NEJRYCHLEJŠÍ  
ITALSKÁ AUTA
MODENA – FERRARI  
– LAMBORGHINI – BOLOGNA
Program zájezdu:
1. den odjezd od školy v nočních/časných ranních hodinách do Itálie
2. den příjezd kolem poledne do města Modena, návštěva unikátního 

muzea Enza Ferrariho – v první historické budově a zároveň 
jeho rodném domě se nachází expozice zaměřená na život 
a dílo Enza Ferrariho a historii automobilky Ferrari, v druhé 
futuristické budově, která svou žlutou barvou a tvarem 
inspirovaným designem automobilu září do dálky (autorem 
je český architekt Jan Kaplický), jsou vystaveny závodní 
automobily této světoznámé značky, možnost jízdy v závod-
ním simulátoru F1 na nejznámějších okruzích světa (nutná 
rezervace předem); prohlídka města Modena a památek za-
psaných na Seznamu světového dědictví UNESCO – katedrála, 
brána Torre Civica a náměstí Piazza Grande, osobní volno 
k ochutnávce proslulé italské zmrzliny a pizzy; přejezd do Ma-
ranella k návštěvě muzea silničních a závodních automobilů 
Ferrari – možnost vyzkoušet si výměnu pneumatiky modelu 
F1 v Pit-stopu, zasvěcení do technologických inovací vozů aj., 
přejezd na ubytování

3. den  návštěva muzea Lamborghini a města Bologna 
 přejezd do Sant‘Agata Bolognese k návštěvě muzea 

Lamborghini – výstava toho nejlepšího z produkce auto-
mobilky od minulosti po nejnovější modely, včetně modelu 
Lamborghini Urus a speciálních kousků z limitovaných edic, 
videoprojekce, pro zájemce možnost návštěvy továrny (povo-
lena pro studenty od 17 let, nutná včasná rezervace); přejezd 
do starobylého města Bologna, odkud pochází slavné boloň-
ské ragú, prohlídka historického centra – Piazza Maggiore, 
bazilika San Petronio, Neptunova fontána, věže Torri degli 
Asinelli a Garisenda, Piazza San Stefano, Archiginnasio 
(součást boloňské univerzity založené v roce 1088), možnost 
návštěvy galerie Pinacoteca Nazionale (malby italských 
malířů od 13. století do současnosti), v odpoledních hodinách 
odjezd zpět do České republiky

4. den příjezd ke škole v nočních, případně časných ranních hodinách

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

ceNa zájezdu PraHa a okoLí KČ 3 750,-
BrNo a okoLí KČ 3 650,-
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

ceNa zájezdu zaHrNuje:
•	 1x ubytování v hostelu/hotelu/apartmánech se snídaní 

(vícelůžkové pokoje)

•	 dopravu 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 letáky

•	 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

Bologna

Modena

Řím

MOžNOST PRODLOUžENÍ O 1 DEN
exkurze do továrny Ducati (výroba motocyklů), návštěva 
Ducati muzea nebo exkurze na závodním okruhu 
Autodromo Enzo e Dino Ferrari v Imole

CENA KČ 4 950,- (PRAHA) / KČ 4 850,- (BRNO)


