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Studijní vzdělávací zájezd

číslo programu školní rok termín

20068 2019/2020 dle nabídky CK

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

ceNa zájezdu PraHa a okoLí KČ 2 150,-
BrNo a okoLí KČ 1 850,-
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

ceNa zájezdu zaHrNuje:
•	 1x ubytování v mládežnickém hostelu 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 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

KRÁLOVNA NA DUNAJI 
VÍDEŇ
Program zájezdu:
1. den odjezd od školy v časných ranních hodinách do Rakouska, 

příjezd do Vídně
 dopoledne: návštěva Schönbrunnu, královského zámku 

a letního sídla císařské rodiny – komnaty císařovny Marie 
Terezie a císařské salony, které obýval císař František Josef 
s chotí, možnost prohlídky Wagenburgu (bývalá zimní jezdec-
ká škola se sbírkou císařských kočárů, saní a nosítek), pro-
cházka zahradou k letohrádku Gloriette, možnost návštěvy 
Labyrintu nebo zámecké ZOO založené v r. 1752 (pavilon 
velkých kočkovitých šelem, korálový útes, opičí ostrůvky, 
akvária, areál pro australskou flóru a deštný prales aj.)

 odpoledne: prohlídka Dunajského ostrova – Dunajský park, 
možnost výstupu na vyhlídkovou věž Donauturm (252 m) 
s krásným panoramatickým výhledem na město a Vídeň-
ský les, možnost návštěvy nedalekého sídla Organizace 
spojených národů, nazývaného UNO City (Vídeň je jedno  
ze 4 sídelních měst OSN; nutná rezervace cca 2 měsíce pře-
dem), odjezd na ubytování

2. den  celodenní návštěva Vídně
 dopoledne: pěší prohlídka historického centra s průvodcem – 

možnost návštěvy palácového komplexu Hofburg (do r. 1918 
rezidence habsburských a habsbursko-lotrinských panovníků),  
Volksgarten, Heldenplatz, Michaelerplatz, Kohlmarkt, 
Graben, možnost návštěvy katedrály sv. Štěpána a vídeň-
ské kavárny, kde si jako dárek můžete odnést porcelánový 
hrníček, Hundertwasserhaus (slavný městský obytný dům 
postavený r. 1985 dle návrhu architekta Friedensreicha Hun-
dertwassera, jehož cílem bylo zasadit úder dle jeho názoru 
bezduché moderní architektuře)

 odpoledne: osobní volno v zábavním parku Prátr – možnost 
jízdy na obřím kole Riesenrad (průměr 64 m, výška cca 
75 m), letecký simulátor „Vienna airlines“, horská dráha 
aj., ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky, 
příjezd ke škole v nočních hodinách

Vídeň

Alternativy programu pro 1.–2. den:
● Albertina – rozsáhlé sbírky Dürera, grafické práce Miche-

langela, Leonarda da Vinci, Rubense, Maneta, Cézanna aj.
● Umělecko-historické muzeum (Kunsthistorisches 

Museum) – obrazová galerie, egyptologická a orientální 
sbírka, sbírka antického umění aj.

● Přírovědecké muzeum (Naturhistorisches Museum) – 
exponáty z oblasti archeologie, antropologie, mineralogie, 
zoologie a geologie 

● Dům moří (Haus des Meeres) – akvária s korálovými 
rybkami, velké akvárium s karetou, žraloky a dalšími rybami, aj. 

● Dům muziky (Haus der Musik) – interaktivní expozice, 
o hudbě minulé, současné i budoucí 

● Císařská hrobka (Kaisergruft)
● Muzeum Madame Tussauds (muzeum voskových figurín)
● Motýlí dům (Schmetterlinghaus) – jedna z nejkrásnějších 

secesních budov na světě se stovkami volně poletujících 
motýlů 

● Plavba vyhlídkovou lodí po Dunaji (od dubna do října) 

TIP PRO VÁS – JEDNODENNÍ VÝLET: 
návštěvu Vídně lze realizovat také jako jednodenní  
výlet – viz str. 76


