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Studijní vzdělávací zájezd

číslo programu školní rok termín

20066 2019/2020 dle nabídky CK

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

ceNa zájezdu PraHa a okoLí KČ 2 450,-
BrNo a okoLí KČ 2 650,-
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

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

BAVORSKÁ METROPOLE 
A LEGOJÍZDA 
ZA VZDĚLÁNÍM A ZÁBAVOU
Program zájezdu:
1. den odjezd od školy v nočních, případně časných ranních ho-

dinách do Německa, příjezd do Mnichova, pěší prohlídka 
s průvodcem – Marienplatz (jedno z nejkrásnějších náměstí 
v Evropě), Mariánský sloup, Nová radnice se zvonkohrou 
se 43 zvony, Stará radnice, Rezidence rodu Wittelsbachů 
(bývalá rezidence bavorských králů, nyní muzeum), impo-
zantní Frauenkirche, kostel sv. Michala s druhou největší 
masivní valenou klenbou hlavní lodi na světě (po chrámu sv. 
Petra v Římě), Bürgersaal, Karlstor (součást středověkého 
opevnění), Augustinerbräu (nejstarší a nejvěhlasnější mni-
chovský pivovar z roku 1328), Asamkirche (klenot rokokové 
architektury zasvěcený sv. Janu Nepomuckému), tržnice 
Viktualienmarkt, možnost návštěvy některého z mnoha 
místních muzeí či galerií (např. Dům umění, Bavorské národní 
muzeum, Schackgalerie, Museum Brandhorst, Stará či Nová 
pinakotéka, Deutsches Museum), v podvečerních hodinách 
odjezd na ubytování 

 alternativně: návštěva barokního zámku Nymphenburg 
(jeden z největších a nejkrásnějších bývalých královských 
paláců v Evropě) nebo návštěva Muzea BMW (unikátní sbírka 
dokumentující bohatou historii jedné z nejprestižnějších ně-
meckých automobilek) a olympijského areálu Olympiapark 
s možností výjezdu na Olympijskou věž (290 m), případně 
návštěva podmořského akvária Sea Life Centre

2. den  celodenní návštěva LEGOLANDU
 zábavní park je rozdělen do několika tematických celků:
 LEGO Miniland – známá světová místa v měřítku 1:20, 

na jejichž stavbu bylo použito 25 milionů LEGO kostiček – 
hamburský přístav s plovoucími loděmi, mnichovské letiště 
s modelem Boeingu, fotbalový stadion Allianz arena (největší 
LEGO model světa), zámek Neuschwanstein, exteriéry Nizo-
zemska, Benátek či Švýcarska aj.

 LEGO X-Treme (interaktivní část parku) – podmořský svět 
ATLANTIS, horská dráha ProjektX aj. 

 LEGO Adventure land – safari projížďka mezi divokými 
zvířaty z lega, projížďka loďkou džunglí a následný sjezd 
strmým vodním korytem, provazové centrum a dinopark 

 LEGO City, LEGO továrna, Imagination, Legoland express, 
Autoškola LEGO, Duplo Express, LEGO Shop, Hradní 
divadlo, Země rytíře, Země faraonů aj. 

 v odpoledních, případně podvečerních hodinách odjezd zpět 
do České republiky, příjezd ke škole v nočních hodinách

Berlín

Mnichov


