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Studijní vzdělávací zájezd

číslo programu školní rok termín

20058 2019/2020 dle nabídky CK

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

ceNa zájezdu PraHa a okoLí KČ 4 750,-
BrNo a okoLí KČ 4 950,-
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

ceNa zájezdu zaHrNuje:
•	 1x ubytování v hostelu/mládežnické ubytovně se snídaní 

(vícelůžkové pokoje)

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

•	 2x přepravu trajektem přes Baltské moře

•	 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 do jakékoliv vzdálenosti 
bezplatně (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

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

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

KODAŇ – MĚSTO 
DÁNSKÝCH KRÁLŮ
S NÁVŠTĚVOU AKVÁRIA
Program zájezdu:
1. den odjezd od školy v odpoledních, případně večerních hodinách 

do Německa
2. den v brzkých ranních hodinách příjezd do hanzovního města 

Rostock, dle časových možností krátká prohlídka, přesun 
trajektem do Dánska (plavba trvá cca 2 hodiny), přejezd 
do hlavního města Dánska Kodaně, pěší prohlídka s průvod-
cem – promenáda se sochou Malé mořské víly (pohádková 
postava nejslavnějšího dánského rodáka Hanse Christiana 
Andersena), pevnost Kastellet ve tvaru pěticípé hvězdy, 
fontána Gefion, Amalienborg Slot (zámek střežený králov-
skou gardou), malebné nábřeží Nyhavn, kodaňská katedrála, 
Strøget (jedna z nejdelších nákupních tříd Evropy), unikátní 
park Superkilen, možnost návštěvy židovského muzea, 
Rosenborg Slot (renesanční zámek, kde jsou uloženy dánské 
korunovační klenoty) nebo zábavního parku Tivoli, odjezd 
na ubytování 

3. den celodenní návštěva Kodaně 
 prohlídka architektonického skvostu Kodaňské univerzity  

Tietgenkollegiet (možnost návštěvy), moderní čtvrť  
Öresund, vyhlídka na velkolepý Öresundský most, který 
spojuje Švédsko s Dánskem, renesanční zámek, návštěva 
Národního akvária Dánska Den Blå Planet – největší 
akvárium v Evropě (na 10 000 metrech čtverečních se nachází  
přes 450 druhů ryb a vodních tvorů z řek, jezer a moří), tvar 
budovy je inspirován vodním vírem, v podvečerních hodinách 
přejezd do přístavu Gedser, odjezd trajektem zpět do němec-
kého přístavu Rostock (plavba trvá cca 2 hodiny)

4. den příjezd ke škole v ranních, případně dopoledních hodinách 

Rostock

Kodaň

MOžNOST PRODLOUžENÍ O 1 DEN
přejezd přes Öresundský most na prohlídku třetího 
největšího města Švédska Malmö, nebo prohlídka 
dánského přístavního města Helsingør, zámku Kronborg 
(inspirace Williama Shakespeara pro děj Hamleta) 
a švédského historického města Helsingborg

ZAVÁDĚCÍ 

CENA


