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Studijní vzdělávací zájezd

číslo programu školní rok termín

20061 2019/2020 dle nabídky CK

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

ceNa zájezdu PraHa a okoLí KČ 4 990,-
BrNo a okoLí KČ 5 250,-
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

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

(vícelůžkové pokoje)

•	 1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje, TV 
a umyvadlo na pokoji, soc. zařízení na etáži)

•	 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

PERLY
ŠVÝCARSKÝCH JEZER
KRAJEM ČOKOLÁDY, SÝRA 
A PŘESNÝCH HODINEK 
Program zájezdu:
1. den odjezd od školy v podvečerních, případně večerních hodinách 

do Švýcarska
2. den  příjezd do ženevy, pěší prohlídka s průvodcem – centrální 

náměstí Place du Bour-de-Four, Palác národů, radnice, 
rodný dům Rousseaua, katedrála St. Pierre, pověstná 
Stěna reformistů, gejzír na jezeře Jet d’Eau (každou 
sekundu vyletí do vzduchu 500 l vody rychlostí 200 km/h až 
do výšky 140 m), dle časových možností procházka anglickou 
zahradou Jardin Anglais (u vchodu návštěvníky vítají kvě-
tinové hodiny, symbol ženevské hodinářské tradice), odjezd 
na ubytování

 alternativně: návštěva Evropské organizace pro jaderný 
výzkum (CERN, nutné rezervovat s časovým předstihem)

3. den  celodenní výlet do Lausanne a okolí
 prohlídka historického centra Lausanne, nejkrásnějšího 

města na břehu Ženevského jezera (zvané též ,,Perla  
Ženevského jezera“) – majestátní katedrála Notre-Dame, 
Bel-Air (první výšková budova ve Švýcarsku), trhové ná-
městí Place de la Palud s renesanční radnicí z 15. stol., 
zachovalý biskupský hrad Saint-Maire (nynější sídlo vlády 
kantonu Vaud); krátká zastávka a procházka po promenádě 
v Montreux nebo Vevey (klimatické lázně na břehu Žene-
vského jezera), odjezd k návštěvě čokoládovny v Broc nebo 
sýrárny La Maison du Gruyere na úpatí středověké vesnice 
Gruyeres, přejezd na ubytování

4. den  návštěva Lucernu a Rýnských vodopádů
 pěší prohlídka města Lucern – nejstarší zakrytý dřevěný most 

na světě Kapellbrücke, Spreuerbrücke galerie se sbírkou 
děl švýcarských malířů 15. – 20. stol., na zpáteční cestě dle 
časových možností krátká zastávka u Rýnských vodopádů 
(Rheinfall je s výškou 23 metrů a šířkou cca 150 metrů nej-
větší vodopád v Evropě), ve večerních hodinách odjezd zpět 
do České republiky

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

MOžNOST PRODLOUžENÍ O 1 DEN
celodenní výlet do Chamonix, francouzského alpského  
městečka na úpatí nejvyšší hory Evropy Mont Blanc  
(4 808 m. n. m.) – dle počasí výjezd jednou z lanovek  
a procházka s překrásnými výhledy na „střechu Evropy“

CENA KČ 6 350,- (PRAHA) / KČ 6 550,- (BRNO)
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