
STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

21051 2020/2021 dle nabídky CK

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Paříž

Camargue
Avignon

Nice

Marseille

LEVANDULOVÁ 
PROVENCE
KLENOTY JIŽNÍ FRANCIE

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy přes Německo do Francie
2. den příjezd do Nice, pěší prohlídka s průvodcem – katedrála 

Sainte-Réparate s kopulí obloženou barevnými dlaždicemi, 
hradní návrší Colline du Château s parkem, vodopádem 
a panoramatickou vyhlídkou na město a moře, možnost 
návštěvy Muzea moderního a současného umění s díly 
Warhola, Kleina aj. (v pondělí zavřeno), Muzea Henriho 
Matisse nebo Muzea Marca Chagalla (v úterý zavřeno), 
návštěva cukrárny Florián s ukázkou výroby tradičních 
cukrovinek a ochutnávkou, procházka po Promenade 
des Anglais, dle počasí možnost koupání a odpočinku na 
oblázkové pláži, ve večerních hodinách odjezd na ubytování
alternativně: místo Nice celodenní návštěva Monaka – 
podrobný program viz 2. den na str. 54

3. den celodenní výlet – Avignon, Pont du Gard a Nimes
dopoledne: návštěva nejkrásnějšího města jižní Francie, 
Avignonu, pěší prohlídka historického centra (UNESCO) 
s možností návštěvy majestátního Papežského paláce 
(jedna z největších středověkých gotických staveb na světě) 
a půvabného Avignonského mostu
odpoledne: prohlídka římského akvaduktu Pont du Gard 
z 1. stol. (jeden z divů antiky zapsaný na Seznam světového 
dědictví UNESCO) a starořímských památek ve městě Nimes – 
Maison Carrée (jeden z nejlépe zachovalých římských 
chrámů), amfiteátr, věž Tour Magne, odjezd na ubytování

4. den návštěva Les Baux-de-Provence a Camargue
dopoledne: návštěva jedné z nejkrásnějších provensálských 
vesniček Les Baux-de-Provence s monumentální citadelou 
Ville Morte (Mrtvé město), možnost návštěvy Carrières 
de Lumières – výjimečný umělecký zážitek s multimediální 
projekcí mistrovských děl slavných malířů v bývalém lomu
odpoledne: návštěva přírodní rezervace Camargue s plame-
ňáky, volavkami, divokými býky a koňmi, návrat na ubytování
alternativně: místo Camargue návštěva Arles nebo 
Saint-Rémy-de-Provance, působišť malíře V. van Gogha 

5. den návštěva Marseille
pěší prohlídka nejstaršího města Francie s průvodcem – 
Starý přístav (Vieux Port), kde lodě kotví už více než 26 
století, malebné uličky čtvrti Le Panier, výstup k chrámu 
Notre-Dame de la Garde, symbolu města s překrásnou 
vyhlídkou, plavba lodí na ostrov If se stejnojmennou 
pevností, kde byl vězněn hrabě Monte Christo z románu 
Alexandra Dumase nebo na Frioulské ostrovy, možnost 
koupání, večer odjezd zpět do České republiky

6. den návrat ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA 'VČETNĚ VSTUPŮ*

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 6 950,< 
BRNO A OKOLÍ KČ 7 150,<
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
• 3x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje, soc. 

zařízení na etáži), za příplatek možnost zajistit ubytování 
v hotelu IBIS Budget (třílůžkové pokoje, soc. zařízení na 
pokoji – cenu zašleme na vyžádání)

• dopravu zahraničním 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. 

Tento program zajišťujeme za stejnou cenu i pro kolektivy 
pedagogů a jejich rodinných příslušníků – vedoucí skupiny 
zdarma!

TIPY NA PRODLOUŽENÍ ZÁJEZDU:
• Luberon: prohlídka pitoreskní vesničky Roussillon, 

procházka krásně zbarvenými bývalými okrovými lomy po 
naučné Okrové stezce (jedno z největších ložisek okru na 
světě), návštěva muzea levandule a zastávky v malebné 
skalní vesnici Gordes (jedna z nejfotografovanějších ves-
nic ve Francii) a u kouzelného kláštera Sénanque

• Francouzská riviéra: podrobný program viz 3. den 
na str. 54
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Velká Británie – mobil: 602 766 845, tel.: 541 589 227, 541 589 234
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