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Vážené dámy a pánové, milí pedagogové, 

je nám potěšením Vám představit náš nový katalog na školní rok 2022/2023. Věříme, že je 
opět z čeho vybírat – více než stovka poutavých programů do 26 zemí, včetně 6 novinek a řady 
zájezdů rozšířených o výuku cizích jazyků. 

Díky naší dlouhodobé vzájemné spolupráci víme, že Vaše přání jsou mnohem rozmanitější 
než naše katalogová nabídka, jakkoliv je pestrá. S radostí pro Vás proto připravujeme 
programy dle Vašich přání a požadavků, na míru Vašemu školnímu kolektivu. Vyberte 
si jakýkoliv program a my do něj zapracujeme Vámi požadované úpravy nebo si rovnou 
načrtněte vlastní trasu. Inspirovat se můžete námi navrhovanými alternativami či tipy 
u jednotlivých programů.

Jsme tu pro Vás, abyste mohli zájezd bez obav zorganizovat a pokojně a bezpečně se 
svými studenty vycestovat i v této době, ve které se pravidla pro cestování stále vyvíjí. Vždy 
Vás budeme včas informovat o aktuálních podmínkách pro vycestování do Vámi vybrané 
destinace. Je samozřejmostí, že Vám pomůžeme zajistit případné testy na covid-19 a cestovní 
formuláře. Stejně jako v uplynulých školních letech je i letos v ceně zájezdu zahrnuto 
komplexní cestovní pojištění rozšířené o události spojené s covid-19. 

Jak je u nás zvykem, hradí cestovní kancelář pedagogům všechny náklady spojené se 
zájezdem, včetně veškerých vstupů do objektů, občerstvení v autobuse a případných testů 
na covid-19. Společnost Školní zájezdy, s.r.o. je členem Asociace cestovních kanceláří ČR a je 
opětovně pojištěna pro případ úpadku v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb.

Uplynulý školní rok pro nás byl mimořádný, jelikož jsme v něm oslavili 25. sezónu našeho 
působení na trhu. Poděkování za důvěru, kterou jste naší společnosti věnovali, a díky níž 
můžeme oslavit 25. výročí, patří právě Vám, pedagogům. Máme radost, že po výjimečně 
dlouhé cestovatelské pauze jsme toto jubileum oslavili tím nejradostnějším způsobem – 
společně s Vámi a Vašimi studenty na zahraničních výjezdech. Vám všem, kteří jste se s námi 
na organizaci některého z těchto zájezdů podíleli, patří upřímný dík. 

Smyslem naší práce zůstává podpora vzdělávání zážitkovou formou mimo školní lavice 
a motivace studentů ke studiu cizích jazyků a poznávání světa. Vše, co pro Vás děláme, 
děláme s láskou.

Přejeme Vám úspěšný školní rok a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

 
Za kolektiv Školních zájezdů,

BSc. Helena Divišová, MBA 
jednatelka cestovní kanceláře a kolektiv zaměstnanců

První řada zleva: 
Mgr. et Bc. Blanka Hálová 

(public relations), Bc. Jitka Zapletalová 
(programová specialistka státy EU,  

účetní společnosti)

Druhá řada zleva: 
Mgr. Eva Zapletalová (V. Británie a Irsko), 

Mgr. Michaela Vyskočilová (t.č. rodičovská 
dovolená), Mgr. Jarmila Vítková (programová 

specialistka státy V. Británie a Irsko), 
BSc. Helena Divišová, MBA 

(jednatelka společnosti), 
Ing. Kateřina Ramík Kutrová 

(ředitelka společnosti), 
Zuzana Cahová (státy EU), 

Lucie Nečasová (V. Británie a Irsko)



Vážená paní magistro, 

chtěla bych Vás nejen pozdravit, ale především moc 

poděkovat za vzornou organizaci a průběh zájezdu. Žáci 

a kolegové přijeli nadšeni. Těším se na další spolupráci 

a přeji všem hezkou dovolenou 

PhDr. Z. P., ředitelka školy

Dobrý den, paní Zapletalová,

chtěla bych vám moc poděkovat za sebe i své žáky za organizaci našeho zájezdu do Anglie. Nejenom za skvělou organizaci před zájezdem, ale také skvělý program celého našeho zájezdu. Všichni žáci byli nadšení z našeho průvodce Jana, který dokázal žáky zaujmout a vždy dokázal vyhovět všem našim přáním. Úžasní byli i naši řidiči, kteří nás vždy bezpečně dovezli na určená místa. Během zájezdu se povedlo úplně všechno a my si tak odvážíme skvělé zážitky, na které nikdy nezapomeneme. I díky tomu, že jsme měli možnost jet s další školou, naši žáci získali nové kamarády a ještě více pro ně tento zájezd měl své nezapomenutelné chvíle. Moc děkuji za všechno a budu se těšit na další spolupráci, protože jsme s Vámi rozhodně nejeli naposledy.

V příloze zasílám fotografie ze zájezdu. 

S přáním hezkého dne, M.K.

Vážená paní Zapletalová,

chtěla bych Vám vyjádřit ohromné poděkování za naprosto 

perfektně vydařený výlet do Berlína. Děti byly nadšené. 

Páni řidiči i pan průvodce byli velmi sympatičtí, celou dobu 

pozitivně naladění a nápomocní.

Ještě jednou velice děkujeme.  

S pozdravem P. Š.

Dobrý den, 

chci Vám moc poděkovat, jak jste se o nás starala 

před odjezdem. Spolupráce s Vámi byla opravdu fajn. 

Měli jsme skvělého průvodce, příjemné řidiče a žádný 

organizační problém. I to počasí nám přálo. Obvykle 

jezdíme jednou za dva roky a určitě příště pojedeme 

s vaší cestovkou. 

J. V.

Dobrý den, 

chtěl bych Vám poděkovat i jménem svých kolegů za vstřícnost a perfektní organizaci zájezdu i při náročnějších okolnostech - děti byly nadšené a my taky. Pomalu už přemýšlíme o zájezdu na příští školní rok, takže se určitě brzy opět uslyšíme. 
Přeji krásný den, P. L.

Dobrý podvečer, paní Zapletalová,

ozývám se den po našem návratu ze zájezdu do Itálie, za jehož 

organizaci Vám chci moc poděkovat. Připravila jste nám krásný 

program, ať už se týkal přímo Benátek, nebo Verony či jezera Lago 

di Garda s nádhernými výhledy. Žáci si také užili návštěvu v Sea 

Life akváriu cestou k jezeru. 

Velký dík patří také naší slečně průvodkyni Rebece, jejíž výklad byl 

přínosný a zajímavý. Vždy nám ochotně zodpověděla naše dotazy 

a se vším poradila. A její bezvadná italština nám „otevírala 

dveře“ v mnoha situacích :-). 

Také děkuji vaší cestovní kanceláři za tablet, který mě potěšil 

a který snad budu mít příležitost použít během cestování se žáky 

někdy v budoucnu, samozřejmě s vaší CK. 

Mějte se moc hezky.
S pozdravem 

V. P.
Dobrý den, 

chtěla jsem Vám moc poděkovat za oba perfektně zorganizované zájezdy do Německa - Míšeň, Moritzburg, Drážďany. Všechno bylo perfektní, výborní průvodci, perfektní autobusová doprava, všechno bylo přesně načasované. Děti byly moc spokojené, já s kolegyní jsme byly spokojené a samozřejmě si vše pochvalovali i rodiče. 

Ještě jednou Vám a Vaši společnosti moc děkuji za perfektní organizaci a budu se velmi těšit na naši příští spolupráci.  

Moc Vám děkuji! 
Mgr. H. M.
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23001 2022/2023 dle nabídky CK

LONDÝN – KRÁLOVSKÉ 
MĚSTO NA TEMŽI
DLOUHODOBĚ OBLÍBENÝ 
PROGRAM
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do francouzského přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, příjezd 

do Londýna, pěší prohlídka s průvodcem – Houses of 
Parliament, Big Ben, Westminster Abbey (možnost 
návštěvy), Downing Street, St. James’s Park, Buckingham 
Palace, Piccadilly Circus, Soho, China Town, Leicester 
Square, Covent Garden, Trafalgar Square (možnost 
bezplatné návštěvy National Gallery), přes Golden Jubilee 
Bridge k London Eye – jízda na obřím vyhlídkovém kole 
s překrásným výhledem do 60 km, přesun lodí/metrem k O2 
Aréně, večer ubytování v rodinách v Londýně a okolí

3. den celodenní výlet – Windsor a Londýn
dopoledne: prohlídka královského města Windsor – návštěva 
víkendové rezidence královny Alžběty II. Windsor Castle, 
procházka k Etonu (nejstarší soukromá chlapecká škola 
ve Velké Británii, místo studií princů Williama a Harryho)
odpoledne: návštěva Madame Tussauds (nejznámější 
muzeum voskových figurín na světě), návrat do rodin
alternativně: místo Madame Tussauds návštěva Legolandu 
nebo některého z vynikajících bezplatných muzeí (British 
Museum, Natural History Museum, Science Museum), 
případně jiné atrakce – inspirace viz protější strana

4. den celodenní návštěva Londýna
procházka parkem Greenwich – nultý poledník, Royal 
Observatory, National Maritime Museum (možnost 
návštěvy), zastávka u čajového klipru Cutty Sark, plavba 
vyhlídkovou lodí po řece Temži k návštěvě Tower 
of London (zhlédnutí korunovačních klenotů, setkání 
s Beefeatery aj.), přechod přes Tower Bridge (možnost 
návštěvy věží s procházkou po prosklené podlaze a výhledem 
na Temži), prohlídka City of London s mnoha moderními 
architektonickými skvosty, Památníkem Velkého požáru 
Londýna a St. Paul’s Cathedral (možnost návštěvy), přesun 
lodí/metrem k O2 Aréně, večer odjezd zpět do České republiky

5. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 7 750,– ZAHRNUJE:
• 2x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu, za příplatek možnost ubytování 
v hostelu (cenu zašleme na vyžádání)

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

LZE REALIZOVAT I JAKO 
VÁNOČNÍ PROGRAM:
vánoční trhy (Winter Wonderland v Hyde Parku), 
procházka kolem kluziště v muzejních zahradách, 
večerní Londýn aj. – pro více informací kontaktujte CK

Londýn
Windsor

Calais

MIMOŘÁDNÁ SLEVA 500 KČ
na zájezdy s odjezdem od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023

500,- OFF
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ALTERNATIVY PROGRAMU V LONDÝNĚ – ZVOLTE, CO POZNÁTE A ZAŽIJETE

VÁMI ZVOLENÉ ÚPRAVY PROGRAMU RÁDI ZAPRACUJEME 
DO HARMONOGRAMU ZÁJEZDU PRO VAŠI ŠKOLU

Umění, design a architektura
• Tate Modern – národní pokladnice moderního umění umístěná 

v budově bývalé elektrárny (Picasso, Dalí, Warhol aj.)

• City of London – moderní architektonické skvosty 
(mrakodrapy Lloyd’s Building, The Scalpel, The Gherkin aj.)

• Victoria and Albert Museum – největší muzeum se 
sbírkami aplikovaného a dekorativního umění na světě

• Royal Albert Hall – ikonická koncertní hala věnovaná památ-
ce prince Alberta (koncertovali zde Verdi, Beatles, Adele aj.)

• Design Museum – moderní design, móda a architektura

• Arcelormittal Orbit – nejvyšší umělecké dílo ve Velké Británii, 
projížďka na nejvyšší a nejdelší skluzavce na světě

To nejlepší z vědy a techniky
• Science Museum – interaktivní muzeum vědy a techniky (první 

parní lokomotiva, první tryskový motor, první model DNA aj.)

• The Shard – nejvyšší mrakodrap ve Velké Británii ve tvaru střepu

• Emirates Air Line – jízda kabinovou lanovkou nad řekou 
Temží s krásnými výhledy na moderní i historický Londýn

• Thames Barrier – jedno z největších protipovodňových zaříze-
ní na světě založené na unikátním pohyblivém systému

• HMS Belfast – návštěva křižníku z 2. světové války na Temži

• London Transport Museum – historie dopravy v Londýně

Královský Londýn
• Kensington Palace a Kensington Gardens – královská rezi-

dence, sídlo prince Williama a jeho rodiny v srdci Hyde Parku

• Hampton Court Palace – královský palác Jindřicha VIII. 
s rozsáhlými zahradami a unikátním 800 m dlouhým bludištěm

• Kew Gardens – královské botanické zahrady (obrovské skle-
níky, stezka korunami stromů, rozsáhlé botanické sbírky aj.)

Zábavné interaktivní vzdělávání
• British Museum – jedno z největších muzeí historie a kultury 

na světě (Rosettská deska, mumie královny Kleopatry aj.)

• Natural History Museum – neuvěřitelných 70 milionů expo-
nátů (známá sbírka koster dinosaurů, především diplodoka aj.)

• Sea Life London Aquarium – jedna z největších soustav 
akvárií v Evropě (mořská, sladkovodní, hlubinná aj.)

• Legoland Windsor – zábavní park s více než 55 atrakcemi

• London Eye – jízda na vyhlídkovém kole s výhledem do 60 km

Filmový a literární Londýn
• British Library – největší národní knihovna na světě

• Shakespeare’s Globe Theatre – replika alžbětínského divadla

• Sherlock Holmes Museum – údajný dům slavného detektiva

• Speaker’s Corner – místo veřejných projevů v Hyde Parku

• Notting Hill – malebná čtvrť s barevnými domky proslulá 
rušným starožitným a retro trhem a každoročním karnevalem

• Camden Market – unikátní alternativní trh

• King’s Cross – nástupiště 9 a ¾ známé z Harryho Pottera

• Madame Tussauds – nejznámější muzeum voskových figurín

• Shrek’s Adventure – dobrodružství z filmů o zeleném obrovi

• London Dungeon – muzeum hrůzy středověkého Londýna

Sportovní Londýn
• FC Chelsea Stamford Bridge – stadion a muzeum známého 

fotbalového klubu, šatny hráčů, VIP lóže, obchod se suvenýry aj.

• Wembley Stadium – druhý největší stadion na světě proslave-
ný nejen fotbalovými zápasy, ale také mnoha koncerty

• Arsenal Stadium – cesta historií všech zápasů londýnského 
klubu (unikátní záběry), životní příběhy slavných hráčů aj.
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23002 2022/2023 dle nabídky CK

S HARRYM POTTEREM 
DO BRADAVIC
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do francouzského přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, příjezd 

do Londýna, pěší prohlídka s průvodcem – Houses of 
Parliament, Big Ben, Westminster Abbey (možnost 
návštěvy), Downing Street, St. James’s Park, Buckingham 
Palace, Piccadilly Circus, Soho, China Town, Leicester 
Square, Covent Garden, Trafalgar Square (možnost 
bezplatné návštěvy National Gallery), přes Golden Jubilee 
Bridge k London Eye – jízda na obřím vyhlídkovém kole 
s překrásným výhledem do 60 km, přesun lodí/metrem k O2 
Aréně, večer ubytování v rodinách v Londýně a okolí
alternativně: místo London Eye přesun metrem k londýn-
ské ZOO – návštěva pavilonu plazů, kde se natáčela scéna 
s hadem pro film Harry Potter a Kámen mudrců

3. den celodenní výlet – Warner Bros Studio a Oxford
dopoledne: Warner Bros Studio (Making of Harry Potter) 
– atrakce ze světa natáčení Harryho Pottera (filmové kulisy, 
kostýmy a efekty, máslový ležák, dárkové předměty aj.)
odpoledne: přesun do Oxfordu k návštěvě univerzitního 
areálu nejrozsáhlejší koleje Christ Church College – 
nádvoří, kaple, jídelna (předloha pro Velkou síň ve filmových 
Bradavicích), Christ Church Cathedral, návrat do rodin

4. den celodenní návštěva Londýna
pěší prohlídka s průvodcem – replika známé lodi Francise 
Drakea Golden Hind, The Shard (nejvyšší mrakodrap 
ve Velké Británii), válečný křižník HMS Belfast (možnost 
návštěvy; nutná rezervace předem), Tower Bridge (možnost 
návštěvy věží s procházkou po prosklené podlaze a výhledem 
na Temži), návštěva hradu Tower of London (zhlédnutí 
korunovačních klenotů, setkání s Beefeatery aj.), procházka 
čtvrtí City of London s mnoha moderními architektonickými 
skvosty a Památníkem Velkého požáru Londýna, možnost 
návštěvy St. Paul’s Cathedral (natáčení filmu Harry Potter 
a vězeň z Azkabanu – schodiště vedoucí k učebně jasnovi-
dectví), přechod přes Millennium Bridge (zničen Smrtijedy 
ve filmu Harry Potter a Princ dvojí krve) k Tate Modern 
a Shakespeare’s Globe Theatre, plavba vyhlídkovou lodí 
po řece Temži k O2 Aréně, možnost projížďky na lanovce 
Emirates Air Line s krásnými výhledy na město, večer 
odjezd zpět do České republiky

5. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV (inspirace na úpravy 
programu v Londýně viz str. 5)

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 7 990,– ZAHRNUJE:
• 2x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu, za příplatek možnost ubytování 
v hostelu (cenu zašleme na vyžádání)

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

Londýn

Calais

Oxford

 

MIMOŘÁDNÁ SLEVA 500 KČ
na zájezdy s odjezdem od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023

500,- OFF

TIP: PRODLOUŽENÍ O BATH A LACOCK
celodenní výlet do historického lázeňského města Bath 
a malebné vesničky Lacock (místo natáčení Harryho 
Pottera – bradavické chodbičky a učebny, obchůdky 
v Prasinkách aj.) – pro více informací kontaktujte CK
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Londýn

Chichester

Portsmouth
Calais

Brighton

STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23003 2022/2023 dle nabídky CK

JIŽNÍ ANGLIÍ 
NETRADIČNĚ
BRIGHTON – CHICHESTER – 
PORTSMOUTH – LONDÝN
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do francouzského přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, cesta 

kolem Long Man of Wilmington (známá figura mytického 
strážce zobrazená na kopcích poblíž Eastbourne), příjezd 
do Brightonu – procházka po přímořské promenádě a molu 
Brighton Pier zasahujícím 512 m do moře, návštěva pod-
mořského akvária Sea Life Centre (mořští koníci, žraloci aj.) 
a exotického královského paláce Royal Pavilion, piknik 
v královských zahradách, prohlídka historického centra The 
Lanes, drobné nákupy, možnost návštěvy British Airways 
i360 (162 m vysoká otáčivá rozhledna), odpočinek na pláži, 
večer ubytování v rodinách v Brightonu a okolí

3. den celodenní výlet – Chichester a Portsmouth
dopoledne: prohlídka malebného města Chichester, 
návštěva Chichesterské katedrály (vysvěcena již v r. 1108), 
přesun do nedalekého muzea pod širým nebem Weald & 
Downland Living Museum – v překrásné krajině lze zhléd-
nout přibližně 50 historických venkovských budov ze 13.-19. 
stol. (větrný mlýn, škola, kovárna, farma, sýpka aj.)
odpoledne: návštěva historického námořního přístavu 
v Portsmouth, místa narození Ch. Dickense a pobytu A. 
C. Doyla, který právě zde dal světu Sherlocka Holmese 
– prohlídka slavné lodě Victory admirála Nelsona a lodě 
Warrior (návštěva jedné z lodí uvnitř), návrat do rodin
alternativně: místo Chichesteru návštěva starobylého měs-
tečka Arundel s rozlehlým středověkým hradem

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 8 150,– ZAHRNUJE:
• 2x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu, za příplatek možnost ubytování 
v hostelu (cenu zašleme na vyžádání)

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

MIMOŘÁDNÁ SLEVA 500 KČ
na zájezdy s odjezdem od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023

500,- OFF

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Alternativa programu BEZ Londýna – 4. den
• Hastings: podrobný program viz 5. den na str. 14

4. den celodenní návštěva Londýna
procházka parkem Greenwich – nultý poledník, Royal 
Observatory, National Maritime Museum, zastávka 
u čajového klipru Cutty Sark, plavba vyhlídkovou lodí po 
řece Temži kolem Tower of London, Tower Bridge a City 
of London s mnoha moderními architektonickými skvosty 
k Westminsteru, pěší prohlídka s průvodcem – Houses 
of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing 
Street, St. James’s Park, Buckingham Palace, Trafalgar 
Square (možnost bezplatné návštěvy National Gallery), 
přes Golden Jubilee Bridge k London Eye – jízda na obřím 
vyhlídkovém kole s překrásným výhledem do 60 km, přesun 
metrem k O2 Aréně, večer odjezd zpět do České republiky
alternativně: místo London Eye prohlídka Covent Garden, 
Leicester Square, Soho, China Town a Piccadilly Circus

5. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23004 2022/2023 dle nabídky CK

LONDÝN – PULZUJÍCÍ 
SRDCE BRITÁNIE
S CELODENNÍM VÝLETEM
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do francouzského přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, příjezd 

do Londýna, procházka parkem Greenwich – nultý 
poledník, Royal Observatory, National Maritime Museum, 
zastávka u čajového klipru Cutty Sark, plavba vyhlídkovou 
lodí po řece Temži kolem Tower of London, Tower Bridge 
a City of London s mnoha moderními architektonickými 
skvosty k Westminsteru, pěší prohlídka s průvodcem – 
Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, 
Downing Street, St. James’s Park, Buckingham Palace, 
Piccadilly Circus, Soho, China Town, Leicester Square, 
Covent Garden, Trafalgar Square (možnost bezplatné 
návštěvy National Gallery), přesun metrem k O2 Aréně, 
večer ubytování v rodinách v Londýně a okolí
alternativně: místo části programu jízda na obřím vyhlíd-
kovém kole London Eye s překrásným výhledem do 60 km

3. den celodenní výlet – Seven Sisters a Brighton
dopoledne: procházka po křídových útesech Seven Sisters 
a Beachy Head, které jsou součástí NP South Downs
odpoledne: přesun do Brightonu – procházka po přímoř-
ské promenádě a molu Brighton Pier zasahujícím 512 m 
do moře, návštěva podmořského akvária Sea Life Centre 
(mořští koníci, žraloci aj.) a exotického královského paláce 
Royal Pavilion, prohlídka historického centra The Lanes, 
možnost návštěvy British Airways i360 (162 m vysoká 
otáčivá rozhledna), odpočinek na pláži, návrat do rodin

4. den celodenní návštěva Londýna
pěší prohlídka s průvodcem – královská rezidence 
Kensington Palace, Albert Memorial, Royal Albert 
Hall, bezplatná návštěva Natural History Museum (mj. 
známá sbírka koster dinosaurů) nebo interaktivního muzea 
vědy a techniky Science Museum (první parní lokomotiva, 
první tryskový motor, první model DNA aj.), možnost návštěvy 
Harrods (jeden z nejproslulejších a nejdéle fungujících 
obchodních domů na světě), procházka přes Hyde Park 
ke Speaker’s Corner a Marble Arch, možnost nákupů na 
světoznámé Oxford Street, přesun metrem k O2 Aréně, 
večer odjezd zpět do České republiky
alternativně: místo muzea přesun metrem k návštěvě 
Tower of London a prohlídce Tower Bridge

5. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV (inspirace na úpravy 
programu v Londýně viz str. 5)

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 8 150,– ZAHRNUJE:
• 2x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu, za příplatek možnost ubytování 
v hostelu (cenu zašleme na vyžádání)

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

Londýn

Calais
Brighton

 

MIMOŘÁDNÁ SLEVA 500 KČ
na zájezdy s odjezdem od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023

500,- OFF
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Stonehenge, Salisbury a Windsor
dopoledne: prohlídka nejznámějšího megalitického monumentu na 
světě, prehistorické památky Stonehenge
odpoledne: návštěva města Salisbury s nejvyšší katedrálou v Bri-
tánii (123 m), kde je vystavena Magna Charta, zastávka u víkendové 
rezidence královny Alžběty II. Windsor Castle (možnost návštěvy)

Warwick a Stratford
dopoledne: návštěva jedinečného hradu Warwick Castle s nevšední 
atmosférou středověké Anglie, hradním žalářem a mnoha dobovými 
atrakcemi v rozsáhlých zahradách
odpoledne: prohlídka Stratfordu nad Avonou, rodiště nejvýznam-
nějšího britského básníka a dramatika Williama Shakespeara – 
návštěva Shakespearova rodného domu, procházka malebným 
historickým centrem s typickými hrázděnými domy kolem Harvard 
House, New Place, Hall’s Croft a Trinity Church, kde byl Shake-
speare pokřtěn a pohřben, dle zájmu a časových možností zastávka 
v Shottery, rodišti Shakespearovy manželky Anne Hathaway

Bodiam Castle, Battle Abbey a Hastings
dopoledne: návštěva středověkého hradu Bodiam Castle
odpoledne: prohlídka Battle (dějiště nejslavnější pevninské bitvy 
britských dějin u města Hastings), nádherného opatství Battle 
Abbey a přímořského letoviska Hastings – návštěva Smugglers 
Adventure (poutavá prohlídka pašeráckých jeskyní) a zříceniny 
Hastings Castle, možnost jízdy viktoriánskou lanovou dráhou East 
Hill Cliff Railway, prohlídka Old Town, fishmarket, Net Shops aj.

Cambridge a Duxford
dopoledne: návštěva nejslavnější koleje University of Cambridge, 
King’s College a přilehlé kaple, prohlídka historického centra města 
s průvodcem – Corpus Christi College, Queen’s College, Magdalen 
College, St. John’s College aj., možnost projížďky na lodičkách
odpoledne: návštěva Imperial War Museum v Duxfordu – největší 
letecké muzeum v Evropě, důležitá letecká základna Royal Air Force 
a United States Air Force, kde mj. vznikla během 2. světové války 
první československá letecká peruť v královském letectvu

Portsmouth
prohlídka historického námořního přístavu v Portsmouth, místa 
narození Ch. Dickense a pobytu A. C. Doyla, který právě zde dal 
světu Sherlocka Holmese – návštěva slavné lodě Victory admirála 
Nelsona, lodě Warrior a Royal Naval Museum, okružní plavba 
přístavem, procházka po pobřeží, možnost návštěvy Spinnaker 
Tower (170 m vysoká vyhlídková věž ve tvaru lodní plachty), Blue 
Reef Aquarium nebo ponorky z 2. světové války HMS Alliance

Oxford a Cotswolds
pěší prohlídka Oxfordu s průvodcem – nejstarší kolej Merton 
College (1264), Magdalen College, High Street, Radcliffe Camera, 
Clarendon Building, Saint Aldate’s Street, Carfax Tower, Town 
Hall, návštěva univerzitního areálu nejrozsáhlejší koleje Christ 
Church College – nádvoří, kaple, jídelna (předloha pro Velkou síň ve 
filmových Bradavicích), Christ Church Cathedral
odpoledne: výlet do oblasti Cotswolds – překrásná venkovská krajina 
s pitoreskními vesničkami a tradičními domky z místního vápence 
– Burford, Stow-on-the-Wold, Bourton-on-the-Water, Bibury

ALTERNATIVY PROGRAMU PRO 3. DEN ČI MOŽNOSTI PRODLOUŽENÍ

VÁMI ZVOLENÉ ÚPRAVY PROGRAMU RÁDI ZAPRACUJEME 
DO HARMONOGRAMU ZÁJEZDU PRO VAŠI ŠKOLU

23004A 23004D

23004B

23004C

23004E

23004F
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23005 2022/2023 dle nabídky CK

METROPOLITNÍ LONDÝN 
A UNIVERZITNÍ OXFORD
S VÝLETEM NA STONEHENGE
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do francouzského přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, příjezd 

do Oxfordu, pěší prohlídka města s průvodcem – nejstarší 
kolej Merton College z r. 1264 (místo studií autora trilogie 
Pán prstenů, J. R. R. Tolkiena), Magdalen College 
(místo studií autora Letopisů Narnie, C. S. Lewise), High 
Street, Radcliffe Camera, Clarendon Building, Saint 
Aldate’s Street, Carfax Tower, Town Hall, návštěva univerzit-
ního areálu nejrozsáhlejší koleje Christ Church College (místo 
studií autora Alenky v říši divů, L. Carrolla) – nádvoří, kaple, 
jídelna (použita ve filmech o Harrym Potterovi), Christ Church 
Cathedral, možnost návštěvy Oxford Castle, University 
Botanic Garden nebo některého z muzeí (nutno objednat 
předem) – Oxford University Museum of Natural History, 
Ashmolean Museum (v pondělí zavřeno) nebo Pitt Rivers 
Museum, večer ubytování v rodinách v Londýně/Oxfordu a okolí

3. den celodenní výlet – Stonehenge, Salisbury a Windsor
dopoledne: prohlídka nejznámějšího megalitického monu-
mentu na světě, prehistorické památky Stonehenge
odpoledne: zastávka v historickém městečku Salisbury 
u nejvyšší katedrály v Británii (123 m), kde je vystavena 
Magna Charta (možnost návštěvy), prohlídka královského 
města Windsor – možnost návštěvy víkendové rezidence 
královny Alžběty II. Windsor Castle, návrat do rodin
alternativně: místo Salisbury a Windsoru návštěva velkole-
pého sídla Blenheim Palace (UNESCO), rodiště W. Churchilla

4. den celodenní návštěva Londýna
pěší prohlídka s průvodcem – Houses of Parliament, Big 
Ben, Westminster Abbey (možnost návštěvy), Downing 
Street, St. James’s Park, Buckingham Palace, Piccadilly 
Circus, Soho, China Town, Leicester Square, Covent 
Garden, Trafalgar Square (možnost bezplatné návštěvy 
National Gallery), přes Golden Jubilee Bridge k London 
Eye – jízda na obřím vyhlídkovém kole s překrásným výhledem 
do 60 km, přesun lodí/metrem k O2 Aréně, ve večerních 
hodinách odjezd zpět do České republiky

5. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 8 250,– ZAHRNUJE:
• 2x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu, za příplatek možnost ubytování 
v hostelu (cenu zašleme na vyžádání)

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

Londýn

Calais

Stonehenge

Oxford

Windsor

MIMOŘÁDNÁ SLEVA 500 KČ
na zájezdy s odjezdem od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023

500,- OFF

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV (inspirace na úpravy 
programu 3. dne viz str. 9)

Alternativa programu pro 2.-4. den
• Brighton: podrobný program viz 6. den na str. 24
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23006 2022/2023 dle nabídky CK

10x ZA PAMÁTKAMI 
UNESCO
TEMATICKÝ ZÁJEZD ZA 
KULTURNÍM DĚDICTVÍM
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do Belgie
2. den krátká zastávka u bruselského Atomia, příjezd do maleb-

ného belgického města Bruggy nazývaného Benátky severu 
(historické centrum Brugg zapsáno na Seznam světového 
dědictví UNESCO v r. 2000), pěší prohlídka s průvodcem – 
dvůr bekyní, náměstí Markt, možnost výstupu na 83 m 
vysokou věž Belfort s krásným výhledem, bazilika sv. 
Krve, možnost projížďky lodí po romantických vodních 
kanálech, návštěva Muzea čokolády a Muzea hranolků 
s ochutnávkou, dle zájmu návštěva Muzea folkloristiky 
(v osmi domcích ze 17. stol. je k vidění škola, ševcovská dílna, 
pekařství, lékárna, vlámský příbytek aj.; v pondělí zavřeno) 
a procházka kolem větrných mlýnů Sint-Janshuismolen 
a Koeleweimolen, odjezd na ubytování v hotelu F1 ve Francii
alternativně: místo některého muzea návštěva Groeninge 
Museum s díly světoznámých malířů (v pondělí zavřeno)

3. den celodenní výlet – Dover a Canterbury
 v brzkých ranních hodinách odjezd do Calais, přeprava přes 

kanál La Manche do Doveru, procházka kolem bílých 
doverských útesů, návštěva velkolepého středověkého hradu 
Dover Castle – prohlídka v útesech zbudovaných Secret 
Wartime Tunnels (podzemní chodby využívané v dobách 
napoleonských válek a během 2. světové války; o víkendu 
nepřístupné pro skupiny), přesun do starobylého města 
Canterbury s typickými hrázděnými domy, návštěva proslulé 
Canterburské katedrály (UNESCO od r. 1988), prohlídka 
historického centra s průvodcem – St. Augustine’s Abbey 
(UNESCO od r. 1988), St. Martin’s Church (UNESCO od 
r. 1988, nejstarší kostel v Anglii), Eastbridge hospital, 
možnost projížďky na lodičkách, drobné nákupy na hlavní 
třídě, večer ubytování v rodinách v Londýně a okolí

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 9 150,– ZAHRNUJE:
• 1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje)

• 2x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu, za příplatek možnost ubytování 
v hostelu (cenu zašleme na vyžádání)

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

Londýn

Bruggy

Canterbury
Dover

Stonehenge

Calais

MIMOŘÁDNÁ SLEVA 500 KČ
na zájezdy s odjezdem od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023

500,- OFF

4. den celodenní výlet – Stonehenge a Blenheim Palace
dopoledne: prohlídka nejznámějšího prehistorického megali-
tického monumentu, Stonehenge (UNESCO od r. 1986)
odpoledne: návštěva velkolepého venkovského sídla 
Blenheim Palace (UNESCO od r. 1987), rodiště W. Churchilla, 
procházka rozlehlými zahradami, návrat do rodin
alternativně: místo Blenheim Palace návštěva lázeňského 
města Bath – procházka historickým centrem (UNESCO od 
r. 1987) s průvodcem, návštěva římských lázní s minerální 
vodou, prohlídka opatství a unikátní budovy Royal Crescent, 
možnost plavby vyhlídkovou lodí po řece Avoně

5. den celodenní návštěva Londýna
 pěší prohlídka s průvodcem – Palace of Westminster 

(UNESCO od r. 1987), Big Ben, Westminster Abbey (UNESCO 
od r. 1987), St. Margaret’s Church (UNESCO od r. 1987), 
Downing Street, St. James’s park, Buckingham Palace, 
Trafalgar Square, plavba vyhlídkovou lodí po řece Temži 
k návštěvě Tower of London (UNESCO od r. 1988) a prohlídce 
Tower Bridge (možnost návštěvy věží s procházkou po pro-
sklené podlaze a výhledem na Temži), přesun lodí/metrem 
k O2 Aréně, večer odjezd zpět do České republiky

6. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23007 2022/2023 dle nabídky CK

WINSTON CHURCHILL 
A MODERNÍ DĚJINY
DĚJEPIS ZÁŽITKOVĚ
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do Belgie
2. den příjezd do Bruselu přezdívaného hlavní město Evropy, 

návštěva sídla Evropského parlamentu (povolena pro 
studenty od 14 let včetně) nebo multifunkčního Parlamen-
tária, dle možností diskuze s některým z našich europo-
slanců o úloze Evropského parlamentu v EU, pěší prohlídka 
města s průvodcem – náměstí Grand Place, radnice, dle 
zájmu a časových možností návštěva „Planety čokolády“ 
s ukázkou výroby a ochutnávkou pralinek, symbol města 
Manneken Pis (čůrající chlapeček), Jaenneke Pis (čůrající 
holčička), Palais de la Dynastie, Královská knihovna, Krá-
lovský palác, Palais des Académies, Palais de la Nation, 
katedrála sv. Michala a sv. Guduly, zastávka u symbolu 
města Atomia, odjezd na ubytování v hotelu F1 ve Francii

3. den celodenní výlet – Dunkirk, Dover a Chartwell
 v brzkých ranních hodinách odjezd do přístavního města 

Dunkirk proslaveného operací Dynamo z roku 1940 (slovy 
W. Churchilla „zázrak vysvobození“), dle počasí procházka po 
pláži, přeprava přes kanál La Manche do Doveru, návštěva 
velkolepého středověkého hradu Dover Castle – prohlídka 
v útesech zbudovaných Secret Wartime Tunnels (podzemní 
chodby využívané mj. během 2. světové války; o víkendu 
nepřístupné pro skupiny), odjezd k návštěvě historického 
sídla Chartwell ze 17. stol., v němž W. Churchill žil, pracoval, 
psal a maloval od r. 1924 až do své smrti v r. 1965, večer 
ubytování v rodinách v Cambridge/Londýně a okolí

 alternativně: místo části programu návštěva starobylého 
města Canterbury s typickými hrázděnými domy

4. den celodenní výlet – Bletchley Park a Duxford
dopoledne: interaktivní návštěva spojeneckého dešifrovacího 
centra Bletchley Park, kde byly během 2. světové války 
dešifrovány německé zprávy kódované Enigmou
odpoledne: návštěva Imperial War Museum v Duxfordu – 
největší letecké muzeum v Evropě, důležitá letecká základna 
Royal Air Force a United States Air Force, kde mj. vznikla 
během 2. světové války první československá letecká peruť 
v RAF, krátká prohlídka města Cambridge, návrat do rodin

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Londýn

Calais

DunkirkDover

Brusel

Duxford

Bletchley Cambridge

MIMOŘÁDNÁ SLEVA 500 KČ
na zájezdy s odjezdem od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023

500,- OFF

5. den celodenní návštěva Londýna
 pěší prohlídka s průvodcem – Westminster Abbey, 

St. Margaret’s Church, kde si W. Churchill vzal za ženu 
Clementine Hozier, možnost návštěvy Cabinet War Rooms 
(podzemní bunkr, ve kterém v době války jednala Churchillova 
vláda) nebo Houses of Parliament (nutná včasná rezervace), 
Big Ben, Downing Street, St. James’s Park, Buckingham 
Palace, Piccadilly Circus, Leicester Square, Trafalgar 
Square, přes Golden Jubilee Bridge k London Eye – jízda na 
obřím vyhlídkovém kole s překrásným výhledem až do 60 km, 
plavba vyhlídkovou lodí po řece Temži kolem křižníku 
HMS Belfast z 2. světové války, Tower of London a Tower 
Bridge k O2 Aréně, večer odjezd zpět do České republiky

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

Alternativa programu pro 4. den
• Oxford a okolí: návštěva velkolepého venkovského sídla 

Blenheim Palace (UNESCO), rodiště W. Churchilla, s rozleh-
lými zahradami, zastávka v Bladonu (místo posledního odpo-
činku W. Churchilla) a prohlídka historického centra Oxfordu

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 9 150,– ZAHRNUJE:
• 1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje)

• 2x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu, za příplatek možnost ubytování 
v hostelu (cenu zašleme na vyžádání)

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23008 2022/2023 dle nabídky CK

NEJKRÁSNĚJŠÍ 
UNIVERZITNÍ MĚSTA
PAŘÍŽ – CAMBRIDGE – 
OXFORD – LONDÝN
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do Francie
2. den příjezd do Paříže, pěší prohlídka s průvodcem – Trocadéro, 

Eiffelova věž (možnost návštěvy věže výtahem nebo 
pěšky), Champ de Mars, Hôtel des Invalides (možnost 
návštěvy Napoleonovy hrobky), most Pont Alexandre III., 
Champs-Élysées s výhledem na Vítězný oblouk, Place 
de la Concorde, Tuilerijské zahrady, Musée du Louvre 
(možnost návštěvy; v úterý zavřeno) se světoznámými sbír-
kami (Chamurappiho zákoník, Mona Lisa, obrazy Rubense, 
Tiziana aj.), ostrov Île de la Cité s katedrálou Notre-Dame, 
možnost plavby vyhlídkovou lodí po řece Seině, návštěva 
Quartier Latin – Boulevard Saint Michel, univerzita La 
Sorbonne, odjezd na ubytování v hotelu F1
alternativně: místo části programu přesun metrem k pro-
hlídce čtvrti Montmartre – Boulevard de Clichy, kabaret 
Moulin Rouge, Square Willette, bazilika Sacre-Coeur

3. den v brzkých ranních hodinách odjezd do Calais, přeprava 
přes kanál La Manche, příjezd do Cambridge, návštěva 
King’s College a přilehlé kaple, prohlídka historického centra 
s průvodcem – Corpus Christi College, Queen’s College, 
Magdalen College, St. John’s College aj., procházka přes 
Backs (parky podél řeky Cam, od které je odvozen název 
města), možnost projížďky na lodičkách, ve večerních 
hodinách ubytování v rodinách v Londýně a okolí

4. den celodenní výlet – Windsor a Oxford
dopoledne: prohlídka královského města Windsor – možnost 
návštěvy víkendové rezidence královny Alžběty II. Windsor 
Castle, procházka k Etonu (nejstarší soukromá chlapecká 
škola ve Velké Británii, místo studií princů Williama a Harryho)
odpoledne: pěší prohlídka historického centra Oxfordu 
– nejstarší kolej Merton College (1264), Magdalen College, 
High Street, Radcliffe Camera, Clarendon Building, Saint 
Aldate’s Street, Carfax Tower, Town Hall, návštěva univer-
zitního areálu nejrozsáhlejší koleje Christ Church College 
– nádvoří, kaple, jídelna (předloha pro Velkou síň ve filmových 
Bradavicích), Christ Church Cathedral, návrat do rodin

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 9 450,– ZAHRNUJE:
• 1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje)

• 2x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu, za příplatek možnost ubytování 
v hostelu (cenu zašleme na vyžádání)

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

Londýn

Chichester

Portsmouth
Calais

Brighton

Paříž
Paříž

Oxford

Londýn

Cambridge

Calais

Windsor

MIMOŘÁDNÁ SLEVA 500 KČ
na zájezdy s odjezdem od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023

500,- OFF

5. den celodenní návštěva Londýna
pěší prohlídka s průvodcem – Houses of Parliament, Big 
Ben, Westminster Abbey (možnost návštěvy), Downing 
Street, St. James’s Park, Buckingham Palace, Piccadilly 
Circus, Soho, China Town, Leicester Square, Covent 
Garden, Trafalgar Square (možnost bezplatné návštěvy 
National Gallery), přes Golden Jubilee Bridge k London 
Eye – jízda na obřím vyhlídkovém kole s překrásným 
výhledem do 60 km, přesun lodí/metrem k O2 Aréně, ve 
večerních hodinách odjezd zpět do České republiky

6. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23009 2022/2023 dle nabídky CK

ANGLICKÉ KRÁLOVSTVÍ 
PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZA ZÁBAVOU I POZNÁNÍM
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do francouzského přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, příjezd do 

Londýna, procházka parkem Greenwich – nultý poledník, 
Royal Observatory, National Maritime Museum, zastávka 
u čajového klipru Cutty Sark, plavba vyhlídkovou lodí po 
řece Temži kolem Tower of London, Tower Bridge a City 
of London s mnoha moderními architektonickými skvosty 
k Westminsteru, pěší prohlídka s průvodcem – Houses of 
Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, 
St. James’s Park, Buckingham Palace, Trafalgar Square 
(možnost bezplatné návštěvy National Gallery), přes Golden 
Jubilee Bridge k London Eye – jízda na obřím vyhlídkovém 
kole s překrásným výhledem do 60 km, přesun lodí/metrem 
k O2 Aréně, večer ubytování v rodinách v Londýně a okolí

3. den celodenní návštěva Londýna
pěší prohlídka s průvodcem – královská rezidence Kensington 
Palace, Albert Memorial, Royal Albert Hall, bezplatná 
návštěva Natural History Museum (mj. známá sbírka 
koster dinosaurů) nebo interaktivního muzea vědy a techniky 
Science Museum (první parní lokomotiva, první tryskový 
motor, první model DNA aj.), možnost návštěvy prosulého 
obchodního domu Harrods, procházka přes Hyde Park ke 
Speaker’s Corner a Marble Arch, možnost nákupů na 
světoznámé Oxford Street, návrat do rodin
alternativně: místo muzea přesun metrem k návštěvě 
Tower of London a prohlídce Tower Bridge

4. den celodenní výlet – Windsor a Legoland
dopoledne: prohlídka královského města Windsor – návštěva 
víkendové rezidence královny Alžběty II. Windsor Castle, 
procházka k Etonu (nejstarší soukromá chlapecká škola ve 
Velké Británii, místo studií princů Williama a Harryho)
odpoledne: návštěva zábavního parku Legoland – městečko 
sestavené z 20 milionů kostek, návrat do rodin

5. den celodenní návštěva Hastings
návštěva Smugglers Adventure (poutavá prohlídka 
pašeráckých jeskyní) a zříceniny Hastings Castle, možnost 
jízdy viktoriánskou lanovou dráhou East Hill Cliff Railway, 
prohlídka Old Town, fishmarket, Net Shops aj., návštěva 
Blue Reef Aquarium, odpočinek na pláži, drobné nákupy, ve 
večerních hodinách odjezd zpět do České republiky

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

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 9 250,– ZAHRNUJE:
• 3x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu, za příplatek možnost ubytování 
v hostelu (cenu zašleme na vyžádání)

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

Londýn

Hastings

Windsor

Calais

MIMOŘÁDNÁ SLEVA 500 KČ
na zájezdy s odjezdem od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023

500,- OFF

TIP: VYHLÍDKOVÝ AUTOBUS
nahraďte část pěší prohlídky okružní jízdou místním vy-
hlídkovým autobusem – pro více informací kontaktujte CK

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV (inspirace na úpravy 
programu v Londýně viz str. 5)
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23010 2022/2023 dle nabídky CK

10 NEJ Z KRÁLOVSKÉ 
ANGLIE
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do francouzského přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, příjezd 

do Londýna, pěší prohlídka s průvodcem – Houses of 
Parliament, Big Ben, Westminster Abbey (možnost 
návštěvy), Downing Street, St. James’s Park, Buckingham 
Palace, Piccadilly Circus, Soho, China Town, Leicester 
Square, Covent Garden, Trafalgar Square (možnost 
bezplatné návštěvy National Gallery), přes Golden Jubilee 
Bridge k London Eye – jízda na obřím vyhlídkovém kole 
s překrásným výhledem do 60 km, přesun lodí/metrem k O2 
Aréně, večer ubytování v rodinách v Londýně a okolí
alternativně: místo London Eye návštěva některého 
z vynikajících bezplatných muzeí British Museum, Natural 
History Museum nebo Science Museum, případně nákupy 
na světoznámé Oxford Street

3. den celodenní výlet – Stonehenge a Salisbury
dopoledne: prohlídka nejznámějšího megalitického monu-
mentu na světě, prehistorické památky Stonehenge
odpoledne: návštěva města Salisbury s nejvyšší katedrálou 
v Británii, kde je vystavena Magna Charta, návrat do rodin
alternativně: místo Salisbury návštěva Winchesteru s maje-
státní katedrálou a kulatým stolem krále Artuše v Great Hall

4. den celodenní výlet – Windsor a Oxford
dopoledne: prohlídka královského města Windsor – návštěva 
víkendové rezidence královny Alžběty II. Windsor Castle, 
procházka k Etonu (nejstarší soukromá chlapecká škola ve 
Velké Británii, místo studií princů Williama a Harryho)
odpoledne: pěší prohlídka historického centra Oxfordu 
– nejstarší kolej Merton College (1264), Magdalen College, 
High Street, Radcliffe Camera, Clarendon Building, Saint 
Aldate’s Street, Carfax Tower, Town Hall, návštěva univer-
zitního areálu nejrozsáhlejší koleje Christ Church College 
– nádvoří, kaple, jídelna (předloha pro Velkou síň ve filmových 
Bradavicích), Christ Church Cathedral, návrat do rodin

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 9 450,– ZAHRNUJE:
• 3x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu, za příplatek možnost ubytování 
v hostelu (cenu zašleme na vyžádání)

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

Oxford

Londýn

Windsor
Calais

Stonehenge

 

MIMOŘÁDNÁ SLEVA 500 KČ
na zájezdy s odjezdem od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023

500,- OFF

Oblíbené alternativy programu
• Brighton – 2.-5. den: podrobný program viz 6. den na str. 24

• Warwick a Stratford – 3. den: podrobný program viz str. 9

• Portsmouth – 3. den: podrobný program viz str. 9

• Cambridge a Duxford – 3. den: podrobný program viz str. 9

5. den celodenní návštěva Londýna
procházka parkem Greenwich – nultý poledník, Royal 
Observatory, National Maritime Museum (možnost 
návštěvy), zastávka u čajového klipru Cutty Sark, plavba 
vyhlídkovou lodí po řece Temži k návštěvě Tower of 
London (zhlédnutí korunovačních klenotů, setkání s Beefea-
tery aj.), přechod přes Tower Bridge (možnost návštěvy věží 
s procházkou po prosklené podlaze a výhledem na Temži), 
prohlídka City of London s mnoha moderními architekto-
nickými skvosty, Památníkem Velkého požáru Londýna 
a St. Paul’s Cathedral (možnost návštěvy), přesun lodí/
metrem k O2 Aréně, večer odjezd zpět do České republiky

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

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV (inspirace na úpravy 
programu v Londýně viz str. 5)
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23011 2022/2023 dle nabídky CK

POBŘEŽÍM JIŽNÍ 
ANGLIE PRO ZŠ
KOUZELNÁ CESTA PODÉL MOŘE
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do francouzského přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, cesta 

kolem Long Man of Wilmington (známá figura mytického 
strážce zobrazená na kopcích poblíž Eastbourne), příjezd 
do Brightonu – procházka po přímořské promenádě a molu 
Brighton Pier zasahujícím 512 m do moře, návštěva pod-
mořského akvária Sea Life Centre (mořští koníci, žraloci aj.) 
a exotického královského paláce Royal Pavilion, piknik 
v královských zahradách, prohlídka historického centra The 
Lanes, drobné nákupy, možnost návštěvy British Airways 
i360 (162 m vysoká otáčivá rozhledna), odpočinek na pláži, 
večer ubytování v rodinách v Brightonu a okolí

3. den celodenní výlet – Seven Sisters a Hastings
dopoledne: procházka po křídových útesech Seven Sisters 
a Beachy Head, které jsou součástí národního parku South 
Downs, projížďka lázeňským městečkem Eastbourne
odpoledne: návštěva přímořského letoviska Hastings – 
návštěva Smugglers Adventure (poutavá prohlídka 
pašeráckých jeskyní) a zříceniny Hastings Castle, možnost 
jízdy viktoriánskou lanovou dráhou East Hill Cliff Railway, 
prohlídka Old Town, fishmarket, Net Shops aj., odpočinek 
na pláži, drobné nákupy, návrat do rodin

4. den celodenní výlet – Isle of Wight a NP New Forest
prohlídka přístavu v Southamptonu, odkud vypluly do 
Ameriky slavné lodě Mayflower (1620) a Titanic (1912), 
plavba trajektem na Isle of Wight (autobus CK zůstává 
v přístavu) – návštěva Osborne House (oblíbené sídlo 
královny Viktorie a prince Alberta), návrat trajektem do 
Southamptonu, vyhlídková jízda národním parkem New 
Forest – okouzlující krajina s divokými poníky a daňky, 
zastávka v půvabné vesničce Lyndhurst, návrat do rodin
alternativně: místo Isle of Wight návštěva rozlehlého 
naučného komplexu v Beaulieu zahrnujícího mj. National 
Motor Museum (vozy F1, legendární Mini Mr. Beana aj.) 
a klenot viktoriánské architektury Palace House

5. den celodenní návštěva Londýna
pěší prohlídka s průvodcem – Houses of Parliament, 
Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, St. 
James’s Park, Buckingham Palace, Trafalgar Square 
(možnost bezplatné návětěvy National Gallery), plavba 
vyhlídkovou lodí po řece Temži k návštěvě Tower of 
London (zhlédnutí korunovačních klenotů, setkání s Beefe-
atery aj.) a prohlídce Tower Bridge (možnost návštěvy věží 
s procházkou po prosklené podlaze a výhledem na Temži), 
přesun lodí/metrem k O2 Aréně, ve večerních hodinách 
odjezd zpět do České republiky
alternativně: místo Tower of London a Tower Bridge pro-
hlídka Piccadilly Circus, Soho, China Town, Leicester 
Square a Covent Garden a jízda na obřím vyhlídkovém kole 
London Eye s překrásným výhledem do 60 km

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

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 9 490,– ZAHRNUJE:
• 3x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu, za příplatek možnost ubytování 
v hostelu (cenu zašleme na vyžádání)

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

Londýn

Hastings

BrightonIsle of Wight

Southampton

Calais

MIMOŘÁDNÁ SLEVA 500 KČ
na zájezdy s odjezdem od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023

500,- OFF

Oblíbené alternativy programu
• Portsmouth – 3.-5. den: podrobný program viz str. 9

• Arundel a Chichester – 3. nebo 4. den: návštěva staro-
bylého městečka Arundel s rozlehlým hradem, malebného 
Chichesteru s katedrálou (vysvěcena již v r. 1108) a muzea 
pod širým nebem Weald & Downland Living Museum
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Oblíbené alternativy programu
• Brighton – 2.-5. den: podrobný program viz 6. den na str. 24

• Arundel a Chichester – 3. nebo 4. den: návštěva staro-
bylého městečka Arundel s rozlehlým hradem, malebného 
Chichesteru s katedrálou (vysvěcena již v r. 1108) a muzea 
pod širým nebem Weald & Downland Living Museum

• NP New Forest – 3. nebo 4. den: vyhlídková jízda okouz-
lující krajinou s divokými poníky a daňky a návštěva vesničky 
Lyndhurst a návštěva naučného komplexu v Beaulieu 
zahrnujícího mj. National Motor Museum (vozy F1, legen-
dární Mini Mr. Beana aj.) a klenot viktoriánské architektury 
Palace House

STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23012 2022/2023 dle nabídky CK

PO STOPÁCH BRITSKÝCH 
MOŘEPLAVCŮ
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do francouzského přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, příjezd 

do Portsmouth, místa narození Ch. Dickense a pobytu A. 
C. Doyla, který právě zde dal světu Sherlocka Holmese, 
prohlídka historického námořního přístavu – návštěva slavné 
lodě Victory admirála Nelsona, lodě Warrior, atrakce Action 
Stations a Royal Naval Museum, okružní plavba přísta-
vem, procházka po pobřeží, možnost návštěvy Spinnaker 
Tower (170 m vysoká vyhlídková věž ve tvaru lodní plachty) 
nebo Blue Reef Aquarium (mořští koníci, žraloci, podmořský 
tunel aj.), večer ubytování v rodinách v Chichesteru a okolí

3. den celodenní výlet – Stonehenge a Winchester
dopoledne: prohlídka nejznámějšího megalitického monu-
mentu na světě, prehistorické památky Stonehenge
odpoledne: návštěva malebného města Winchester s nej-
delší gotickou katedrálou v Evropě a kulatým stolem krále 
Artuše v Great Hall, návrat do rodin
alternativně: místo Winchesteru návštěva Salisbury s nej-
vyšší katedrálou v Británii, kde je vystavena Magna Charta

4. den celodenní výlet na Isle of Wight
prohlídka přístavu v Southamptonu, odkud vypluly do 
Ameriky slavné lodě Mayflower (1620) a Titanic (1912), 
plavba trajektem na ostrov Isle of Wight – návštěva Osborne 
House (oblíbené sídlo královny Viktorie a prince Alberta), 
okružní jízda k majáku a vápencovým jehlám Needles na 
západním výběžku ostrova, procházka po křídových útesech 
s překrásnými výhledy, návrat do rodin
alternativně (pro ZŠ): místo Osborne House návštěva 
Dinosauřího ostrova v městečku Sandown

5. den celodenní návštěva Londýna
procházka parkem Greenwich – nultý poledník, Royal 
Observatory, zastávka u čajového klipru Cutty Sark, 
plavba vyhlídkovou lodí po řece Temži kolem Tower 
of London, Tower Bridge a City of London s mnoha 
moderními architektonickými skvosty k Westminsteru, pěší 
prohlídka s průvodcem – Houses of Parliament, Big Ben, 
Westminster Abbey, Downing Street, St. James’s Park, 
Buckingham Palace, Trafalgar Square, Covent Garden 
s vystoupením místních kejklířů, přesun lodí/metrem k O2 
Aréně, ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky

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

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 9 490,– ZAHRNUJE:
• 3x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu, za příplatek možnost ubytování 
v hostelu (cenu zašleme na vyžádání)

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

Londýn

Calais
Portsmouth

Stonehenge

Isle of Wight

Southampton

MIMOŘÁDNÁ SLEVA 500 KČ
na zájezdy s odjezdem od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023

500,- OFF

TIP: ANGLIČTINA HRAVĚ
zařaďte do programu hru kriket pod vedením anglického tre-
néra nebo přípravu tradičního British cream tea s rodilým 
mluvčím – pro více informací kontaktujte CK
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23013 2022/2023 dle nabídky CK

ALŽBĚTÍNSKÁ 
A STŘEDOVĚKÁ ANGLIE
TEMATICKÝ PROGRAM 
PRO GYMNÁZIA
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do francouzského přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, příjezd 

do Oxfordu, pěší prohlídka města s průvodcem – nejstarší 
kolej Merton College z r. 1264 (místo studií autora trilogie 
Pán prstenů, J. R. R. Tolkiena), Magdalen College 
(místo studií autora Letopisů Narnie, C. S. Lewise), High 
Street, Radcliffe Camera, Clarendon Building, Saint 
Aldate’s Street, Carfax Tower, Town Hall, návštěva univerzit-
ního areálu nejrozsáhlejší koleje Christ Church College (místo 
studií autora Alenky v říši divů, L. Carrolla) – nádvoří, kaple, 
jídelna (použita ve filmech o Harrym Potterovi), Christ Church 
Cathedral, možnost návštěvy Oxford Castle, University 
Botanic Garden nebo některého z muzeí (nutno objednat 
předem) – Oxford University Museum of Natural History, 
Ashmolean Museum (v pondělí zavřeno) nebo Pitt Rivers 
Museum, večer ubytování v rodinách v Oxfordu/Londýně a okolí

3. den celodenní výlet – Windsor a Kew Gardens
dopoledne: prohlídka královského města Windsor – možnost 
návštěvy víkendové rezidence královny Alžběty II. Windsor 
Castle, procházka k Etonu (nejstarší soukromá chlapecká 
škola ve Velké Británii, místo studií princů Williama a Harryho)
odpoledne: návštěva královských zahrad Kew Gardens 
s nejobsáhlejšími botanickými sbírkami na světě (obrovské 
skleníky, stezka v korunách stromů aj.), návrat do rodin
alternativně: místo Windsoru nebo Kew Gardens návštěva 
královského paláce Jindřicha VIII. Hampton Court Palace

4. den celodenní výlet – Warwick a Stratford
dopoledne: návštěva jedinečného hradu Warwick Castle 
s nevšední atmosférou středověké Anglie, hradním žalářem 
a mnoha dobovými atrakcemi v rozsáhlých zahradách

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 9 850,– ZAHRNUJE:
• 3x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu, za příplatek možnost ubytování 
v hostelu (cenu zašleme na vyžádání)

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

Londýn
Windsor

Calais

Oxford
Stratford nad Avonou

MIMOŘÁDNÁ SLEVA 500 KČ
na zájezdy s odjezdem od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023

500,- OFF

odpoledne: prohlídka Stratfordu nad Avonou, rodiště 
nejvýznamnějšího britského básníka a dramatika Williama 
Shakespeara – návštěva Shakespearova rodného 
domu, procházka historickým centrem s typickými hráz-
děnými domy kolem Harvard House, New Place, Royal 
Shakespeare Theatre, Hall’s Croft a Trinity Church, kde 
byl Shakespeare pokřtěn a pohřben, dle zájmu a časových 
možností zastávka v Shottery, rodišti Shakespearovy man-
želky Anne Hathaway, návrat do rodin
alternativně: místo části programu návštěva Cotswolds

5. den celodenní návštěva Londýna
pěší prohlídka s průvodcem – Houses of Parliament, 
Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, St. 
James’s Park, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, 
Soho, China Town, Leicester Square, Trafalgar Square 
(možnost bezplatné návštěvy National Gallery), plavba 
vyhlídkovou lodí po řece Temži k Tower of London 
(možnost návštěvy se zhlédnutím korunovačních klenotů, 
setkáním s Beefeatery aj.) a Tower Bridge (možnost 
návštěvy věží s procházkou po prosklené podlaze a výhledem 
na Temži), přesun lodí/metrem k O2 Aréně, ve večerních 
hodinách odjezd zpět do České republiky

6. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23014 2022/2023 dle nabídky CK

PRŮMYSLOVÁ ANGLIE
BOHATÝ PROGRAM PRO 
TECHNICKY ZAMĚŘENÉ ŠKOLY
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do francouzského přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, příjezd 

do Londýna, pěší prohlídka s průvodcem – Houses of 
Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing 
Street, Trafalgar Square, Golden Jubilee Bridge, jízda 
na obřím vyhlídkovém kole London Eye nebo návštěva The 
Shard (nejvyšší mrakodrap ve Velké Británii), procházka po 
jižním břehu řeky Temže s výhledy na moderní architektonické 
skvosty City of London, možnost návštěvy válečného křižníku 
HMS Belfast (nutná rezervace předem), přechod přes Tower 
Bridge (možnost návštěvy věží s procházkou po prosklené 
podlaze a výhledem na Temži) k Tower of London, plavba 
vyhlídkovou lodí po řece Temži k O2 Aréně, večer ubytování 
v rodinách v Oxfordu/Londýně a okolí

3. den celodenní výlet – Jaguar Land Rover a Coventry
dopoledne: exkurze do automobilky Jaguar Land Rover na 
předměstí Birminghamu – unikátní zážitek celého (automa-
tizovaného a ručního) výrobního procesu vozidel
odpoledne: návštěva proslulého Coventry Transport 
Museum s nejrozsáhlejší sbírkou britských dopravních 
prostředků, prohlídka Coventry Cathedral, návrat do rodin

4. den celodenní návštěva Oxfordu
dopoledne: návštěva Mini Plant Oxford – exkurze do auto-
mobilky, kde je cca každou minutu vyroben jeden Mini Cooper
odpoledne: pěší prohlídka historického centra s průvodcem 
– nejstarší kolej Merton College (1264), Magdalen College, 
High Street, Radcliffe Camera, Clarendon Building, 
Saint Aldate’s Street, Carfax Tower, Town Hall, návštěva 
univerzitního areálu nejrozsáhlejší koleje Christ Church 
College – nádvoří, kaple, jídelna (použita ve filmech o Harrym 
Potterovi), Christ Church Cathedral, návrat do rodin
alternativně: místo Mini Plant Oxford návštěva slavného 
závodního okruhu Formule 1 Silverstone

5. den celodenní návštěva Londýna
dopoledne: návštěva fotbalového stadionu FC Chelsea 
Stamford Bridge – šatny hráčů, tisková místnost, VIP lóže, 
muzeum, obchod se suvenýry aj. (v případě obsazenosti 
návštěva Wembley Stadium nebo Arsenal Stadium)

Londýn

Calais

Birmingham

Oxford

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 9 890,– ZAHRNUJE:
• 3x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu, za příplatek možnost ubytování 
v hostelu (cenu zašleme na vyžádání)

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

MIMOŘÁDNÁ SLEVA 500 KČ
na zájezdy s odjezdem od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023

500,- OFF

Alternativy programu pro 3.-4. den
• Duxford a Cambridge: podrobný program viz str. 9

• Worcester: prohlídka historického centra a exkurze do 
Morgan Motor Company (ruční výroba vozidel tradiční britské 
značky) a Muzea královského porcelánu

TIP: 5DENNÍ ZÁJEZD ZA SNÍŽENOU CENU
zkraťte zájezd o 1 den – pro více informací kontaktujte CK

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

odpoledne: přesun metrem nebo pěšky k návštěvě inter-
aktivního muzea vědy a techniky Science Museum (první 
parní lokomotiva, první tryskový motor, první model DNA aj.), 
procházka Hyde Parkem ke Speaker’s Corner a Marble 
Arch, možnost nákupů na světoznámé Oxford Street, 
přesun metrem k O2 Aréně, dle časových možností zastávka 
u Thames Barrier (jedno z největších protipovodňových zaří-
zení na světě) nebo projížďka na lanovce Emirates Air Line 
s krásnými výhledy, večer odjezd zpět do České republiky

6. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách
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HEART OF ENGLAND
KRAJEM SHAKESPEARA
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do francouzského přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, příjezd  

do Oxfordu, pěší prohlídka města s průvodcem – nejstarší 
kolej Merton College (1264), Magdalen College, High 
Street, Radcliffe Camera, Clarendon Building, Saint 
Aldate’s Street, Carfax Tower, Town Hall, návštěva 
univerzitního areálu nejrozsáhlejší koleje Christ Church 
College – nádvoří, kaple, jídelna (použita ve filmech o Harrym 
Potterovi), Christ Church Cathedral, možnost návštěvy 
Oxford Castle, University Botanic Garden nebo někte-
rého z muzeí (nutno objednat předem) – Oxford University 
Museum of Natural History, Ashmolean Museum  
(v pondělí zavřeno) nebo Pitt Rivers Museum, večer ubyto-
vání v rodinách ve Stratfordu nad Avonou a okolí

3. den celodenní výlet – Warwick a Stratford
dopoledne: prohlídka Stratfordu nad Avonou, rodiště 
nejvýznamnějšího britského básníka a dramatika W. 
Shakespeara, návštěva Shakespearova rodného domu, 
procházka malebným historickým centrem s typickými hráz-
děnými domy kolem Harvard House, New Place, Royal 
Shakespeare Theatre, Hall’s Craft a Trinity Church, kde 
byl Shakespeare pokřtěn a pohřben
odpoledne: návštěva jedinečného hradu Warwick Castle 
s nevšední atmosférou středověké Anglie, hradním žalářem 
a mnoha dobovými atrakcemi v rozsáhlých zahradách, dle 
zájmu zastávka v Shottery, rodišti Shakespearovy manželky 
Anne Hathaway, návrat do rodin

4. den celodenní výlet – Ironbridge Gorge a Birmingham
prohlídka prvního litinového mostu na světě a symbolu prů-
myslové revoluce Iron Bridge (UNESCO) v historické vesnici 
Ironbridge, návštěva jedinečného zrekonstruovaného dělnic-
kého městečka Blists Hill Victorian Town, které představuje 
život ve viktoriánské Anglii, možnost návštěvy některého 
z muzeí v soutěsce – Museum of the Gorge, Coalbrookdale 
Museum of Iron nebo Muzeum porcelánu, zastávka 
v Birminghamu – prohlídka unikátního obchodního domu 
Selfridges, symbolu města a skvostu moderního organického 
stavitelství českého architekta Jana Kaplického, osobní volno 
a nákupy v centru Bullring, možnost návštěvy interaktivního 
muzea vědy a techniky Thinktank, návrat do rodin

5. den celodenní návštěva Londýna
pěší prohlídka s průvodcem – Houses of Parliament, 
Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, St. 
James’s Park, Buckingham Palace, Trafalgar Square, 
plavba vyhlídkovou lodí po řece Temži k návštěvě Shake-
speare’s Globe Theatre, procházka podél jižního břehu řeky 
Temže kolem slavné galeony Francise Drakea Golden 
Hind, nejvyššího britského mrakodrapu The Shard a váleč-
ného křižníku HMS Belfast k Tower Bridge a Tower of 
London, přesun lodí/metrem k O2 Aréně, ve večerních hodi-
nách odjezd zpět do České republiky/v případě prodloužení 
zájezdu o Cotswolds návrat do rodin

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

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 9 950,–

STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23015 2022/2023 dle nabídky CK

PROGRAMY ZÁJEZDŮ RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

PRODLOUŽENÍ O COTSWOLDS
návštěva velkolepého venkovského sídla Blenheim Palace 
(UNESCO), rodiště W. Churchilla, procházka rozlehlými za-
hradami, výlet do oblasti Cotswolds – překrásná venkovská 
krajina s pitoreskními vesničkami a tradičními domky z míst-
ního vápence – Bibury (Arlington Row), Burford, 
Bourton-on-the-Water, Stow-on the-Wold

CENA ZÁJEZDU KČ 11 350,–

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
• 3x (6denní zájezd) / 4x (7denní zájezd) ubytování v pečlivě 

vybraných hostitelských rodinách včetně celodenní stravy 
(oběd formou balíčku) a dopravy studentů k místu srazu

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.
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Londýn

Calais

Oxford
Stratford nad Avonou

Birmingham
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23016 2022/2023 dle nabídky CK

TAJEMSTVÍ HRABSTVÍ 
DORSET A SOMERSET
BATH – STONEHENGE – JURSKÉ 
POBŘEŽÍ – CHEDDAR – LONDÝN
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do francouzského přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, příjezd do 

lázeňského města Bath – procházka historickým centrem 
(UNESCO) s průvodcem, návštěva římských lázní s mine-
rální vodou, prohlídka opatství a unikátní budovy Royal 
Crescent, možnost plavby vyhlídkovou lodí po řece 
Avoně, návštěva Fashion Museum, osobní volno a nákupy, 
ve večerních hodinách ubytování v rodinách v Bath a okolí

3. den celodenní výlet – Stonehenge a Jurské pobřeží
dopoledne: prohlídka nejznámějšího megalitického monu-
mentu na světě, prehistorické památky Stonehenge, dle 
časových možností zastávka v Salisbury u katedrály s nej-
vyšší věží v Británii (123 m), kde je vystavena Magna Charta
odpoledne: návštěva Jurského pobřeží – první přírodní 
památka zapsaná na Seznam světového dědictví UNESCO 
(množství fosilních pozůstatků z období druhohor), procházka 
po pláži v zátoce Lulworth Cove (téměř dokonale kruhová 
zátoka, jedna z nejvyhledávanějších v jižní Anglii) a k vápen-
covému skalnímu oblouku Durdle Door, návrat do rodin

4. den celodenní výlet – Cheddar, Glastonbury a Wells
dopoledne: prohlídka Cheddar Gorge and Caves – největší 
britská rokle vyhloubená v době ledové, návštěva krasové 
jeskyně Gough’s Cave, ukázka výroby a ochutnávka tradič-
ního sýru v Cheddar Gorge Cheese Company
odpoledne: prohlídka historického městečka Glastonbury 
opředeného mýtem o králi Artušovi – starobylé opatství 
(údajné místo Artušova hrobu), pahorek s rozvalinami kostela 
spojený s bájným ostrovem Avalon, na jehož úpatí je podle 
legendy ukryt Svatý grál, zastávka v nejmenším britském 
městě Wells s jedinečnou katedrálou a biskupským 
palácem obehnaným vodním příkopem, návrat do rodin
alternativně: místo odpoledního programu prohlídka 
Bristolu – návštěva parníku Great Britain nebo muzea 
letectví Aerospace Bristol (mj. nadzvukový letoun Concorde)

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 9 990,– ZAHRNUJE:
• 3x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku)

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

Londýn

Calais

Cheddar
Glastonbury

Bath

Stonehenge

Jurské pobřeží

MIMOŘÁDNÁ SLEVA 500 KČ
na zájezdy s odjezdem od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023

500,- OFF

5. den celodenní návštěva Londýna
pěší prohlídka s průvodcem – Houses of Parliament, Big 
Ben, Westminster Abbey (možnost návštěvy), Downing 
Street, St. James’s Park, Buckingham Palace, Piccadilly 
Circus, Soho, China Town, Leicester Square, Covent 
Garden, Trafalgar Square (možnost bezplatné návštěvy 
National Gallery), přes Golden Jubilee Bridge k London 
Eye – jízda na obřím vyhlídkovém kole s překrásným 
výhledem do 60 km, přesun lodí/metrem k O2 Aréně, ve 
večerních hodinách odjezd zpět do České republiky

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

Alternativa programu BEZ Londýna – 5. den
• Brighton: podrobný program viz 6. den na str. 24

• Hastings: podrobný program viz 5. den na str. 14

• Portsmouth: podrobný program viz str. 9

TIP: VÝLET DO WALESU
zařaďte do programu návštěvu hlavního města Walesu, 
Cardiff a některé z mnoha vynikajících velšských památek 
či atrakcí – pro více informací kontaktujte CK
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WILD & BEAUTIFUL 
DEVON & CORNWALL
10 NEJ ZÁPADNÍ ANGLIE
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do francouzského přístavu Calais 
2. den příjezd do Calais, v nočních hodinách přeprava přes kanál La 

Manche, přejezd do lázeňského městečka Torquay v Devonu 
– návštěva Babbacombe Model Village (miniatury staveb 
z celé Anglie) nebo Bygones (muzeum viktoriánské doby), 
jízda lanovkou Babbacombe Cliff Railway, odpočinek na 
jedné z nejkrásnějších pláží anglické riviéry Oddicombe 
Beach, přesun místní dopravou k prohlídce prehistorického 
komplexu jeskyní Kents Cavern, procházka po přímořské 
promenádě, osobní volno a nákupy, večer přesun vlakem do 
Newton Abbot, ubytování v tamějších rodinách

3. den celodenní výlet – Plymouth a národní park Dartmoor
dopoledne: prohlídka přístavního města Plymouth – sta-
robylá rybářská čtvrť Barbican, historický přístav, z něhož 
vypluli v r. 1620 Pligrim Fathers do Nového světa, symbol 
města maják Smeaton’s Tower, návštěva největšího akvária 
v Anglii National Marine Aquarium 
odpoledne: vyhlídková jízda NP Dartmoor – procházka 
Dartmoorskými blaty (tajuplná krajina s divokými poníky 
a jeleny, která inspirovala mj. román A. C. Doyla Pes Basker-
villský), zastávky ve vesnici Princetown s možností návštěvy 
Dartmoor Prison Museum (historie místního vězeňství za 
posledních 200 let) a u středověkého mostu Clapper Bridge 
v osadě Postbridge, návrat do rodin 

4. den celodenní výlet do Cornwallu 
dopoledne: návštěva celosvětově ojedinělého ekologického 
komplexu Eden Project – dva gigantické architektonicky 
unikátní skleníky (biom deštného pralesa a středomořský 
biom) ukrývají tisíce rostlinných druhů, říčky, vodopády, vinice 
aj., průjezd kouzelnou přírodní rezervací Bodminských blat 
odpoledne: návštěva zříceniny legendárního hradu krále 
Artuše Tintagel Castle ze 13. stol., výhled na oceán z Tin-
tagel Head, prohlídka Old Post Office (vzácná ukázka 
cornwallského stavení ze 14. stol.), možnost ochutnávky 
tradičního britského cream tea, návrat do rodin 

5. den přejezd do Londýna, pěší prohlídka s průvodcem – Houses 
of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey (možnost 
návštěvy), Downing Street, St. James’sPark, Buckingham 
Palace, Piccadilly Circus, Soho, China Town, Leicester 
Square, Covent Garden, Trafalgar Square (možnost bez-
platné návštěvy National Gallery), přes Golden Jubilee 
Bridge k London Eye – jízda na obřím vyhlídkovém kole 
s překrásným výhledem do 60 km, přesun metrem k O2 
Aréně, večer odjezd zpět do České republiky /v případě pro-
dloužení zájezdu o Land’s End, návrat do rodin

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

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 9 990,–

STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23017 2022/2023 dle nabídky CK

PROGRAMY ZÁJEZDŮ RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

PRODLOUŽENÍ O LAND’S END
návštěva klenotu Cornwallu, ostrůvku St. Michael’s Mount 
(v případě přílivu přeprava loďkami), prohlídka Minack 
Theatre – přírodní divadlo ve starořeckém stylu dramaticky 
zasazené ve sklaním útesu nad mořem, procházka po moř-
ských útesech Land’s End s překrásnou vyhlídkou na ostrovy 
Isles of Scilly, dle časových možností zastávka v ma-
lebném přímořském městečku St. Ives, návrat do rodin

CENA ZÁJEZDU KČ 11 490,–
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MIMOŘÁDNÁ SLEVA 500 KČ
na zájezdy s odjezdem od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023

500,- OFF

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
• 3x (6denní zájezd) / 4x (7denní zájezd) ubytování v pečlivě 

vybraných hostitelských rodinách včetně celodenní stravy 
(oběd formou balíčku) a dopravy studentů k místu srazu

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

Londýn

Plymouth Torquay Calais
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23018 2022/2023 dle nabídky CK

WONDERFUL WALES
BRITÁNIE JAK JI NEZNÁTE
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do francouzského přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, v nočních hodinách přeprava přes kanál La 

Manche, přejezd do Walesu, návštěva největšího velšského 
středověkého hradu Caerphilly s rozsáhlými vodními 
příkopy, přesun místní dopravou k prohlídce hlavního města 
Walesu, Cardiff – krytá tržnice Royal Arcade, City Hall, 
Cardiff Castle (možnost návštěvy), přístavní čtvrť v zálivu 
Cardiff Bay s Pier Head Building a dřevěným kostelem 
Norwegian Church, možnost návštěvy technického muzea 
Techniquest se zábavnými interaktivními exponáty, ve 
večerních hodinách ubytování v rodinách ve Swansea a okolí

3. den celodenní výlet – Tenby a poloostrov Gower
dopoledne: prohlídka malebného středověkého městečka 
Tenby – procházka kolem útesů s troskami hradeb velkolepé 
pevnosti, možnost návštěvy Tudor Merchant’s House
odpoledne: návštěva poloostrova Gower, přírodní rezer-
vace s křídovými útesy a nádhernými plážemi – procházka 
v překrásné zátoce Rhossili Bay (3 míle dlouhá písečná pláž), 
dle počasí možnost koupání, návrat do rodin
alternativně: místo Tenby prohlídka druhého největšího 
velšského města Swansea – možnost návštěvy National 
Waterfront Museum (muzeum průmyslové revoluce)

4. den celodenní výlet – St. Fagans a Big Pit
dopoledne: návštěva St. Fagans National Museum of 
History, prvního muzea pod širým nebem v Británii – 
v malebné krajině lze zhlédnout řadové dělnické domy, 
zemědělská obydlí a statky, obchody, kovárnu, školu aj.
odpoledne: Big Pit National Coal Museum – fascinující 
návštěva prostorů bývalého uhelného dolu v hloubce 90 m pod 
zemí (UNESCO od r. 2000), návrat do rodin
alternativně: místo St. Fagans nebo Big Pit návštěva římské 
pevnosti Caerleon a muzea římských legionářů nebo 
velšského národního stadionu Principality Stadium (jeden 
z 5hvězdičkových stadionů UEFA)

5. den přejezd do Londýna, procházka parkem Greenwich – nultý 
poledník, Royal Observatory, zastávka u čajového klipru 
Cutty Sark, plavba vyhlídkovou lodí po řece Temži kolem 
Tower of London, Tower Bridge a City of London s mnoha 
moderními architektonickými skvosty k Westminsteru, pěší 
prohlídka s průvodcem – Houses of Parliament, Big Ben, 
Westminster Abbey, Downing Street, St. James’s Park, 
Buckingham Palace, Trafalgar Square, Covent Garden 
s vystoupením místních kejklířů, přesun lodí/metrem k O2 
Aréně, ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky
alternativně: místo Covent Garden jízda na London Eye – 
obří vyhlídkové kolo s překrásným výhledem do 60 km

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

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 10 150,– ZAHRNUJE:
• 3x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

Londýn

Calais

Cardiff
Tenby

Gower

MIMOŘÁDNÁ SLEVA 500 KČ
na zájezdy s odjezdem od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023

500,- OFF

Alternativa programu BEZ Londýna – 5. den
• Oxford: podrobný program viz 2. den na str. 18

TIP: SEVERNÍ WALES
prodlužte si zájezd o poznávání severního Walesu (inspirace 
viz str. 26) – pro více informací kontaktujte CK
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23019 2022/2023 dle nabídky CK

10 NEJ Z ANGLIE A PAŘÍŽE
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do Francie
2. den příjezd do Paříže, pěší prohlídka s průvodcem – Trocadéro, 

Eiffelova věž (možnost návštěvy věže výtahem nebo 
pěšky), Champ de Mars, Hôtel des Invalides (možnost 
návštěvy Napoleonovy hrobky), most Pont Alexandre III., 
Champs-Élysées s výhledem na Vítězný oblouk, Place 
de la Concorde, Tuilerijské zahrady, Musée du Louvre 
(možnost návštěvy; v úterý zavřeno) se světoznámými sbír-
kami (Chamurappiho zákoník, Mona Lisa, obrazy Rubense, 
Tiziana aj.), ostrov Île de la Cité s katedrálou Notre-Dame, 
možnost plavby vyhlídkovou lodí po řece Seině, návštěva 
Quartier Latin – Boulevard Saint Michel, univerzita La 
Sorbonne, odjezd na ubytování v hotelu F1
alternativně: místo části programu návštěva Montmartru

3. den celodenní výlet – Dover a Canterbury
 v brzkých ranních hodinách odjezd do Calais, přeprava přes 

kanál La Manche do Doveru, procházka kolem bílých 
doverských útesů, návštěva velkolepého středověkého 
hradu Dover Castle, prohlídka v útesech zbudovaných 
Secret Wartime Tunnels (podzemní chodby využívané 
v dobách napoleonských válek a během 2. světové války; 
o víkendu nepřístupné pro skupiny), odjezd do starobylého 
města Canterbury s typickými hrázděnými domy, návštěva 
proslulé Canterburské katedrály, prohlídka historic-
kého centra s průvodcem – St. Augustine’s Abbey, St. 
Martin’s Church (nejstarší kostel v Anglii), Eastbridge 
hospital, možnost projížďky na lodičkách, drobné nákupy 
na hlavní třídě, večer ubytování v rodinách v Londýně a okolí

4. den celodenní návštěva Londýna
procházka parkem Greenwich – nultý poledník, Royal 
Observatory, National Maritime Museum (možnost 
bezplatné návštěvy), zastávka u čajového klipru Cutty Sark, 
plavba vyhlídkovou lodí po řece Temži kolem Tower 
of London, Tower Bridge a City of London s mnoha 
moderními architektonickými skvosty k Westminsteru, 
pěší prohlídka s průvodcem – Houses of Parliament, 
Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, St. 
James’s Park, Buckingham Palace, Trafalgar Square 
(možnost bezplatné návštěvy National Gallery), přes 
Golden Jubilee Bridge k London Eye – jízda na obřím 
vyhlídkovém kole s překrásným výhledem do 60 km, přesun 
lodí/metrem k O2 Aréně, návrat do rodin
alternativně: místo London Eye prohlídka Covent Garden, 
Leicester Square, Soho, China Town a Piccadilly Circus

5. den celodenní výlet – Windsor a Oxford
dopoledne: prohlídka královského města Windsor – návštěva 
víkendové rezidence královny Alžběty II. Windsor Castle, 
procházka k Etonu (nejstarší soukromá chlapecká škola 
ve Velké Británii, místo studií princů Williama a Harryho) 
odpoledne: pěší prohlídka historického centra Oxfordu 
– nejstarší kolej Merton College (1264), Magdalen College, 
High Street, Radcliffe Camera, Clarendon Building, Saint 
Aldate’s Street, Carfax Tower, Town Hall, návštěva univer-
zitního areálu nejrozsáhlejší koleje Christ Church College 
– nádvoří, kaple, jídelna (předloha pro Velkou síň ve filmových 
Bradavicích), Christ Church Cathedral, návrat do rodin

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 10 750,– ZAHRNUJE:
• 1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje)

• 3x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu, za příplatek možnost ubytování 
v hostelu (cenu zašleme na vyžádání)

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

Londýn

Chichester

Portsmouth
Calais

Brighton

Paříž
Paříž

Oxford Londýn

Canterbury

Calais

Windsor
Brighton Dover

MIMOŘÁDNÁ SLEVA 500 KČ
na zájezdy s odjezdem od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023

500,- OFF

6. den celodenní návštěva Brightonu
procházka po přímořské promenádě a molu Brighton Pier 
zasahujícím 512 m do moře, návštěva podmořského akvária 
Sea Life Centre (mořští koníci, žraloci aj.) a návštěva exo-
tického královského paláce Royal Pavilion, piknik v králov-
ských zahradách, prohlídka historického centra The Lanes, 
drobné nákupy, možnost návštěvy British Airways i360 
(162 m vysoká otáčivá rozhledna), odpočinek na pláži, ve 
večerních hodinách odjezd zpět do České republiky

7. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23020 2022/2023 dle nabídky CK

POZNÁVÁME VŠEMI 
SMYSLY
BELGIE, ANGLIE A WALES
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do Belgie
2. den příjezd do malebného belgického města Bruggy nazývaného 

Benátky severu, pěší prohlídka s průvodcem – dvůr bekyní, 
náměstí Markt, možnost výstupu na 83 m vysokou věž 
Belfort s krásným výhledem, bazilika sv. Krve, možnost 
projížďky lodí po romantických vodních kanálech, 
návštěva Muzea čokolády a Muzea hranolků s ochut-
návkou, dle zájmu návštěva Muzea folkloristiky (v osmi 
domcích ze 17. stol. je k vidění škola, ševcovská dílna, 
pekařství, lékárna, vlámský příbytek aj.; v pondělí zavřeno) 
a procházka kolem větrných mlýnů Sint-Janshuismolen 
a Koeleweimolen, odjezd na ubytování v hotelu F1 ve Francii

3. den po snídani odjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, 
odjezd k prohlídce nejznámějšího megalitického monumentu 
na světě, prehistorické památky Stonehenge, příjezd do 
lázeňského města Bath – procházka historickým centrem 
s průvodcem, návštěva římských lázní s minerální vodou, 
prohlídka opatství (UNESCO) a unikátní budovy Royal 
Crescent, možnost ochutnávky tradičního britského cream 
tea, večer ubytování v rodinách v Bath a okolí
alternativně: místo Stonehenge prohlídka Avebury 
Stone Circle, West Kenneth Long Barrow, Silbury Hill 
a Sanctuary Avebury (neolitické památky UNESCO)

4. den celodenní výlet – Cheddar a Bristol
dopoledne: prohlídka Cheddar Gorge and Caves – největší 
britská rokle vyhloubená v době ledové, návštěva krasové 
jeskyně Gough’s Cave, ukázka výroby a ochutnávka tradič-
ního sýru v Cheddar Gorge Cheese Company
odpoledne: přesun do Bristolu – návštěva zaoceánského 
parníku Great Britain (ve své době největší ocelová paroloď 
na světě) nebo muzea letectví Aerospace Bristol (mj. nad-
zvukový letoun Concorde), dle zájmu a časových možností 
prohlídka Bristol Cathedral, návrat do rodin

5. den celodenní výlet do Walesu
dopoledne: Big Pit National Coal Museum – návštěva 
prostorů bývalého uhelného dolu 90 m pod zemí (UNESCO)
odpoledne: prohlídka hlavního města Walesu, Cardiff – krytá 
tržnice Royal Arcade, City Hall, Cardiff Castle (možnost 
návštěvy), přístavní čtvrť v zálivu Cardiff Bay s Pier Head 
Building a Norwegian Church, možnost návštěvy inter-
aktivního technického muzea Techniquest, návrat do rodin

6. den celodenní návštěva Londýna
pěší prohlídka s průvodcem – Houses of Parliament, Big 
Ben, Westminster Abbey (možnost návštěvy), Downing 
Street, St. James’s Park, Buckingham Palace, Piccadilly 
Circus, Soho, China Town, Leicester Square, Covent 
Garden, Trafalgar Square (možnost bezplatné návštěvy 
National Gallery), přes Golden Jubilee Bridge k London 
Eye – jízda na obřím vyhlídkovém kole s překrásným 
výhledem do 60 km, přesun lodí/metrem k O2 Aréně, ve 
večerních hodinách odjezd zpět do České republiky

7. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 10 990,– ZAHRNUJE:
• 1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje)

• 3x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku)

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

Londýn

Cardiff

Bruggy

Calais

Bath
Bristol

Stonehenge
Cheddar

 

MIMOŘÁDNÁ SLEVA 500 KČ
na zájezdy s odjezdem od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023

500,- OFF

TIP: VÝLET NA JURSKÉ POBŘEŽÍ
zařaďte do programu Jurské pobřeží (UNESCO) se zátokou 
Lulworth Cove a vápencovým obloukem Durdle Door 
a městečko Shaftesbury – pro více informací kontaktujte CK
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CESTA DO ZEMĚ 
ČERVENÉHO DRAKA
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do Belgie
2. den příjezd do malebného belgického města Bruggy nazývaného 

Benátky severu, pěší prohlídka s průvodcem – dvůr bekyní, 
náměstí Markt, možnost výstupu na 83 m vysokou věž 
Belfort s krásným výhledem, bazilika sv. Krve, možnost 
projížďky lodí po romantických vodních kanálech, 
návštěva Muzea čokolády a Muzea hranolků s ochut-
návkou, dle zájmu návštěva Muzea folkloristiky (v osmi 
domcích ze 17. stol. je k vidění škola, ševcovská dílna, 
pekařství, lékárna, vlámský příbytek aj.; v pondělí zavřeno) 
a procházka kolem větrných mlýnů Sint-Janshuismolen 
a Koeleweimolen, odjezd na ubytování v hotelu F1 ve Francii

3. den po snídani odjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, 
přejezd do malebného severoanglického města Chester - 
prohlídka historického centra s typickými hrázděnými domy 
Chester Rows (13. a 14. stol.) a velkolepou katedrálou, pro-
cházka po City Walls, možnost projížďky vyhlídkovou lodí 
po řece Dee, večer ubytování v rodinách v Chesteru a okolí

4. den celodenní výlet – Anglesey a Conwy
vyhlídková jízda podél severního pobřeží Walesu na ostrov 
Anglesey – zastávka ve vesničce „Llanfair…“ pyšnící se 
nejdelším názvem na světě, prohlídka starobylého centra 
přístavního města Holyhead, návštěva přírodní rezervace 
South Stack s koloniemi mořského ptactva – procházka 
k Elin’s Tower s překrásnou vyhlídkou a na okouzlující ostrů-
vek s 28 m vysokým historickým majákem, prohlídka měs-
tečka Conwy s monumentální středověkou pevností (možnost 
návštěvy) a nejmenším domem ve Velké Británii, dle časových 
možností zastávka v přímořském letovisku Llandudno – pro-
cházka po promenádě a nejdelším molu ve Walesu, možnost 
jízdy lanovkou na vrchol Great Orme, návrat do rodin

5. den celodenní výlet – NP Snowdonia a Caernarfon
návštěva národního parku Snowdonia – lehká turis-
tika s nádhernými výhledy, průjezd úchvatným horským 
průsmykem Pen-y-Pass, zastávka v malebné vesničce 
Llanberis s možností návštěvy Národního muzea břidlic, 
možnost vyhlídkové jízdy historickou úzkokolejkou Snowdon 
Mountain Railway na nejvyšší horu Walesu Snowdon, 
návštěva nejvýznamnějšího a nejpůsobivějšího velšského 
hradu Caernarfon (místo korunovace prince Charlese 
princem velšským), návrat do rodin
alternativně: místo části programu návštěva vesničky 
Portmeirion ve stylu italské renesance

6. den v časných ranních hodinách odjezd ze severní Anglie, přejezd 
do Londýna, pěší prohlídka s průvodcem – Houses of 
Parliament, Big Ben, Westminster Abbey (možnost 
návštěvy), Downing Street, St. James’s Park, Buckingham 
Palace, Piccadilly Circus, Soho, China Town, Leicester 
Square, Covent Garden, Trafalgar Square (možnost bez-
platné návštěvy National Gallery), přes Golden Jubilee 
Bridge k London Eye – jízda na obřím vyhlídkovém kole 
s překrásným výhledem do 60 km, přesun metrem k O2 
Aréně, večer odjezd zpět do České republiky

7. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 11 450,– ZAHRNUJE:
• 1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje)

• 3x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23021 2022/2023 dle nabídky CK

PROGRAMY ZÁJEZDŮ RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

PRODLOUŽENÍ O JIŽNÍ WALES
návštěva hlavního města Walesu, Cardiff a poznávání dalších 
krásných míst a vynikajících atrakcí jižního Walesu (inspirace 
viz str. 23) – pro více informací kontaktujte CK

Londýn

Calais

Anglesey

Chester

NP Snowdonia

Bruggy
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23022 2022/2023 dle nabídky CK

KLENOTY ANGLIE
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do francouzského přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, cesta 

kolem Long Man of Wilmington (známá figura mytického 
strážce zobrazená na kopcích poblíž Eastbourne), příjezd 
do Brightonu – procházka po přímořské promenádě a molu 
Brighton Pier zasahujícím 512 m do moře, návštěva pod-
mořského akvária Sea Life Centre (mořští koníci, žraloci aj.) 
a exotického královského paláce Royal Pavilion, piknik 
v královských zahradách, prohlídka historického centra The 
Lanes, drobné nákupy, možnost návštěvy British Airways 
i360 (162 m vysoká otáčivá rozhledna), odpočinek na pláži, 
večer ubytování v rodinách v Oxfordu/Londýně a okolí

3. den celodenní výlet – Windsor a Oxford
dopoledne: prohlídka královského města Windsor – návštěva 
víkendové rezidence královny Alžběty II. Windsor Castle, 
procházka k Etonu (nejstarší soukromá chlapecká škola ve 
Velké Británii, místo studií princů Williama a Harryho)
odpoledne: pěší prohlídka centra Oxfordu s průvodcem 
– nejstarší kolej Merton College (1264), Magdalen College, 
High Street, Radcliffe Camera, Clarendon Building, Saint 
Aldate’s Street, Carfax Tower, Town Hall, návštěva univer-
zitního areálu nejrozsáhlejší koleje Christ Church College 
– nádvoří, kaple, jídelna (předloha pro Velkou síň ve filmových 
Bradavicích), Christ Church Cathedral, návrat do rodin

4. den celodenní výlet – Stonehenge a Bath
dopoledne: prohlídka nejznámějšího megalitického monu-
mentu na světě, prehistorické památky Stonehenge
odpoledne: návštěva lázeňského města Bath – procházka 
historickým centrem (UNESCO), návštěva římských lázní 
s minerální vodou, prohlídka opatství a unikátní budovy 
Royal Crescent, možnost projížďky vyhlídkovou lodí po 
řece Avoně, návrat do rodin

5. den celodenní výlet – Stratford a Cotswolds
dopoledne: prohlídka Stratfordu nad Avonou, rodiště 
nejvýznamnějšího britského básníka a dramatika Williama 
Shakespeara – návštěva Shakespearova rodného domu, 
procházka historickým centrem města s typickými hráz-
děnými domy kolem Harvard House, New Place, Royal 
Shakespeare Theatre, Hall’s Croft a Trinity Church, kde 
byl Shakespeare pokřtěn a pohřben
odpoledne: vyhlídková jízda oblastí Cotswolds – překrásná ven-
kovská krajina s pitoreskními vesničkami a tradičními domky 
z místního vápence – Burford, Stow-on-the-Wold, Bourton-
-on-the-Water, Bibury (Arlington Row), návrat do rodin

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 11 450,– ZAHRNUJE:
• 4x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu, za příplatek možnost ubytování 
v hostelu (cenu zašleme na vyžádání)

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

Calais

Oxford

Londýn

Brighton

Bath

Stonehenge
Windsor

Stratford nad Avonou

alternativně: místo Stratfordu nebo Cotswolds návštěva 
jedinečného středověkého hradu Warwick Castle

6. den celodenní návštěva Londýna
procházka parkem Greenwich – nultý poledník, Royal 
Observatory, National Maritime Museum, zastávka 
u čajového klipru Cutty Sark, plavba vyhlídkovou lodí po 
řece Temži kolem Tower of London, Tower Bridge a City 
of London s mnoha moderními architektonickými skvosty 
k Westminsteru, pěší prohlídka s průvodcem – Houses 
of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing 
Street, St. James’s Park, Buckingham Palace, Trafalgar 
Square (možnost bezplatné návštěvy National Gallery), 
přes Golden Jubilee Bridge k London Eye – jízda na obřím 
vyhlídkovém kole s překrásným výhledem do 60 km, přesun 
metrem k O2 Aréně, večer odjezd zpět do České republiky

7. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23023 2022/2023 dle nabídky CK

PO STOPÁCH 
ROBINA HOODA
TAJUPLNÁ SEVERNÍ ANGLIE
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do Nizozemska
2. den příjezd do největšího přístavu v Evropě, Rotterdamu, pěší pro-

hlídka s průvodcem – náměstí Grotekerkplein s kostelem 
sv. Vavřince, Markthal, Kijk-Kubus, secesní Witte Huis 
(první mrakodrap v Evropě), socha De Verwoeste Stad, 
zavěšený most Erasmusbrug přezdívaný „Labuť“, možnost 
výstupu na 185 m vysokou vyhlídkovou věž Euromast 
s krásným panoramatickým výhledem, návštěva historické 
čtvrti Delfshaven, zastávka ve městě Schiedam s nejvyššími 
větrnými mlýny na světě, odjezd nočním luxusním trajektem 
do severní Anglie (plavba trvá cca 12-15 hodin)
alternativně: místo Rotterdamu návštěva malebného belgic-
kého města Bruggy – podrobný program viz 2. den na str. 29

3. den odjezd z přístavu do Yorku, návštěva katedrály York Minster, 
pěší prohlídka historického centra – opevnění města, stře-
dověká ulička The Shambles, Clifford’s Tower, návštěva 
Jorvik Viking Centre (muzeum historie Vikingů), nebo 
York’s Chocolate Story (ochutnávka a interaktivní ukázka 
výroby typických čokoládových pochoutek), ve večerních 
hodinách ubytování v rodinách v Yorku a okolí

4. den celodenní výlet – Castle Howard a Whitby
návštěva Castle Howard, jedné z největších a nejhonosnějších 
soukromých rezidencí ve Velké Británii, přesun do bývalého 
centra loďařství a lovu velryb Whitby – výstup po 199 schodech 
k St. Mary’s Church s přilehlým starobylým hřbitovem, který 
inspiroval irského spisovatele Brama Stokera k napsání horo-
rové novely Drákula, prohlídka romantického opatství Whitby 
Abbey s překrásným výhledem na moře, zastávka v rybářské 
vesničce Robin Hood’s Bay, procházka po pláži, dle časových 
možností zastávka v městečku Goathland s legendárním 
nádražím z filmů o Harrym Potterovi, vyhlídková jízda národ-
ním parkem North York Moors, návrat do rodin
alternativně: místo Castle Howard prohlídka univerzitního 
města Durham s velkolepou normanskou katedrálou

5. den celodenní výlet do Lake District National Park
zastávka u Castlerigg Stone Circle, jedné z nejstarších 
prehistorických památek v Británii (3000 př. n. l.), návštěva 
malebného městečka Keswick s typickými domy ze zelené 
břidlice na břehu krásného jezera Derwentwater, plavba 
po jezeře, dle časových možností a počasí procházka kolem 
jezera Rydal Water, návrat do rodin

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 12 350,– ZAHRNUJE:
• 3x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu), za příplatek možnost ubytování 
v hostelu (cenu zašleme na vyžádání)

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

• cestou do Británie přepravu přes Severní moře luxusním 
trajektem společnosti DFDS SEAWAYS (2–4 lůžkové 
kabiny), cestou z Británie přepravu přes kanál La Manche 
(volí CK – Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

Londýn
Rotterdam

Calais

York

Hull

Keswick

Whitby

 

6. den odjezd ze severní Anglie, dle zájmu a časových možností krátká 
zastávka v Sherwoodském lese, ve kterém žil Robin Hood, 
příjezd do Londýna, pěší prohlídka s průvodcem – Houses 
of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey (možnost 
návštěvy), Downing Street, St. James’s Park, Buckingham 
Palace, Piccadilly Circus, Soho, China Town, Leicester 
Square, Covent Garden, Trafalgar Square (možnost bez-
platné návštěvy National Gallery), přes Golden Jubilee 
Bridge k London Eye – jízda na obřím vyhlídkovém kole 
s překrásným výhledem do 60 km, přesun lodí/metrem k O2 
Aréně, večer odjezd zpět do České republiky
alternativně: z Trafalgar Square pěšky k London Eye – 
jízda na obřím vyhlídkovém kole s překrásným výhledem

7. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách
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JIŽNÍ ANGLIE –  LAND’S 
END A CORNWALL
KRAJINOU MÝTŮ A PŘÍBĚHŮ
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do Belgie
2. den příjezd do malebného belgického města Bruggy nazývaného 

Benátky severu, pěší prohlídka s průvodcem – dvůr bekyní, 
náměstí Markt, možnost výstupu na 83 m vysokou věž 
Belfort s krásným výhledem, bazilika sv. Krve, možnost 
projížďky lodí po romantických vodních kanálech, 
návštěva Muzea čokolády a Muzea hranolků s ochut-
návkou, dle zájmu návštěva Muzea folkloristiky (v osmi 
domcích ze 17. stol. je k vidění škola, ševcovská dílna, 
pekařství, lékárna, vlámský příbytek aj.; v pondělí zavřeno) 
a procházka kolem větrných mlýnů Sint-Janshuismolen 
a Koeleweimolen, odjezd na ubytování v hotelu F1 ve Francii 
alternativně: místo Brugg návštěva hlavního města Belgie, 
Bruselu – podrobný program viz 2. den na str. 12 

3. den po snídani odjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, 
odjezd k prohlídce nejznámějšího megalitického monumentu 
na světě, prehistorické památky Stonehenge, příjezd do 
Devonu, dle časových možností krátká prohlídka Exeteru 
– zřícenina hradu Rougemont Castle, Exeter Cathedral, 
Parliament Street (jedna z nejužších uliček na světě), slavný 
hostinec The Ship Inn, který navštěvoval sir Francis Drake, 
večer ubytování v rodinách v Newton Abbot a okolí

4. den celodenní výlet – St. Michael’s Mount a Land’s End
 návštěva klenotu Cornwallu, ostrůvku St. Michael’s Mount 

(v případě přílivu přeprava loďkami), prohlídka Minack 
Theatre – přírodní divadlo ve starořeckém stylu dramaticky 
zasazené ve skalním útesu nad mořem, procházka po moř-
ských útesech Land’s End s překrásnou vyhlídkou na ostrovy 
Isles of Scilly, dle časových možností zastávka v malebném 
přímořském městečku St. Ives, návrat do rodin

5. den celodenní výlet – Plymouth a národní park Dartmoor
prohlídka přístavního města Plymouth – starobylá rybářská 
čtvrť Barbican, historický přístav, z něhož vypluli v r. 1620 
Pilgrim Fathers do Nového světa, symbol města maják 
Smeaton’s Tower, návštěva největšího akvária v Anglii 
National Marine Aquarium, vyhlídková jízda NP Dartmoor – 
procházka Dartmoorskými blaty (tajuplná krajina s divokými 
poníky a jeleny, která inspirovala mj. román A. C. Doyla Pes 
Baskervillský), zastávky ve vesnici Princetown (možnost 
návštěvy Dartmoor Prison Museum) a u středověkého 
mostu Clapper Bridge v osadě Postbridge, návrat do rodin
alternativně: místo Plymouth návštěva celosvětově ojedi-
nělého ekologického komplexu Eden Project

6. den celodenní výlet po stopách Agathy Christie
návštěva Greenway Estate, letního sídla první dámy detek-
tivních příběhů Agathy Christie, procházka a odpočinek 
v rozsáhlých zahradách, vyhlídková plavba lodí po řece 
Dart do přístavního městečka Dartmouth k návštěvě stře-
dověkého hradu Dartmouth Castle, dle časových možností 
zastávka na anglické riviéře v přímořském letovisku Torquay, 
kde se narodila, žila a psala Agatha Christie, návrat do rodin

STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23024 2022/2023 dle nabídky CK

Londýn

Bruggy

Exeter

Calais
Stonehenge

Plymouth
Land's End

7. den celodenní návštěva Londýna 
procházka parkem Greenwich – nultý poledník, Royal 
Observatory, zastávka u čajového klipru Cutty Sark, plavba 
vyhlídkovou lodí po řece Temži kolem Tower of London, 
Tower Bridge a City of London s mnoha moderními archi-
tektonickými skvosty k Westminsteru, pěší prohlídka s prů-
vodcem – Houses of Parliament, Big Ben, Westminster 
Abbey, Downing Street, St. James’s Park, Buckingham 
Palace, Piccadilly Circus, Soho, China Town, Leicester 
Square, Covent Garden, Trafalgar Square (možnost bez-
platné návštěvy National Gallery), přesun lodí/ metrem k O2 
Aréně, večer odjezd zpět do České republiky

8. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 12 350,– ZAHRNUJE:
• 1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje)

• 4x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

PROGRAMY ZÁJEZDŮ RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23025 2022/2023 dle nabídky CK

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Newcastle

Edinburgh

Stirling
St. Andrews

Ijmuiden

Calais

Amsterdam

Londýn

Fort William

 
 

TIP: PRODLOUŽENÍ O BALMORAL
celodenní výlet do přímořského městečka Stonehaven 
s působivou zříceninou Dunnottar Castle a k letnímu sídlu 
královny Alžběty II. Balmoral Castle (možnost návštěvy) se 
zastávkou u Glamis Castle (místo narození matky královny 
Alžběty II.) – pro více informací kontaktujte CK

HISTORICKÉ SKOTSKO
S NÁVŠTĚVOU LONDÝNA
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy v brzkých ranních hodinách, ve večerních 

hodinách ubytování v hotelu v Belgii nebo ve Francii
2. den po snídani odjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, 

příjezd do Londýna, pěší prohlídka s průvodcem – Houses 
of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey (možnost 
návštěvy), Downing Street, St. James’s Park, Buckingham 
Palace, Piccadilly Circus, Soho, China Town, Leicester 
Square, Covent Garden, Trafalgar Square (možnost 
bezplatné návštěvy National Gallery), přes Golden Jubilee 
Bridge k London Eye – jízda na obřím vyhlídkovém kole 
s překrásným výhledem do 60 km, noční přejezd do Skotska

3. den celodenní návštěva Edinburghu
pěší prohlídka s průvodcem – Holyrood Park, možnost 
návštěvy Palace of Holyroodhouse (královské sídlo Marie 
Stuartovny a oficiální sídlo současné královny Alžběty II.), 
nový skotský parlament, Royal Mile, St. Giles Cathedral, 
návštěva Edinburgh Castle (sídlo skotských králů z 11. stol. 
uchovávající mj. skotské korunovační klenoty a Stone of 
Destiny), možnost bezplatné návštěvy National Museum 
of Scotland nebo Scottish National Gallery, ve večerních 
hodinách ubytování v rodinách v Edinburghu a okolí
alternativně: místo části programu výstup na Calton Hill 
nebo Arthur’s Seat, ze kterých je krásný výhled na Edinburgh

4. den celodenní výlet – St. Andrews, Stirling a okolí
návštěva St. Andrews, místa studií a seznámení prince Willi-
ama a Kate Middleton – prohlídka trosek rozsáhlé středověké 
katedrály se hřbitovem, procházka po pláži ke zřícenině 
hradu z počátku 13. stol., dle časových možností procházka 
po golfových hřištích, přesun do Stirlingu – krátká pro-
hlídka historického centra s majestátním hradem, v němž 
prožila své dětství Marie Stuartovna, výstup na rozhlednu 
Wallace Monument s překrásnými výhledy, návrat do rodin
alternativně: místo části programu návštěva palírny whisky 
Glenturret Distillery nebo zastávka u Falkirk Wheel 
(originální otáčecí lodní výtah, jediný tohoto typu na světě)

5. den celodenní výlet – Highlands a Loch Ness
vyhlídková jízda jedním z nejkrásnějších skotských údolí 
Glencoe do podhorského městečka Fort William rozkládají-
cího se pod nejvyšší horou Velké Británie Ben Nevis, prohlídka 
soustavy zdymadel na uměle vytvořeném Kaledonském 
kanálu ve Fort Augustus, možnost plavby vyhlídkovou 
lodí po jezeře Loch Ness proslulém legendární příšerou 
„Nessie“, návrat do rodin, večeře formou balíčku

6. den přejezd k návštěvě Alnwick Castle & Gardens – výjimečný 
hrad na severu Anglie, neoddělitelně spjatý s natáčením filmů 
o Harrym Potterovi, odjezd večerním trajektem ze severní 
Anglie do Nizozemska (plavba trvá cca 12-15 hodin)

7. den příjezd ke škole v pozdně večerních hodinách

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 12 990,– ZAHRNUJE:
• 1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje)

• 3x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
včetně celodenní stravy (oběd a 1x večeře formou balíčku) 
a dopravy studentů k místu srazu, za příplatek možnost 
ubytování v hostelu (cenu zašleme na vyžádání)

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

• cestou do Británie přepravu přes kanál La Manche (volí 
CK – Eurotunnel, nebo trajekt), cestou z Británie přepravu 
přes Severní moře luxusním trajektem společnosti DFDS 
SEAWAYS (2–4 lůžkové kabiny)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.
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Newcastle

Edinburgh

Stirling
St. Andrews

Ijmuiden

Amsterdam

Londýn

Fort William

 
 

STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23026 2022/2023 dle nabídky CK

NÁMOŘNÍ VÝPRAVA 
DO SKOTSKA
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do Nizozemska
2. den kolem poledne příjezd do Amsterdamu, pěší prohlídka 

s průvodcem – náměstí Dam s Novým kostelem (Nieuwe 
Kerk) a královským palácem, který stojí na cca 13,5 tisících 
kůlech, národní památník obětem 2. světové války, plo-
voucí květinový trh, možnost plavby vyhlídkovou lodí po 
grachtech (vodních kanálech), dle časových možností návštěva 
některých z mnoha vynikajících amsterdamských atrakcí či 
muzeí – inspirace viz str. 56, odjezd podvečerním luxusním 
trajektem do severní Anglie (plavba trvá cca 12-15 hodin)

3. den odjezd z přístavu do Skotska se zastávkami u 20 m vysoké 
sochy Anděl severu (odkaz na průmyslovou minulost 
regionu) a hraničního kamene mezi Skotskem a Anglií, 
prohlídka rozvalin opatství Melrose Abbey, kde je uloženo 
srdce skotského krále Roberta Bruce (možnost návštěvy) 
a Falkirk Wheel (světově unikátní otáčecí lodní výtah), večer 
ubytování v rodinách v Edinburghu/Stirlingu a okolí
alternativně: místo Melrose Abbey návštěva tajuplné Rosslyn 
Chapel proslavené mj. bestsellerem Šifra mistra Leonarda

4. den celodenní návštěva Edinburghu
pěší prohlídka s průvodcem – Holyrood Park, možnost 
návštěvy Palace of Holyroodhouse (královské sídlo Marie 
Stuartovny a oficiální sídlo současné královny Alžběty II.), 
nový skotský parlament, Royal Mile, St. Giles Cathedral, 
návštěva Edinburgh Castle (sídlo skotských králů z 11. stol. 
uchovávající mj. skotské korunovační klenoty a Stone of 
Destiny), možnost nákupů na Princes Street nebo přesun 
městskou dopravou do přístavu Leith k návštěvě lodě The 
Royal Yacht Britannia (královská jachta využívaná až do 
r. 1997 královnou Alžbětou II.), návrat do rodin
alternativně: místo části programu výstup na Calton Hill 
nebo Arthur’s Seat, ze kterých je krásný výhled na Edinburgh

5. den celodenní výlet – Highlands a Loch Ness
vyhlídková jízda jedním z nejkrásnějších skotských údolí 
Glencoe do podhorského městečka Fort William rozkládají-
cího se pod nejvyšší horou Velké Británie Ben Nevis, prohlídka 
soustavy zdymadel na uměle vytvořeném Kaledonském 
kanálu ve Fort Augustus, možnost plavby vyhlídkovou 
lodí po jezeře Loch Ness proslulém legendární příšerou 
„Nessie“, návrat do rodin, večeře formou balíčku
alternativně: místo plavby po jezeře Loch Ness zastávka 
u Glenfinnan Viaduct známého z filmů o Harrym Potterovi

6. den celodenní výlet – St. Andrews, Stirling a okolí
návštěva St. Andrews, místa studií a seznámení prince Willi-
ama a Kate Middleton – prohlídka trosek rozsáhlé středověké 
katedrály se hřbitovem, procházka po pláži ke zřícenině 
hradu z počátku 13. stol., dle časových možností procházka 
po golfových hřištích, přesun do Stirlingu – krátká pro-
hlídka historického centra s majestátním hradem, v němž 
prožila své dětství Marie Stuartovna, výstup na rozhlednu 
Wallace Monument s překrásnými výhledy, návrat do rodin
alternativně: místo Stirlingu návštěva palírny whisky 
Glenturret Distillery (pro 18+ s ochutnávkou)

TIPY NA PRODLOUŽENÍ ZÁJEZDU
• Ostrov Skye: vyhlídková jízda úchvatnou krajinou 

k hradům Eilean Donan Castle a Dunvegan Castle, 
vyjížďka lodí kolem pobřeží ke kolonii tuleňů

• Orkneje: ostrovy megalitů, hrobek, neolitického sídliště 
Skara Brae a útesů Yesnaby

• Hrady Balmoral a Glamis: viz tip na str. 30 

7. den přejezd k návštěvě Alnwick Castle & Gardens – výjimečný 
hrad na severu Anglie, neoddělitelně spjatý s natáčením filmů 
o Harrym Potterovi, odjezd večerním trajektem ze severní 
Anglie do Nizozemska (plavba trvá cca 12-15 hodin)

8. den příjezd ke škole v pozdně večerních hodinách

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 13 450,– ZAHRNUJE:
• 4x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

včetně celodenní stravy (oběd a 1x večeře formou balíčku) 
a dopravy studentů k místu srazu, za příplatek možnost 
ubytování v hostelu (cenu zašleme na vyžádání)

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

• 2x přepravu přes Severní moře luxusním trajektem 
společnosti DFDS SEAWAYS (2–4 lůžkové kabiny)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23027 2022/2023 dle nabídky CK

Londýn

Wexford

Dublin

Glendalough

Brú na Bóinne

Giant’s Causeway

Calais

Rosslare

Pembroke

Holyhead

SMARAGDOVÝ OSTROV
S NÁVŠTĚVOU SEVERNÍHO IRSKA
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy v brzkých ranních hodinách, ve večerních 

hodinách ubytování v hotelu F1 v Belgii nebo Francii
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, přejezd do 

přístavu Holyhead ve Walesu s krátkou prohlídkou Stratfordu 
nad Avonou nebo Chesteru (dle přání školy)

3. den odjezd nočním trajektem do Dublinu, pěší prohlídka hlavního 
města Irska s průvodcem – St. Patrick’s Cathedral (největší 
irský kostel založený jako římskokatolický v r. 1191, největší 
a nejzvučnější varhany v Irsku), Christ Church Cathedral, 
Dublin Castle, čtvrť Temple Bar, Ha’penny Bridge, 
Bank of Ireland (původní sídlo parlamentu), návštěva 
nejstarší irské univerzity Trinity College se zhlédnutím 
iluminovaného rukopisu Book of Kells, možnost bezplatné 
návštěvy National Gallery of Ireland, odpočinek v St. 
Stephen’s Green, možnost exkurze do pivovaru Guiness 
Storehouse (pro 18+ s ochutnávkou) nebo návštěvy bývalé 
věznice Kilmainham Gaol (symbol boje za nezávislost Irska), 
večer ubytování v rodinách v Monaghanu a okolí

4. den celodenní výlet do severního Irska
návštěva zříceniny středověkého hradu Dunluce Castle 
(místo natáčení populárního seriálu Hra o trůny), procházka 
po Obrově chodníku (Giant’s Causeway) tvořeného 37 
tisíci čedičových sloupů, dle zájmu a volných kapacit možnost 
přechodu přes Carrick-a-rede Rope Bridge (provazový most 
zavěšený 25 m nad mořem), zastávka na Torr Head s dechbe-
roucím výhledem na moře a Skotsko a v Dark Hedges (krá-
lovská cesta ze seriálu Hra o trůny), návrat do rodin
alternativně: celodenní výlet do hlavního města severního 
Irska, Belfastu s návštěvou muzea věnovaného slavnému 
parníku Titanic, procházka kolem jezera Lough Neagh

5. den celodenní výlet – Brú na Bóinne a Trim Castle
prohlídka Monasterboice (jedny z největších keltských křížů), 
návštěva irského údolí králů Brú na Bóinne (UNESCO) 
s nejvýznamnějšími evropskými chodbovými hrobkami 
Newgrange a Knowth (nutná včasná rezervace), návštěva 
největšího normanského hradu v Irsku Trim Castle, kde se 
mj. natáčely scény z filmu Statečné srdce, návrat do rodin
alternativně: místo Brú na Bóinne prohlídka tržního města 
Kells s pozůstatky kláštera, kde byla sepsána slavná Book 
of Kells a zastávka na mytickém místě Hill of Tara

6. den celodenní výlet – Wicklow Mountains a skanzen
 odjezd k návštěvě národního parku Wicklow Mountains – 

procházka (cca 6 km) od návštěvnického centra v Glen-
dalough (jedno z nejdůležitějších raně křesťanských míst 
v Irsku spojené se jménem svatého Kevina) kolem hřbitova 
s kamennými kostelíky, válcovou věží a keltskými kříži 
k jezerům s krásnými výhledy, návštěva skanzenu Irish 
National Heritage Park s ukázkou osídlení v Irsku od 7. stol. 
př. n. l. do 12. stol., dle časových možností zastávka v histo-
rickém přístavním městě Wexford s vikingskými uličkami, 
odjezd nočním trajektem z Rosslare do přístavu Pembroke 
ve Velké Británii (plavba trvá cca 4 hodiny)
alternativně: místo Wicklow Mountains návštěva krásného 
středověkého města Irska Kilkenny a stejnojmenného hradu

7. den celodenní návštěva Londýna
 noční přejezd do Londýna, pěší prohlídka s průvodcem – 

Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey 
(možnost návštěvy), Downing Street, St. James’s Park, 
Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Soho, China Town, 
Leicester Square, Covent Garden, Trafalgar Square 
(možnost bezplatné návštěvy National Gallery), přes Golden 
Jubilee Bridge k London Eye – jízda na obřím vyhlídkovém 
kole s překrásným výhledem do 60 km, přesun lodí/metrem 
k O2 Aréně, večer odjezd zpět do České republiky

8. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 15 450,– ZAHRNUJE:
• 1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje)

• 3x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku)

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt), přepravu trajektem do Irska a zpět

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23028 2022/2023 dle nabídky CK
Killarney

Rosslare

Pembroke

Londýn

Cherbourg

Calais

Dublin

Brú na Bóinne

Giant’s Causeway

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

VELKÝ OKRUH 
OSTROVEM KELTŮ
DO IRSKA POHODLNĚ 
TRAJEKTEM S KABINAMI!
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do francouzské Normandie
2. den příjezd do Francie, dle časových možností zastávka 

v městečku Bayeux, odjezd nočním luxusním trajektem 
z přístavu Cherbourg do Dublinu (plavba trvá cca 18 hodin)

3. den pěší prohlídka hlavního města Irska – St. Patrick’s Cathedral 
(největší irský kostel založený jako římskokatolický v r. 1191, 
největší a nejzvučnější varhany v Irsku), Christ Church 
Cathedral, Dublin Castle, čtvrť Temple Bar, Ha’penny 
Bridge, Bank of Ireland (původní sídlo parlamentu), 
návštěva nejstarší irské univerzity Trinity College se zhléd-
nutím iluminovaného rukopisu Book of Kells, možnost bez-
platné návštěvy National Gallery of Ireland, odpočinek v St. 
Stephen’s Green, možnost exkurze do pivovaru Guiness 
Storehouse (pro 18+ s ochutnávkou) nebo návštěvy bývalé 
věznice Kilmainham Gaol (symbol boje za nezávislost Irska), 
večer ubytování v rodinách v Monaghanu a okolí

4. den celodenní výlet do severního Irska
návštěva zříceniny středověkého hradu Dunluce Castle 
(místo natáčení populárního seriálu Hra o trůny), procházka 
po Obrově chodníku (Giant’s Causeway) tvořeného 37 
tisíci čedičových sloupů, dle zájmu a volných kapacit možnost 
přechodu přes Carrick-a-rede Rope Bridge (provazový most 
zavěšený 25 m nad mořem), zastávka na Torr Head s dechbe-
roucím výhledem na moře a Skotsko a v Dark Hedges (krá-
lovská cesta ze seriálu Hra o trůny), návrat do rodin

5. den celodenní výlet – Brú na Bóinne
prohlídka Monasterboice (jedny z největších keltských křížů), 
návštěva irského údolí králů Brú na Bóinne (UNESCO) 
s nejvýznamnějšími evropskými chodbovými hrobkami 
Newgrange a Knowth (nutná včasná rezervace), přejezd 
na jihozápad Irska, ubytování v rodinách v Killarney  a okolí
alternativně: návštěva trosek klášterního areálu 
Clonmacnoise ze 6. stol. a prohlídka historického centra města 
Limerick s normanským hradem a katedrálou z 12. stol.

6. den celodenní výlet – NP Burren, Cliff’s of Moher a Bunratty
vyhlídková jízda národním parkem Burren (unikátní krasová 
plošina) se zastávkou u Poulnabrone Dolmen (portálová 
neolitická hrobka z let 2500-2000 př. n. l.) a podél pobřeží 
s výhledem na Aranské ostrovy ke Cliffs of Moher, jedné 
z nejvyhledávanějších turistických atrakcí Irska (200 m 
vysoké útesy v délce 8 km), procházka kolem útesů, návštěva 
Bunratty Castle (hrad z 15. stol.), návrat do rodin

7. den celodenní výlet – Ring of Kerry a NP Killarney
okružní jízda kouzelnou cestou Ring of Kerry kolem poloo-
strova Iveragh s krásnými scenériemi, možnost ochutnávky 
irské kávy v tradiční hospůdce, návštěva národního parku 
Killarney – procházka od vodopádu Torc Waterfall kolem 
jezera Muckross Lake k viktoriánskému venkovskému sídlu 
Muckross House, návrat do rodin

alternativně nebo jako možnost prodloužení: celodenní 
výlet na poloostrov Dingle s nádhernou přírodou, písečnými 
plážemi a starokřesťanskou modlitebnou Gallarus Oratory

8. den celodenní výlet  – Rock of Cashel a skanzen
 krátká prohlídka centra města Killarney, vstupní brány do stej-

nojmenného národního parku, procházka parkem k tvrzi Rock 
of Cashel na břehu jezera Lough Leane, odjezd k návštěvě 
skanzenu Irish National Heritage Park s ukázkou osídlení 
v Irsku od 7. stol. př. n. l. do 12. stol., dle časových možností 
zastávka v historickém přístavním městě Wexford s vi-
kingskými uličkami, odjezd nočním trajektem z Rosslare do 
přístavu Pembroke ve Velké Británii (plavba trvá cca 4 hodiny)

9. den celodenní návštěva Londýna
noční přejezd do Londýna, pěší prohlídka s průvodcem – 
Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, 
Downing Street, St. James’s Park, Buckingham Palace, 
Trafalgar Square, plavba vyhlídkovou lodí po řece Temži 
k návštěvě Tower of London (zhlédnutí korunovačních 
klenotů, setkání s Beefeatery aj.) a prohlídce Tower Bridge 
(možnost návštěvy věží s procházkou po prosklené podlaze 
a výhledem na Temži), přesun lodí/metrem k O2 Aréně, večer 
odjezd zpět do České republiky
alternativně: celodenní návštěva přístavního města Brighton, 
podrobný program viz 6. den na str. 24

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

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 19 650,–* ZAHRNUJE:
• 5x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku)

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

• cestou do Irska přepravu přes Keltské moře luxusním trajektem 
společnosti Irish Ferries (dvoulůžkové kabiny), cestou z Irska 
přepravu trajektem a cestou z Británie přepravu přes kanál La 
Manche (volí CK – Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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)

*cena je platná pro odjezd trajektu z Cherbourg do Rosslare do 
20. 5. 2023, ceny pro odjezd trajektu v ostatních termínech na vyžádání

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

číslo programu školní rok termín

23029 2022/2023 dle nabídky CK

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

IRSKO V KOSTCE
LETECKY
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odlet do Dublinu dle letového řádu, v případě časových 

možností transfer do centra ke krátké prohlídce města, ve 
večerních hodinách ubytování v rodinách v Dublinu a okolí

2. den celodenní návštěva Dublinu
přesun místní dopravou do centra, pěší prohlídka hlavního 
města Irska s průvodcem – St. Patrick’s Cathedral (největší 
irský kostel založený jako římskokatolický v r. 1191, největší 
a nejzvučnější varhany v Irsku), Christ Church Cathedral, 
Dublin Castle, čtvrť Temple Bar, Ha’penny Bridge, 
Bank of Ireland (původní sídlo parlamentu), návštěva 
nejstarší irské univerzity Trinity College se zhlédnutím 
iluminovaného rukopisu Book of Kells, možnost bezplatné 
návštěvy National Gallery of Ireland, odpočinek v St. 
Stephen’s Green, možnost exkurze do pivovaru Guiness 
Storehouse (pro 18+ s ochutnávkou) nebo návštěvy bývalé 
věznice Kilmainham Gaol (symbol boje za nezávislost Irska), 
návrat místní dopravou do rodin

3. den celodenní výlet – NP Burren a Cliff’s of Moher
přejezd na západní pobřeží, vyhlídková jízda národním 
parkem Burren (unikátní krasová plošina) se zastávkou 
u Poulnabrone Dolmen (portálová neolitická hrobka z let 
2500-2000 př. n. l.) a podél pobřeží s výhledem na Aranské 
ostrovy ke Cliffs of Moher, jedné z nejvyhledávanějších 
turistických atrakcí Irska (200 m vysoké útesy v délce 8 km), 
procházka kolem útesů, návrat do rodin

4. den celodenní výlet do národního parku Wicklow Mountains
procházka (cca 6 km) od návštěvnického centra 
v Glendalough (jedno z nejdůležitějších raně křesťanských 
míst v Irsku spojené se jménem svatého Kevina) kolem 
hřbitova s kamennými kostelíky, válcovou věží a keltskými 
kříži k jezerům s krásnými výhledy, prohlídka nejkrásnějších 
zahrad v Irsku Powerscourt Gardens rozprostírajících se na 
úpatí hory Great Sugar Loaf a druhého nejvyššího irského 
vodopádu Powerscourt Waterfall (121 m), návrat do rodin

5. den celodenní výlet – Brú na Bóinne a Trim Castle
prohlídka Monasterboice (jedny z největších keltských křížů), 
návštěva irského údolí králů Brú na Bóinne (UNESCO) 
s nejvýznamnějšími evropskými chodbovými hrobkami 
Newgrange a Knowth (nutná včasná rezervace), návštěva 
největšího normanského hradu v Irsku Trim Castle, kde se 
mj. natáčely scény z filmu Statečné srdce, návrat do rodin

alternativně: místo Brú na Bóinne prohlídka tržního města 
Kells s pozůstatky kláštera, kde byla sepsána slavná Book 
of Kells a zastávka na mytickém místě Hill of Tara

6. den transfer na letiště, dle časových možností zastávka na polo-
ostrově Howth u Dublin Bay, odlet dle letového řádu

NA 15 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 17 950,–* ZAHRNUJE:
• 5x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku)

• zpáteční letenku do Dublinu s malým příručním zavazadlem**

• transfer z letiště do hostitelského centra a zpět

• autobusovou dopravu na výlety dle programu

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.

• průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, 
informační letáky

*Cena je platná pro skupinu min. 30 platících účastníků zájezdu. 
V případě menší skupiny rádi připravíme nabídku přímo pro Vás.

**CK si vyhrazuje právo na úpravu ceny zájezdu dle aktuální nabídky 
letenek ve školou vybraném termínu.

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů, místní jízdné 
v Dublinu, odbavené zavazadlo a doprava od školy na letiště a zpět.

TIP: PRODLOUŽENÍ O KILKENNY
celodenní výlet do nejkrásnějšího středověkého města Irska 
Kilkenny s návštěvou okouzlujícího hradu Kilkenny Castle 
a zastávkou u prehistorické portálové hrobky Brownshill 
Dolmen – pro více informací kontaktujte CK
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TIP: VÝLET ZA HRANICE LONDÝNA
zařaďte do programu poznávání mimolondýnských desti-
nací (inspirace viz str. 9) – pro více informací kontaktujte CK

STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23030 2022/2023 dle nabídky CK

KRÁLOVSKÝ LONDÝN
LETECKY
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odlet do Londýna dle letového řádu, transfer do centra, 

v případě časových možností prohlídka města, večer přesun 
místní dopravou na ubytování v rodinách v Londýně a okolí

2. den celodenní návštěva Londýna
přesun místní dopravou do centra, pěší prohlídka s průvodcem – 
Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey 
(možnost návštěvy), Downing Street, St. James’s Park, 
Buckingham Palace (možnost zhlédnutí střídání stráží), 
Piccadilly Circus, Soho, China Town, Leicester Square, 
Covent Garden, Trafalgar Square (možnost bezplatné 
návštěvy National Gallery), přes Golden Jubilee Bridge 
k London Eye – jízda na obřím vyhlídkovém kole s překrás-
ným výhledem do 60 km, návrat místní dopravou do rodin

3. den návštěva Windsoru a Londýna
dopoledne: výlet místní dopravou na prohlídku královského 
města Windsor – návštěva víkendové rezidence královny 
Alžběty II. Windsor Castle, procházka k Etonu (nejstarší 
soukromá chlapecká škola ve Velké Britanii, místo studií 
princů Williama a Harryho)
odpoledne: návštěva Madame Tussauds (světoznámé 
muzeum voskových figurín), návrat místní dopravou do rodin
alternativně: místo Madame Tussauds návštěva Legolandu 
nebo některého z vynikajících bezplatných muzeí (British 
Museum, Natural History Museum, Science Museum), 
případně jiné atrakce – inspirace viz str. 5

4. den celodenní návštěva Londýna
přesun místní dopravou do čtvrti Greenwich, procházka 
parkem – nultý poledník, Royal Observatory, možnost 
bezplatné návštěvy National Maritime Museum, zastávka 
u čajového klipru Cutty Sark, plavba vyhlídkovou lodí po 
řece Temži k návštěvě Tower of London (zhlédnutí koruno-
vačních klenotů, setkání s Beefeatery aj.), přechod přes Tower 
Bridge (možnost návštěvy věží s procházkou po prosklené 
podlaze a výhledem na Temži), prohlídka City of London 
s mnoha moderními architektonickými skvosty, Památníkem 
Velkého požáru Londýna a St. Paul’s Cathedral (možnost 
návštěvy), návrat místní dopravou do rodin

5. den transfer na letiště, odlet dle letového řádu

NA 15 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 13 450,–* ZAHRNUJE:
• 4x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu

• zpáteční letenku do Londýna s malým příručním zavazadlem**

• dopravu z letiště do centra Londýna a zpět

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.

• průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, 
informační letáky

*Cena je platná pro skupinu min. 30 platících účastníků zájezdu.
V případě menší skupiny rádi připravíme nabídku přímo pro Vás.

**CK si vyhrazuje právo na případnou úpravu ceny zájezdu dle aktuální 
nabídky letenek ve školou vybraném termínu.

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů, místní jízdné, 
odbavené zavazadlo a doprava od školy na letiště a zpět.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV (inspirace na úpravy 
programu v Londýně viz str. 5)
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23031 2022/2023 dle nabídky CK

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

NEZAPOMENUTELNÝ 
NEW YORK
ZA POZNÁNÍM A KULTUROU 
DO NOVÉHO SVĚTA
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odlet do New York City dle letového řádu, transfer z letiště na 

ubytování v centru Manhattanu, večerní procházka městem, 
které niky nespí

2. den celodenní návštěva New York City
prohlídka památníku Ground Zero a nejvyšší budovy na 
severní polokouli One World Trade Center a možnost 
návštěvy One World Observatory, výlet lodí z Battery 
Parku na ostrov Liberty Island k prohlídce symbolu Spoje-
ných států amerických, Sochy Svobody, možnost návštěvy 
Muzea přistěhovalců na Ellis Island, po návratu na Manha-
ttan přesun na Madison Square s unikátním mrakodrapem 
Flatiron, návštěva jednoho ze symbolů města, mrakodrapu 
Empire State Building (381 m) s výhledem na New York 
z 86. poschodí, možnost nákupů v obchodním domě Macy’s, 
procházka po Broadwayi (bulvár známý množstvím divadel) 
k Times Square, návrat na ubytování

3. den celodenní návštěva New York City
procházka s průvodcem po Páté Avenue kolem St. 
Patrick’s Cathedral, Rockefeller Center a Trump Tower 
do Central Parku, návštěva největšího kulturního komplexu 
na světě Lincoln Center (Metropolitní opera a David H. 
Koch Theatre), prohlídka památníku na poctu Johna Lennona 
Strawberry Fields a Dakota House, kde tento člen proslulé 
kapely Beatles žil, možnost návštěvy Metropolitního muzea 
(největší a nejstarší muzeum umění v USA), Přírodovědného 
muzea nebo Guggenheimova muzea (světoznámá galerie 
moderního umění), večer možnost zhlédnutí divadelního 
představení na Broadwayi, návrat na ubytování

4. den celodenní návštěva New York City
prohlídka dolního Manhattanu s průvodcem – srdce 
finančního světa Wall Street, Federal Hall National 
Memorial (památník a místo, kde George Washington skládal 
prezidentskou přísahu), Muzeum amerických indiánů, 
přístav Seaport s proslulým Brooklynským mostem (jeden 
z technických zázraků 19. stol.), procházka čtvrtěmi Soho 
a Greenwich Village, návrat na ubytování

5. den procházka čtvrtí Harlem, prohlídka jedné z největších 
sakrálních staveb světa Cathedral of St. John the Divine, 
odpoledne transfer na letiště, odlet dle letového řádu
alternativně: místo Harlemu návštěva Námořního a letec- 
kého muzea nebo budovy OSN s možností nahlédnutí do 
jednacích sálů Valného shromáždění a Rady bezpečnosti

6. den přílet do Prahy

NA 15 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 34 490,–* ZAHRNUJE:
• 4x ubytování ve vícelůžkových pokojích v hotelu/hostelu 

v centru Manhattanu

• zpáteční letenku do New Yorku**

• transfer z letiště na ubytování a zpět

• pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.

• průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, 
informační letáky

*Cena je platná pro skupinu min. 15 platících účastníků zájezdu.

**CK si vyhrazuje právo na případnou úpravu ceny zájezdu dle aktuální 
nabídky letenek ve školou vybraném termínu.

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů, místní jízdné, 
doprava od školy na letiště a zpět, cestovní pojištění a elektronická 
cestovní registrace ESTA.

TIP: VÝLET ZA HRANICE NYC
zařaďte do programu návštěvu hlavního města USA a sídla 
amerického prezidenta, Washingtonu, D. C., kolébky 
amerického národa, Philadelphie, nebo srdce Nové Anglie, 
univerzitního Bostonu – pro více informací kontaktujte CK
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23032 2022/2023 dle nabídky CK

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

MALTA S VÝUKOU 
ANGLIČTINY
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odlet na Maltu dle letového řádu, transfer z letiště na ubyto-

vání v rodinách, v případě časových možností procházka do 
centra St. Julians nebo na pláž St. George’s Bay

2. den dopoledne: 9:00-12:15 hod. – jazykový test, výuka, teplý 
oběd
odpoledne: výlet do Valletty, hlavního města Malty a řádu 
Maltézských rytířů, pěší prohlídka s průvodcem – starobylé 
městské hradby, středověká bastionová pevnost St. Elmo 
s krásnými výhledy a National War Museum (možnost 
návštěvy), oficiální sídlo maltského prezidenta Velmistrův 
palác, katedrála sv. Jana, nejvýznamnější a nejpůsobivější 
maltský chrám s bohatě zdobenými interiéry (možnost 
návštěvy), trosky budovy Královské opery zničené během 
2. světové války, odpočinek v překrásných Vallettských 
zahradách, drobné nákupy, návrat do rodin

3. den dopoledne: 9:00-12:15 hod. – výuka, teplý oběd
odpoledne: návštěva Mediterraneo Marine Park – zábavný 
vzdělávací mořský park s papoušky, lachtany, plazy, 
delfíny aj., odpočinek na Golden Bay nebo jiné z místních 
krásných písečných pláží, možnost koupání, návrat do rodin

4. den celodenní výlet – okružní jízda Maltou
procházka po nádherných útesech Dingli, návštěva mega-
litických chrámů Hagar Qim, případně Mnajdra, zastávka 
s výhledem na okouzlující soustavu jeskyní Blue Grotto, dle 
počasí možnost plavby lodičkou a koupání v průzračné vodě, 
prohlídka malebného rybářského městečka Marsaxlokk, kde 
kotví „luzzu“ (typické maltské barevné loďky), návrat do rodin

5. den dopoledne: 9:00-12:15 hod. – výuka, předání diplomů, 
teplý oběd
odpoledne: prohlídka bývalého hlavního města Malty, středo-
věkého opevněného městečka Mdina – katedrála sv. Pavla, 
náměstí Bastion s ohromujícím výhledem na okolní krajinu, 
hlavní třída Villegaignon, palác rytířů a šlechty Gatto 
Murina, Palazzo Testaferrata, sídlo španělských králů Casa 
Inguanez, možnost návštěvy Mdina experience (zážitková 
cesta historií Mdiny), návrat do rodin

6. den dle časových možností procházka po pobřežní promenádě ve 
Sliemě, odpočinek na pláži nebo drobné nákupy v centru St. 
Julians, transfer na letiště, odlet dle letového řádu

URČENO PRO STUDENTY OD 12 LET

NA 15 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 22 990,–* ZAHRNUJE:
• 5x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

včetně celodenní stravy (v době výuky teplý oběd ve školní 
kantýně, na celodenní výlet obědový balíček)

• 12 hodin výuky anglického jazyka včetně vstupního testu 
a diplomu (vyučující s kvalifikací EFL)

• zpáteční letenku na Maltu s malým příručním zavazadlem**

• transfer z letiště do hostitelského centra a zpět

• autobusovou dopravu na výlety dle programu

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.

• průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, 
informační letáky

*Cena je platná pro skupinu min. 15 platících účastníků a bude upřes-
něna dle termínu zájezdu.

**CK si vyhrazuje právo na případnou úpravu ceny zájezdu dle aktuální 
nabídky letenek ve školou vybraném termínu.

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů, odbavené 
zavazadlo a doprava od školy na letiště a zpět.

TIP: PRODLOUŽENÍ O OSTROV GOZO
zastávka u Popeye Village, která vznikla jako kulisy pro film 
Pepek námořník, výlet trajektem na ostrov Gozo proslulý 
nádhernými přírodními scenériemi, prohlídka hlavního města 
ostrova Victoria s působivou Citadelou a rybářské vesničky 
Xlendi – pro více informací kontaktujte CK
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23033 2022/2023 dle nabídky CK

Londýn

Dover
Canterbury

Eastbourne

Hastings

Calais

BRITISH COUNCIL – 
VÝUKA ANGLIČTINY 
V EASTBOURNE
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do francouzského přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche do Doveru, 

procházka kolem bílých doverských útesů, návštěva 
velkolepého středověkého hradu Dover Castle – prohlídka 
v útesech zbudovaných Secret Wartime Tunnels (podzemní 
chodby využívané v dobách napoleonských válek a během 2. 
světové války; o víkendu nepřístupné pro skupiny), přesun 
místní dopravou do starobylého města Canterbury s typic-
kými hrázděnými domy, návštěva proslulé Canterburské 
katedrály, prohlídka historického centra s průvodcem – St. 
Augustine’s Abbey, St. Martin’s Church (nejstarší kostel 
v Anglii), Eastbridge hospital, možnost projížďky na 
lodičkách, večer ubytování v rodinách v Eastbourne a okolí

3. den dopoledne: 9:00-13:30 hod. – jazykový test, rozdělení 
do skupin, výuka
odpoledne: procházka po křídových útesech Seven Sisters 
a Beachy Head, které jsou součástí národního parku South 
Downs, prohlídka městečka Eastbourne s přímořskou 
viktoriánskou promenádou a zábavním molem Eastbourne 
Pier, odpočinek na pláži, návrat do rodin

4. den dopoledne: 9:00-13:30 hod. – výuka, předání diplomů
odpoledne: výlet do přímořského letoviska Hastings – 
návštěva Smugglers Adventure (poutavá prohlídka 
pašeráckých jeskyní) a zříceniny Hastings Castle, možnost 
jízdy viktoriánskou lanovou dráhou East Hill Cliff Railway, 
prohlídka Old Town, fishmarket, Net Shops aj., možnost 
návštěvy Blue Reef Aquarium nebo prohlídka Battle (dějiště 
nejslavnější pevninské bitvy britských dějin u města Hastings) 
a nádherného opatství Battle Abbey, návrat do rodin
alternativně: místo Battle návštěva středověkého hradu 
Bodiam Castle obklopeného okázalým vodním příkopem

5. den celodenní návštěva Londýna
procházka parkem Greenwich – nultý poledník, Royal 
Observatory, National Maritime Museum, zastávka 
u čajového klipru Cutty Sark, plavba vyhlídkovou lodí po 
řece Temži kolem Tower of London, Tower Bridge a City 
of London s mnoha moderními architektonickými skvosty 
k Westminsteru, pěší prohlídka s průvodcem – Houses 
of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing 
Street, St. James’s Park, Buckingham Palace, Trafalgar 
Square (možnost bezplatné návštěvy National Gallery), 
přes Golden Jubilee Bridge k London Eye – jízda na obřím 
vyhlídkovém kole s překrásným výhledem do 60 km, přesun 
metrem k O2 Aréně, večer odjezd zpět do České republiky
alternativně: místo London Eye přesun metrem k návštěvě 
Madame Tussauds (světoznámé muzeum voskových figurín)

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

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 10 850,– ZAHRNUJE:
• 3x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu

• 9 hodin výuky anglického jazyka včetně vstupního testu 
a diplomu (3 skupiny, vyučující s kvalifikací EFL)

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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

MIMOŘÁDNÁ SLEVA 500 KČ
na zájezdy s odjezdem od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023

500,- OFF

Alternativa programu BEZ Londýna – 5. den
• Brighton: podrobný program viz 6. den na str. 24
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PRODLOUŽENÍ  
O PRASINKY A AVEBURY
návštěva malebné vesničky Lacock s překrásným opatstvím 
(místo natáčení Harryho Pottera – bradavické chodbičky 
a učebny, obchůdky v Prasinkách aj.), prohlídka  neolitické 
památky Avebury Stone Circle (největší prehistorický 
kamenný kruh na světě), Silbury Hill a komorového hrobu 
West Kenneth Long Barrow (UNESCO)

CENA ZÁJEZDU KČ 13 250,–

DO
PO

RUČUJEM
E

 +1den

ANGLIČTINA S HARRYM 
POTTEREM
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do francouzského přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, příjezd do 

Londýna, procházka parkem Greenwich – nultý poled-
ník, Royal Observatory, National Maritime Museum 
(možnost bezplatné návštěvy), zastávka u čajového klipru 
Cutty Sark, plavba vyhlídkovou lodí po řece Temži kolem 
Tower of London, Tower Bridge a City of London s mnoha 
moderními architektonickými skvosty k Westminsteru, 
pěší prohlídka s průvodcem – Houses of Parliament, Big 
Ben, Westminster Abbey, Downing Street, St. James’s 
Park, Buckingham Palace, Trafalgar Square (možnost 
bezplatné návštěvy National Gallery), přes Golden Jubilee 
Bridge k London Eye – jízda na obřím vyhlídkovém kole 
s překrásným výhledem do 60 km, přesun lodí/metrem k O2 
Aréně, večer ubytování v rodinách v Londýně a okolí

 alternativně: místo London Eye prohlídka Covent Garden, 
Leicester Square, Soho, China Town a Piccadilly Circus

3. den dopoledne: 8:30-11:30 hod. – jazykový test, rozdělení 
do skupin, výuka 
odpoledne: Warner Bros Studio (Making of Harry Potter) 
– atrakce ze světa natáčení Harryho Pottera (filmové kulisy, 
kostýmy a efekty, máslový ležák, dárkové předměty aj.), dle  
časových možností zastávka v královském městě Windsor 
u rezidence královny Alžběty II. Windsor Castle, návrat do rodin

4. den dopoledne: 8:30-11:30 hod. – výuka 
odpoledne: pěší prohlídka Oxfordu s průvodcem – nejstarší 
kolej Merton College (1264), Magdalen College, High 
Street, Radcliffe Camera, Clarendon Building, Saint 
Aldate’s Street, Carfax Tower, Town Hall, návštěva uni-
verzitního areálu nejrozsáhlejší koleje Christ Church College 
– nádvoří, kaple, jídelna (předloha pro Velkou síň ve filmových 
Bradavicích), Christ Church Cathedral, návrat do rodin
alternativně: pěší prohlídka Londýna s průvodcem a náv-
štěva Tower of London (zhlédnutí korunovačních klenotů, 
setkání s Beefeatery aj.), případně jiné z mnoha vynikajících 
londýnských atrakcí – inspirace viz str. 5

5. den dopoledne: 8:30-11:30 hod. – výuka, předání diplomů 
odpoledne: přesun místní dopravou k návštěvě Hampton 
Court Palace – královský palác Jindřicha VIII. s rozsáhlými 
zahradami a unikátním bludištěm, večer odjezd zpět do České 
republiky/v případě prodloužení zájezdu návrat do rodin

alternativně: místo Hampton Court Palace bezplatná 
návštěva Natural History Museum nebo Science Museum, 
procházka Hyde Parkem ke Speaker’s Corner a Marble 
Arch, nákupy na světoznámé Oxford Street

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

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 11 750,–

STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23034 2022/2023 dle nabídky CK

PROGRAMY ZÁJEZDŮ RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Londýn

Calais

Oxford

MIMOŘÁDNÁ SLEVA 500 KČ
na zájezdy s odjezdem od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023

500,- OFF

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
• 3x (6denní zájezd) / 4x (7denní zájezd) ubytování v pečlivě 

vybraných hostitelských rodinách včetně celodenní stravy 
(oběd formou balíčku) a dopravy studentů k místu srazu

• 9 hodin výuky anglického jazyka včetně vstupního testu 
a diplomu (3 skupiny, vyučující s kvalifikací EFL)

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23035 2022/2023 dle nabídky CK

Londýn

Hastings

CalaisBrighton

ChichesterVÝUKA ANGLIČTINY 
V BRIGHTONU
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do francouzského přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, cesta 

kolem Long Man of Wilmington (známá figura mytického 
strážce zobrazená na kopcích poblíž Eastbourne), příjezd 
do Brightonu – procházka po přímořské promenádě a molu 
Brighton Pier zasahujícím 512 m do moře, návštěva pod-
mořského akvária Sea Life Centre (mořští koníci, žraloci aj.) 
a exotického královského paláce Royal Pavilion, piknik 
v královských zahradách, prohlídka historického centra The 
Lanes, drobné nákupy, možnost návštěvy British Airways 
i360 (162 m vysoká otáčivá rozhledna), odpočinek na pláži, 
večer ubytování v rodinách v Brightonu a okolí

3. den dopoledne: 9:00-12:00 hod. – jazykový test, rozdělení 
do skupin, výuka
odpoledne: prohlídka malebného města Chichester, návštěva 
Chichesterské katedrály (vysvěcena již v r. 1108), přesun do 
nedalekého muzea pod širým nebem Weald & Downland 
Living Museum – v překrásné krajině lze zhlédnout přibližně 
50 historických venkovských budov ze 13.-19. stol. (větrný 
mlýn, škola, kovárna, farma, sýpka aj.), návrat do rodin

4. den dopoledne: 9:00-12:00 hod. – výuka
odpoledne: výlet do starobylého městečka Arundel s návště-
vou rozlehlého hradu Arundel Castle, opulentního sídla 
vévodů z Norfolku s téměř tisíciletou historií, návrat do rodin

5. den dopoledne: 9:00-12:00 hod. – výuka, předání diplomů
odpoledne: zastávka na křídových útesech Seven Sisters 
a Beachy Head, které jsou součástí národního parku 
South Downs, prohlídka přímořského letoviska Hastings – 
návštěva Smugglers Adventure (poutavá prohlídka paše-
ráckých jeskyní) a zříceniny Hastings Castle, možnost jízdy 
viktoriánskou lanovou dráhou East Hill Cliff Railway, pro-
hlídka Old Town, fishmarket, Net Shops aj., návrat do rodin

6. den celodenní návštěva Londýna
pěší prohlídka s průvodcem – Houses of Parliament, Big 
Ben, Westminster Abbey (možnost návštěvy), Downing 
Street, St. James’s Park, Buckingham Palace, Piccadilly 
Circus, Soho, China Town, Leicester Square, Covent 
Garden, Trafalgar Square (možnost bezplatné návštěvy 
National Gallery), přesun metrem k návštěvě Madame 
Tussauds (nejznámější muzeum voskových figurín na světě) 
a k O2 Aréně, večer odjezd zpět do České republiky
alternativně: z Trafalgar Square k London Eye – jízda na 
obřím vyhlídkovém kole s překrásným výhledem do 60 km

7. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách

Alternativa programu BEZ Londýna – 6. den
• Portsmouth: podrobný program viz str. 9

MIMOŘÁDNÁ SLEVA 500 KČ
na zájezdy s odjezdem od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023

500,- OFF

TIP: 12 LEKCÍ ANGLIČTINY
prodlužte výuku na 12 hodin – pro více informací kontaktujte CK

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 11 990,– ZAHRNUJE:
• 4x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu

• 9 hodin výuky anglického jazyka včetně vstupního testu 
a diplomu (3 skupiny, vyučující s kvalifikací EFL)

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.
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Velká Británie – mobil: 602 766 845, tel.: 541 589 227, 541 589 234
státy EU a USA – mobil: 721 216 239, tel.: 541 589 231
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VÝUKA ANGLIČTINY 
V BOGNOR REGIS
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do francouzského přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, příjezd do 

přístavního města Southampton, odkud vypluly do Ameriky 
slavné lodě Mayflower (1620) a Titanic (1912), plavba 
trajektem na Isle of Wight (autobus CK zůstává v přístavu) 
– návštěva Osborne House (oblíbené sídlo královny Viktorie 
a prince Alberta), návrat trajektem do Southamptonu, večer 
ubytování v Bognor Regis/Chichesteru a okolí

 alternativně: celodenní návštěva přístavního města Brighton, 
podrobný program viz 2. den na str. 40

3. den dopoledne: 9:00-12:00 hod. – jazykový test, rozdělení 
do skupin, výuka 
odpoledne: prohlídka nejznámějšího megalitického monu-
mentu na světě, prehistorické památky Stonehenge, krátká 
návštěva města Salisbury s nejvyšší katedrálou v Británii 
(123 m), kde je vystavena Magna Charta, návrat do rodin 
alternativně: místo Salisbury prohlídka Winchesteru s maje-
státní katedrálou a kulatým stolem krále Artuše v Great Hall

4. den dopoledne: 9:00-12:00 hod. – výuka
odpoledne: výlet do starobylého městečka Arundel s návště-
vou rozlehlého hradu Arundel Castle, opulentního sídla 
vévodů z Norfolku s téměř tisíciletou historií, prohlídka maleb-
ného historického města Chichester s Chichesterskou 
katedrálou (vysvěcena již v r. 1108), návrat do rodin
alternativně: místo části programu návštěva muzea pod 
širým nebem Weald & Downland Living Museum

5. den dopoledne: 9:00-12:00 hod. – výuka, předání diplomů
 odpoledne: prohlídka historického námořního přístavu 

v Portsmouth, místa narození Ch. Dickense a pobytu A. C. 
Doyla, který právě zde dal světu Sherlocka Holmese – návštěva 
slavné lodě Victory admirála Nelsona (5 palub se 100 děly), lodě 
Warrior a Royal Naval Museum, procházka po pobřeží, drobné 
nákupy, možnost návštěvy Spinnaker Tower (170 m vysoká 
vyhlídková věž ve tvaru lodní plachty), návrat do rodin

6. den celodenní návštěva Londýna
 procházka parkem Greenwich – nultý poledník, Royal 

Observatory, National Maritime Museum, zastávka 
u čajového klipru Cutty Sark, plavba lodí po řece Temži 
kolem Tower of London, Tower Bridge a City of London 
s mnoha moderními architektonickými skvosty k West-
minsteru, pěší prohlídka s průvodcem – Houses of Par-
liament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, 
St. James’s Park, Buckingham Palace, Trafalgar 
Square (možnost bezplatné návštěvy National Gallery), 
přes Golden Jubilee Bridge k London Eye – jízda na 
obřím vyhlídkovém kole s překrásným výhledem do 60 km, 
přesun metrem k O2 Aréně, ve večerních hodinách odjezd 
zpět do České republiky 
alternativně: místo London Eye prohlídka Covent Garden, 
Leicester Square, Soho, China Town a Piccadilly Circus

7. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách

STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23036 2022/2023 dle nabídky CK

Londýn

Calais
Portsmouth

Stonehenge

Isle of Wight

Southampton

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 11 990,– ZAHRNUJE:
• 4x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu

• 9 hodin výuky anglického jazyka včetně vstupního testu 
a diplomu (3 skupiny, vyučující s kvalifikací EFL)

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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

MIMOŘÁDNÁ SLEVA 500 KČ
na zájezdy s odjezdem od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023

500,- OFF
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VÝUKA ANGLIČTINY 
NA ANGLICKÉ RIVIÉŘE
S VÝLETY DO CORNWALLU
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do francouzského přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, v nočních hodinách přeprava přes kanál La 

Manche, přejezd do lázeňského městečka Torquay v Devonu 
– návštěva Babbacombe Model Village (miniatury staveb 
z celé Anglie) nebo Bygones (muzeum viktoriánské doby), 
jízda lanovkou Babbacombe Cliff Railway, odpočinek na 
jedné z nejkrásnějších pláží anglické riviéry Oddicombe 
Beach, přesun místní dopravou k prohlídce prehistorického 
komplexu jeskyní Kents Cavern, procházka po přímořské 
promenádě, osobní volno a nákupy, večer přesun vlakem do 
Newton Abbot, ubytování v tamějších rodinách

3. den dopoledne: 9:00-12:00 hod. – jazykový test, rozdělení 
do skupin, výuka 
odpoledne: návštěva zříceniny legendárního hradu krále 
Artuše Tintagel Castle ze 13. stol., výhled na oceán z Tin-
tagel Head, prohlídka Old Post Office (vzácná ukázka 
cornwallského stavení ze 14. stol.), vyhlídková jízda národním 
parkem Dartmoor, procházka Dartmoorskými blaty – 
tajuplná krajina s divokými poníky a jeleny, která inspirovala 
mj. román A. C. Doyla Pes Baskervillský, návrat do rodin

4. den dopoledne: 9:00-12:00 hod. – výuka 
odpoledne: prohlídka přístavního města Plymouth – sta-
robylá rybářská čtvrť Barbican, historický přístav, z něhož 
vypluli v r. 1620 Pilgrim Fathers do Nového světa, symbol 
města maják Smeaton’s Tower, návštěva největšího akvária 
v Anglii National Marine Aquarium, návrat do rodin
alternativně: místo Plymouth návštěva celosvětově ojedi-
nělého ekologického komplexu Eden Project

5. den dopoledne: 9:00-12:00 hod. – výuka, předání diplomů 
 odpoledne: návštěva Powderham Castle – okázalé sídlo 

hrabat z Devonu (od r. 1391) obklopené rozsáhlou jelení 
oborou a viktoriánskou zahradou, krátká prohlídka historic-
kého centra Exeteru – zřícenina hradu Rougemont Castle, 
Exeter Cathedral, Parliament Street (jedna z nejužších 
uliček na světě), slavný hostinec The Ship Inn, který navště-
voval sir Francis Drake, návrat do rodin
alternativně: návštěva letního sídla Agathy Christie 
Greenway Estate a procházka přilehlými zahradami, plavba 
lodí po řece Dart do přístavního městečka Dartmouth 

6. den přejezd do Londýna, pěší prohlídka s průvodcem – Houses 
of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey (možnost 
návštěvy), Downing Street, St. James’s Park, Buckingham 
Palace, Piccadilly Circus, Soho, China Town, Leicester 
Square, Covent Garden, Trafalgar Square (možnost bez-
platné návštěvy National Gallery), přes Golden Jubilee 
Bridge k London Eye – jízda na obřím vyhlídkovém kole 
s překrásným výhledem do 60 km, přesun metrem k O2 
Aréně, večer odjezd zpět do České republiky
alternativně: místo London Eye přesun metrem k návštěvě 
Madame Tussauds (nejznámější muzeum voskových figurín)

7. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách

STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23037 2022/2023 dle nabídky CK

Londýn

Plymouth Torquay Calais

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

MIMOŘÁDNÁ SLEVA 500 KČ
na zájezdy s odjezdem od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023

500,- OFF

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 12 350,– ZAHRNUJE:
• 4x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu

• 9 hodin výuky anglického jazyka včetně vstupního testu 
a diplomu (3 skupiny, vyučující s kvalifikací EFL)

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.
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SHAKESPEARŮV 
STRATFORD S VÝUKOU 
ANGLIČTINY
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do francouzského přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, příjezd  

do Oxfordu, pěší prohlídka města s průvodcem – nejstarší 
kolej Merton College (1264), Magdalen College, High 
Street, Radcliffe Camera, Clarendon Building, Saint 
Aldate’s Street, Carfax Tower, Town Hall, návštěva 
univerzitního areálu nejrozsáhlejší koleje Christ Church 
College (místo studií autora Alenky v říši divů, L. Carrolla) 
– nádvoří, kaple, jídelna (použita ve filmech o Harrym 
Potterovi), Christ Church Cathedral, možnost návštěvy 
Oxford Castle, University Botanic Garden nebo někte-
rého z muzeí (nutno objednat předem) – Oxford Univer-
sity Museum of Natural History, Ashmolean Museum  
(v pondělí zavřeno) nebo Pitt Rivers Museum, dle časo-
vých možností zastávka u velkolepého venkovského sídla 
Blenheim Palace (UNESCO), rodiště W. Churchilla, večer 
ubytování v rodinách ve Stratfordu nad Avonou a okolí

3. den dopoledne: 9:00-12:00 hod. – jazykový test, rozdělení  
do skupin, výuka
odpoledne: dle počasí a zájmu lekce kriketu s rodilým 
mluvčím, prohlídka Stratfordu nad Avonou, rodiště nej-
významnějšího britského básníka a dramatika Williama 
Shakespeara – návštěva Shakespearova rodného domu, 
procházka malebným historickým centrem s typickými hráz-
děnými domy kolem Harvard House, New Place, Royal 
Shakespeare Theatre, Hall’s Craft a Trinity Church, kde 
byl Shakespeare pokřtěn a pohřben, návrat do rodin
alternativně: místo kriketu zastávka v Shottery, místě naro-
zení Shakespearovy manželky Anne Hathaway, nebo zábavná 
tudorovská lekce angličtiny ve škole W. Shakespeara 

4. den dopoledne: 9:00-12:00 hod. – výuka
odpoledne: návštěva jedinečného hradu Warwick Castle 
s nevšední atmosférou středověké Anglie, hradním žalářem 
a mnoha dobovými atrakcemi v rozsáhlých zahradách, 
návštěva Birminghamu – prohlídka unikátního obchodního 
domu Selfridges, symbolu města a skvostu moderního 
organického stavitelství českého architekta Jana Kaplického, 
osobní volno a nákupy v centru Bullring, návrat do rodin

5. den dopoledne: 9:00-12:00 hod. – výuka, předání diplomů 
odpoledne: zastávka v historickém městě Gloucester 
k návštěvě majestátní katedrály z 11. stol. (místo natáčení 
Harryho Pottera), výlet do oblasti Cotswolds – překrásná ven-
kovská krajina s pitoreskními vesničkami a tradičními domky 
z místního vápence – Bibury (Arlington Row), Burford, 
Bourton-on-the-Water, Stow-on-the-Wold, návrat do rodin
alternativně: místo Gloucesteru návštěva velkolepého 
venkovského sídla Blenheim Palace (UNESCO), rodiště 
W. Churchilla, procházka rozlehlými zahradami

6. den celodenní návštěva Londýna
pěší prohlídka s průvodcem – Houses of Parliament,  
Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, St. 
James’s Park, Buckingham Palace, Trafalgar Square, 
plavba vyhlídkovou lodí po řece Temži k návštěvě Shake-
speare’s Globe Theatre, procházka podél jižního břehu řeky 
Temže kolem slavné galeony Francise Drakea Golden Hind, 
nejvyššího britského mrakodrapu The Shard, a válečného 
křižníku HMS Belfast k Tower Bridge a Tower of London, 
přesun lodí/metrem k O2 Aréně, ve večerních hodinách odjezd 
zpět do České republiky 

7. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 13 250,– ZAHRNUJE:
• 4x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu

• 9 hodin výuky anglického jazyka včetně vstupního testu 
a diplomu (3 skupiny, vyučující s kvalifikací EFL)

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23038 2022/2023 dle nabídky CK

PROGRAMY ZÁJEZDŮ RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

MIMOŘÁDNÁ SLEVA 500 KČ
na zájezdy s odjezdem od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023

500,- OFF

Londýn

Calais

Oxford
Stratford nad Avonou

Birmingham
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23039 2022/2023 dle nabídky CK

Londýn

Canterbury

Calais

Dover

Colchester

Cambridge

 VÝUKA ANGLIČTINY 
V CAMBRIDGE
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do francouzského přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche do Doveru, 

procházka kolem bílých doverských útesů, návštěva 
velkolepého středověkého hradu Dover Castle – prohlídka 
v útesech zbudovaných Secret Wartime Tunnels (podzemní 
chodby využívané v dobách napoleonských válek a během 2. 
světové války; o víkendu nepřístupné pro skupiny), přesun 
místní dopravou do starobylého města Canterbury s typic-
kými hrázděnými domy, návštěva proslulé Canterburské 
katedrály, prohlídka historického centra s průvodcem – St. 
Augustine’s Abbey, St. Martin’s Church (nejstarší kostel 
v Anglii), Eastbridge hospital, možnost projížďky na 
lodičkách, večer ubytování v rodinách v Cambridge a okolí

3. den dopoledne: 9:00-13:30 hod. – jazykový test, rozdělení 
do skupin, výuka
odpoledne: návštěva nejslavnější koleje University of Cam-
bridge, King’s College a přilehlé kaple, pěší prohlídka 
historického centra města s průvodcem – Corpus Christi 
College, Queen’s College, Magdalen College, St. 
John’s College aj., procházka přes Backs (parky podél řeky 
Cam), možnost projížďky na lodičkách, návrat do rodin

4. den dopoledne: 9:00-13:30 hod. – výuka
odpoledne: návštěva Imperial War Museum v Duxfordu – 
největší letecké muzeum v Evropě (sbírka letadel, námořních 
plavidel aj.), důležitá letecká základna Royal Air Force 
a United States Air Force, kde mj. vznikla během 2. světové 
války první československá letecká peruť v královském 
letectvu, zastávka u krásného venkovského sídla Audley 
End House & Gardens, návrat do rodin

5. den dopoledne: 9:00-13:30 hod. – výuka, předání diplomů
odpoledne: výlet do nejstaršího římského města v Británii 
Colchester – prohlídka hradu a historického centra města, 
osobní volno a nákupy, dle časových možností zastávka na 
pobřeží v přírodní rezervaci East Mersea Flats, návrat do rodin
alternativně: místo Colchesteru prohlídka historického 
městečka Ely s impozantní katedrálou

6. den celodenní návštěva Londýna
procházka parkem Greenwich – nultý poledník, Royal 
Observatory, National Maritime Museum (možnost 
bezplatné návštěvy), zastávka u čajového klipru Cutty Sark, 
plavba vyhlídkovou lodí po řece Temži kolem Tower 
of London, Tower Bridge a City of London s mnoha 
moderními architektonickými skvosty k Westminsteru, 
pěší prohlídka s průvodcem – Houses of Parliament, 
Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, St. 
James’s Park, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, 
Soho, China Town, Leicester Square, Covent Garden, 
Trafalgar Square (možnost bezplatné návštěvy National 
Gallery), přesun lodí/metrem k O2 Aréně, ve večerních 
hodinách odjezd zpět do České republiky
alternativně: místo části programu jízda na obřím vyhlíd-
kovém kole London Eye s překrásným výhledem do 60 km

7. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách

MIMOŘÁDNÁ SLEVA 500 KČ
na zájezdy s odjezdem od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023

500,- OFF

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 13 350,– ZAHRNUJE:
• 4x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu

• 12 hodin výuky anglického jazyka včetně vstupního testu 
a diplomu (3 skupiny, vyučující s kvalifikací EFL)

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23040 2022/2023 dle nabídky CK

BRITISH COUNCIL – 
VÝUKA ANGLIČTINY 
V BOURNEMOUTH
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do francouzského přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, příjezd do 

Portsmouth, místa narození Ch. Dickense a pobytu A. C. 
Doyla, který právě zde dal světu Sherlocka Holmese, pro-
hlídka historického námořního přístavu – návštěva slavné 
lodě Victory admirála Nelsona (5 palub se 100 děly), lodě 
Warrior, atrakce Action Stations a Royal Naval Museum, 
okružní plavba přístavem, procházka po pobřeží, možnost 
návštěvy Spinnaker Tower (170 m vysoká vyhlídková věž 
ve tvaru lodní plachty) nebo Blue Reef Aquarium (mořští 
koníci, žraloci, podmořský tunel aj.), ve večerních hodinách 
ubytování v rodinách v Bournemouth a okolí

3. den dopoledne: 9:00-12:00 hod. – jazykový test, rozdělení 
do skupin, výuka
odpoledne: prohlídka oblíbeného přímořského letoviska, 
Bournemouth – možnost návštěvy akvária Oceanarium, 
procházka po vyhlídkovém a zábavním mole Bournemouth 
Pier, odpočinek na 11 km dlouhé písečné pláži, možnost 
koupání, dle zájmu a časových možností návštěva přírodní 
rezervace Hengistbury Head s překrásnými výhledy na 
pobřeží a ostrov Isle of Wight, návrat do rodin
alternativně (nejen) pro skauty: místo části programu plavba 
na Brownsea Island, na kterém byl uspořádán historicky 
první skautský tábor sirem Robertem Baden-Powellem

4. den dopoledne: 9:00-12:00 hod. – výuka
odpoledne: prohlídka nejznámějšího megalitického monu-
mentu na světě, prehistorické památky Stonehenge, 
krátká zastávka v Salisbury u nejvyšší katedrály v Británii 
(123 m), kde je vystavena Magna Charta, návrat do rodin
alternativně: výlet do národního parku New Forest – 
podrobný program viz 4. den na str. 16

5. den dopoledne: 9:00-12:00 hod. – výuka, předání diplomů
odpoledne: výlet na Jurské pobřeží – první přírodní památka 
zapsaná na Seznam světového dědictví UNESCO (množství 
fosilních pozůstatků z období druhohor), procházka po pláži 
v zátoce Lulworth Cove (téměř dokonale kruhová zátoka, 
jedna z nejvyhledávanějších v jižní Anglii) a k vápencovému 
skalnímu oblouku Durdle Door, návrat do rodin

6. den celodenní návštěva Londýna
pěší prohlídka s průvodcem – Houses of Parliament, 
Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, St. 
James’s Park, Buckingham Palace, Trafalgar Square, 
plavba vyhlídkovou lodí po řece Temži k návštěvě 
Tower of London (zhlédnutí korunovačních klenotů, setkání 
s Beefeatery aj.) a prohlídce Tower Bridge, přesun lodí/
metrem k O2 Aréně, večer odjezd zpět do České republiky
alternativně: místo Tower of London a Tower Bridge 
prohlídka Piccadilly Circus, Soho, China Town, Leicester 
Square a Covent Garden a jízda na obřím vyhlídkovém kole 
London Eye s překrásným výhledem do 60 km

7. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách

URČENO PRO STUDENTY OD 12 LET

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 13 490,– ZAHRNUJE:
• 4x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

včetně celodenní stravy (v době výuky obědový balíček)

• 9 hodin výuky anglického jazyka včetně vstupního testu 
a diplomu (3 skupiny, vyučující s kvalifikací EFL)

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

Londýn

Calais
Bournemouth

Portsmouth

Stonehenge

Jurské pobřeží 

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Alternativa programu BEZ Londýna - 6. den
• Isle of Wight: procházka přístavem v Southamptonu, odkud 

vypluly do Ameriky slavné lodě Mayflower (1620) a Titanic 
(1912), plavba trajektem na ostrov Isle of Wight (autobus 
CK zůstává v přístavu) – návštěva Osborne House (oblíbené 
sídlo královny Viktorie a prince Alberta)

• Brighton: podrobný program viz 6. den na str. 24
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Londýn

Calais

Bath

Stonehenge

Oxford

STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23041 2022/2023 dle nabídky CK

BRITISH COUNCIL – 
VÝUKA ANGLIČTINY 
V OXFORDU
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do francouzského přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, příjezd 

do Londýna, pěší prohlídka s průvodcem – Houses of 
Parliament, Big Ben, Westminster Abbey (možnost 
návštěvy), Downing Street, St. James’s Park, Buckingham 
Palace, Piccadilly Circus, Soho, China Town, Leicester 
Square, Covent Garden, Trafalgar Square (možnost 
bezplatné návštěvy National Gallery), přes Golden Jubilee 
Bridge k London Eye – jízda na obřím vyhlídkovém kole 
s překrásným výhledem do 60 km, přesun lodí/metrem k O2 
Aréně, večer ubytování v rodinách v Oxfordu a okolí

3. den dopoledne: 9:00-12:00 hod. – jazykový test, rozdělení 
do skupin, výuka, teplý oběd
odpoledne: zastávka u velkolepého venkovského sídla 
Blenheim Palace (UNESCO), rodiště W. Churchilla, výlet do 
oblasti Cotswolds – překrásná venkovská krajina s pitoresk-
ními vesničkami a tradičními domky z místního vápence – 
Burford, Stow-on-the-Wold, Bourton-on-the-Water, 
Bibury (Arlington Row), návrat do rodin
alternativně: interaktivní návštěva kryptografického centra 
Bletchley Park, kde byly během 2. světové války dešifrovány 
německé zprávy kódované Enigmou

4. den dopoledne: 9:00-12:00 hod. – výuka, teplý oběd
odpoledne: návštěva hradu Warwick Castle s nevšední 
atmosférou středověké Anglie, hradním žalářem a mnoha 
dobovými atrakcemi v rozsáhlých zahradách, návrat do rodin
alternativně: návštěva malebného městečka Stratford 
nad Avonou, rodiště básníka a dramatika W. Shakespeara

5. den celodenní výlet – Stonehenge a Bath
dopoledne: prohlídka nejznámějšího megalitického monu-
mentu na světě, prehistorické památky Stonehenge
odpoledne: návštěva lázeňského města Bath – procházka 
historickým centrem (UNESCO) s průvodcem, návštěva řím-
ských lázní s minerální vodou, prohlídka opatství a unikátní 
budovy Royal Crescent, návrat do rodin
alternativně: místo Bath prohlídka Salisbury a Windsoru 

6. den dopoledne: 9:00-12:00 hod. – výuka, předání diplomů, 
teplý oběd
odpoledne: přesun pěšky/místní dopravou do historického 
centra Oxfordu, pěší prohlídka – nejstarší kolej Merton 
College (1264), Magdalen College, High Street, Radcliffe 
Camera, Clarendon Building, Saint Aldate’s Street, Carfax 
Tower, Town Hall, návštěva univerzitního areálu nejrozsáhlejší 
koleje Christ Church College – nádvoří, kaple, jídelna (před-
loha pro Velkou síň ve filmových Bradavicích), Christ Church 
Cathedral, večer odjezd zpět do České republiky

7. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 13 490,– ZAHRNUJE:
• 4x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

včetně celodenní stravy (v době výuky teplý oběd ve školní 
kantýně, na celodenní výlet obědový balíček) a dopravy 
studentů k místu srazu

• 9 hodin výuky anglického jazyka včetně vstupního testu 
a diplomu (3 skupiny, vyučující s kvalifikací EFL)

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

MIMOŘÁDNÁ SLEVA 500 KČ
na zájezdy s odjezdem od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023

500,- OFF

Alternativa programu pro 5. den
• Londýn: podrobný program viz 4. den na str. 4

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

TIP: 6DENNÍ ZÁJEZD ZA KČ 11 990,–
zkraťte si zájezd o celodenní výlet v 5. dnu a ušetřete KČ 1 500,–
– pro více informací kontaktujte CK
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SEVERNÍ ANGLIE 
A WALES S VÝUKOU 
ANGLIČTINY
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do francouzského přístavu Calais
2. den příjezd do malebného belgického města Bruggy nazývaného 

Benátky severu, pěší prohlídka s průvodcem – dvůr bekyní, 
náměstí Markt, možnost výstupu na 83 m vysokou věž 
Belfort s krásným výhledem, bazilika sv. Krve, možnost 
projížďky lodí po romantických vodních kanálech, 
návštěva Muzea čokolády a Muzea hranolků s ochut-
návkou, dle zájmu návštěva Muzea folkloristiky (v osmi 
domcích ze 17. stol. je k vidění škola, ševcovská dílna, 
pekařství, lékárna, vlámský příbytek aj.; v pondělí zavřeno) 
a procházka kolem větrných mlýnů Sint-Janshuismolen 
a Koeleweimolen, odjezd na ubytování v hotelu F1 ve Francii 

3. den po snídani odjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, 
přejezd do malebného severoanglického města Chester - 
prohlídka historického centra s typickými hrázděnými domy 
Chester Rows (13. a 14. stol.) a velkolepou katedrálou, pro-
cházka po City Walls, možnost projížďky vyhlídkovou lodí 
po řece Dee, večer ubytování v rodinách v Chesteru a okolí

4. den dopoledne: 8:30-11:30 hod. – jazykový test, rozdělení 
do skupin, výuka 
odpoledne: návštěva městečka Conwy s monumentální 
středověkou pevností a nejmenším domem v Británii a pří-
mořského letoviska Llandudno – procházka po promenádě 
a nejdelším molu ve Walesu, možnost jízdy historickou 
lanovkou na vrchol Great Orme, návrat do rodin 

5. den dopoledne: 8:30-11:30 hod. – výuka 
odpoledne: výlet do Liverpoolu – prohlídka reindustriali-
zované zóny v docích, návštěva Maritime Museum nebo 
Beatles Story (muzeum věnované slavné kapele), procházka 
po Mathew Street k legendárnímu Cavern Club, návštěva 
Liverpool Cathedral, osobní volno a nákupy, návrat do rodin 
alternativně: místo muzea návštěva stadionu Anfield FC 
Liverpool (jeden ze 4hvězdičkových stadionů UEFA)

6. den dopoledne: 8:30-11:30 hod. – výuka, předání diplomů 
odpoledne: návštěva nejvýznamnějšího a nejpůsobivějšího 
velšského hradu Caernarfon (místo korunovace prince Char-
lese princem velšským) a národního parku Snowdonia – 
zastávka v malebné vesničce Llanberis s možností návštěvy 
Národního muzea břidlic v místě bývalého lomu, lehká 
turistika s nádhernými výhledy, vyhlídková jízda úchvatným 
horským průsmykem Pen-y-Pass, návrat do rodin

7. den v časných ranních hodinách odjezd ze severní Anglie, přejezd 
do Londýna, pěší prohlídka s průvodcem – Houses of 
Parliament, Big Ben, Westminster Abbey (možnost 
návštěvy), Downing Street, St. James’s Park, Buckingham 
Palace, Piccadilly Circus, Soho, China Town, Leicester 
Square, Covent Garden, Trafalgar Square (možnost bez-
platné návštěvy National Gallery), přes Golden Jubilee 
Bridge k London Eye – jízda na obřím vyhlídkovém kole 
s překrásným výhledem do 60 km, přesun lodí/metrem k O2 
Aréně, večer odjezd zpět do České republiky 

8. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 14 750,– ZAHRNUJE:
• 1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje)

• 4x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu

• 9 hodin výuky anglického jazyka včetně vstupního testu 
a diplomu (3 skupiny, vyučující s kvalifikací EFL)

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

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23042 2022/2023 dle nabídky CK

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Londýn

Calais

Bruggy 

Liverpool
Chester

NP Snowdonia
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23043 2022/2023 dle nabídky CK

Londýn Ijmuiden

Newcastle

Amsterdam

Stirling

Fort William

Edinburgh

 

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

BRITISH COUNCIL – 
VÝUKA ANGLIČTINY 
V EDINBURGHU
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do Nizozemska
2. den kolem poledne příjezd do Amsterdamu, pěší prohlídka 

s průvodcem – náměstí Dam s Novým kostelem (Nieuwe 
Kerk) a královským palácem, který stojí na cca 13,5 tisících 
kůlech, národní památník obětem 2. světové války, plo-
voucí květinový trh, možnost plavby vyhlídkovou lodí po 
grachtech (vodních kanálech), dle časových možností návštěva 
některých z mnoha vynikajících amsterdamských atrakcí či 
muzeí – inspirace viz str. 56, odjezd podvečerním luxusním 
trajektem do severní Anglie (plavba trvá cca 12-15 hodin)

3. den odjezd z přístavu do Edinburghu, pěší prohlídka s průvodcem – 
Holyrood Park, možnost návštěvy Palace of Holyroodhouse 
(královské sídlo Marie Stuartovny a oficiální sídlo současné 
královny Alžběty II.), nový skotský parlament, Royal Mile, St. 
Giles Cathedral, návštěva Edinburgh Castle (sídlo skotských 
králů z 11. stol. uchovávající mj. skotské korunovační klenoty 
a Stone of Destiny), možnost bezplatné návštěvy National 
Museum of Scotland nebo Scottish National Gallery, večer 
ubytování v rodinách v Edinburghu a okolí

4. den dopoledne: 8:30-13:00 – jazykový test, rozdělení do 
skupin a výuka
odpoledne: výlet do Stirlingu – prohlídka historického centra 
s majestátním hradem, v němž prožila své dětství Marie 
Stuartovna, výstup na rozhlednu Wallace Monument s pře-
krásnými výhledy, dle časových možností zastávka u Falkirk 
Wheel (světově unikátní otáčecí lodní výtah), návrat do rodin

5. den dopoledne: 8:30-13:00 – výuka, předání diplomů
odpoledne: návštěva lodě The Royal Yacht Britannia kotvící 
v přístavu Leith (královská jachta využívaná až do r. 1997 
královnou Alžbětou II.), dle časových možností procházka po 
Portobello Beach, výstup na Calton Hill nebo Arthur’s Seat, 
ze kterých je krásný výhled na Edinburgh, návrat do rodin
alternativně: místo části programu nákupy na Princes Street

6. den celodenní výlet – Highlands a Loch Ness
vyhlídková jízda jedním z nejkrásnějších skotských údolí 
Glencoe do podhorského městečka Fort William rozklá-
dajícího se pod nejvyšší horou Velké Británie Ben Nevis, 
prohlídka soustavy zdymadel na uměle vytvořeném Kaledon-
ském kanálu ve Fort Augustus, možnost plavby vyhlíd-
kovou lodí po jezeře Loch Ness proslulém legendární 
příšerou „Nessie“, návrat do rodin, večeře formou balíčku

7. den přejezd k návštěvě Alnwick Castle & Gardens – výjimečný 
hrad na severu Anglie, neoddělitelně spjatý s natáčením filmů 
o Harrym Potterovi, odjezd večerním trajektem ze severní 
Anglie do Nizozemska (plavba trvá cca 12-15 hodin)

8. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 14 950,– ZAHRNUJE:
• 4x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

včetně celodenní stravy (oběd a 1x večeře formou balíčku) 
a dopravy studentů k místu srazu

• 9 hodin výuky anglického jazyka včetně vstupního testu 
a diplomu (3 skupiny, vyučující s kvalifikací EFL)

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

• 2x přepravu přes Severní moře luxusním trajektem 
společnosti DFDS SEAWAYS (2–4 lůžkové kabiny)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23044 2022/2023 dle nabídky CK

číslo programu školní rok termín

23045 2022/2023 dle nabídky CK

PROGRAMY ZÁJEZDŮ RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

AUGSBURG 
S VÝUKOU NĚMČINY
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy v nočních hodinách do Německa, příjezd do 

Günzburgu, celodenní návštěva Legolandu – zábavní park 
se známými světovými místy z kostek lega, interaktivní část 
s horskými dráhami, podmořským světem a mnoha dalšími 
atrakcemi, večer odjezd na ubytování v rodinách

2. den dopoledne: 9:00-13:30 hod. – jazykový test, výuka
odpoledne: prohlídka historického centra města Augs-
burg – hlavní tepna Maximilianstrasse, radnice, kašna 
Augustusbrunnen (se sochou císaře Augusta), kostel 
sv. Anny, kde mj. pobýval slavný reformátor církve Martin 
Luther, Zeughaus, Fuggerhäuser, návrat na ubytování

3. den dopoledne: 9:00-13:30 hod. – výuka, předání diplomů
odpoledne: odjezd do Mnichova, pěší prohlídka s průvodcem – 
jedno z nejkrásnějších náměstí v Evropě Marienplatz, 
Mariánský sloup, Nová radnice se zvonkohrou, Stará 
radnice, bývalé sídlo bavorských králů Residenz München, 
impozantní Frauenkirche, kostel sv. Michala s druhou nej-
větší masivní valenou klenbou hlavní lodi na světě (po chrámu 
sv. Petra ve Vatikánu), Bürgersaalkirche, brána Karlstor, nej-
starší a nejvěhlasnější mnichovský pivovar Augustinerbräu 
(z r. 1328), klenot rokokové architektury Asamkirche (možnost 
bezplatné návštěvy), tržnice Viktualienmarkt, osobní volno 
a nákupy, večer odjezd zpět do České republiky
alternativně: návštěva Olympiaparku (OH v r.1972) nebo 
muzea BMW, případně jiných z mnoha mnichovských muzeí 
či atrakcí – inspirace viz str. 74

4. den příjezd ke škole v nočních/časných ranních hodinách

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU OD KČ 7 750,–*

CENY ZÁJEZDŮ ZAHRNUJÍ:
• 2x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských 

rodinách s celodenní stravou (oběd formou balíčku)

• 9 hodin výuky německého jazyka včetně vstupního testu 
a diplomu (3 skupiny)

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

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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)

*Ceny budou upřesněny dle termínu, počtu studentů a místa odjezdu.

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

BERLÍN 
S VÝUKOU NĚMČINY
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy v nočních hodinách do Německa, příjezd do 

Berlína, okružní jízda autobusem přes náměstí Grosser 
Stern s Vítězným sloupem k Checkpoint Charlie 
(bývalý přechod mezi západním a východním Německem), 
možnost návštěvy muzea Topographie des Terrors (jedna 
z nejnavštěvovanějších berlínských expozic dokumentující 
zločiny nacismu) nebo Židovského muzea, pěší prohlídka 
s průvodcem – pozůstatky Berlínské zdi na Postdamer 
Platz, Holocaust Mahnmal, Braniborská brána, Reich-
stag (možnost výstupu do kupole, nutná včasná rezervace), 
ulice Pod Lipami, Bebelplatz nechvalně proslulé pálením 
nežádoucích knih v r. 1933, Berlínská státní opera, zbrojnice 
Zeughaus (sídlo Německého historického muzea), katedrála 
Berliner Dom, procházka na Alexanderplatz k výjezdu na 
Televizní věž (Fernsehturm) nebo plavba vyhlídkovou 
lodí po řece Sprévě, večer ubytování v rodinách

2. den dopoledne: 9:00-13:30 hod. – jazykový test, výuka
odpoledne: pěší prohlídka Postupimi s průvodcem – 
náměstí Platz den Einheit, barokní Holandská čtvrť, 
zámek Cecilienhof, kde se v r. 1945 konala Postupimská 
konference, procházka okouzlujícím zámeckým parkem, 
možnost návštěvy zámku Sanssouci (královské letní sídlo 
se překrásnými zahradami), návrat na ubytování
alternativně: návštěva nacistického koncentračního tábora 
Sachsenhausen nebo některých z mnoha vynikajících ber-
línských muzeí či atrakcí – inspirace viz str. 71

3. den dopoledne: 9:00-13:30 hod. – výuka, předání diplomů
odpoledne: pěší prohlídka Berlína – majestátní zámek 
Bellevue (sídlo spolkového prezidenta) a přilehlý rozsáhlý 
park, obchodní a společenské středisko Europa-Centre, 
novorománský kostel Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, 
bulvár Kurfürstendamm, osobní volno a nákupy, večer 
odjezd zpět do České republiky

4. den příjezd ke škole v nočních/časných ranních hodinách

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU OD KČ 8 650,–*
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23046 2022/2023 dle nabídky CK

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

PařížVersailles

LZE REALIZOVAT I JAKO 
VÁNOČNÍ PROGRAM

PRODLOUŽENÍ O VERSAILLES
návštěva proslulého přepychového sídla Ludvíka XIV., 
Versailles s rozsáhlými zahradami a nádherným Zrcadlovým 
sálem (v pondělí zavřeno), možnost návštěvy venkovního 
parku France Miniature s francouzskými památkami zmen-
šenými v měřítku 1:30 (pevnost Boyard, klášter na ostrově 
Mont Saint-Michel aj.) nebo okouzlující zahrady Clauda 
Moneta v Giverny, případně některých z mnoha vynikajících 
pařížských atrakcí či muzeí – inspirace viz protější strana
alternativně: celodenní výlet do královského paláce 
Fontainebleau nebo na zámek Chantilly s návštěvou sý-
rárny a ochutnávkou – podrobný program viz protější strana

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 5 990,–
BRNO A OKOLÍ KČ 6 290,–
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

DO
PO

RUČUJEM
E

 +1den

BONJOUR PARIS!
10 NEJ Z PAŘÍŽE
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do Francie
2. den příjezd do Paříže, pěší prohlídka s průvodcem – Trocadéro, 

Eiffelova věž (možnost návštěvy věže výtahem nebo pěšky), 
Champ de Mars, Hôtel des Invalides (možnost návštěvy 
Napoleonovy hrobky), most Pont Alexandre III., Grand 
Palais a Petit Palais, Champs-Élysées s výhledem na 
Vítězný oblouk, Place de la Concorde, Tuilerijské zahrady, 
Musée du Louvre (možnost návštěvy; v úterý zavřeno) se 
světoznámými sbírkami (Chamurappiho zákoník, Mona Lisa, 
obrazy Rubense, Tiziana  aj.), ostrov Île de la Cité s katedrálou 
Notre-Dame, přesun metrem k návštěvě čtvrti Montmartre 
– výstup zahradami Square Willette k monumentální 
bazilice Sacre Coeur s krásnými výhledy na Paříž (případně 
jízda lanovkou), prohlídka náměstí malířů Place du Tertre, 
procházka po Boulevard de Clichy k slavnému kabaretu 
Moulin Rouge, večer odjezd na ubytování

3. den prohlídka moderní části Paříže La Défense a jejího symbolu, 
unikátního vítězného oblouku La Grand Arche, možnost 
nákupů v obchodním centru (v neděli zavřeno), přesun 
metrem do čtvrti Quartier Latin, pěší prohlídka s průvod-
cem – zahrady Jardin du Luxembourg, Boulevard Saint 
Michel, Pantheon (místo odpočinku Marie Curie-Skło-
dowské, Émila Zoly, Victora Huga, Voltaira aj.), univerzita La 
Sorbonne, Place de la Bastille, Place des Vosges,  avant-
gardní budova muzea moderního umění Centre Pompidou 
(možnost návštěvy; v úterý zavřeno), radnice Hôtel de ville 
de Paris, dle zájmu a časových možností plavba vyhlídko-
vou lodí po řece Seině, večer odjezd zpět do České repub-
liky/v případě prodloužení o Versailles návrat na ubytování
alternativně: místo části programu celodenní výlet do zábav-
ního parku Disneyland či Astérix – inspirace viz protější strana

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

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 4 650,– 
BRNO A OKOLÍ KČ 4 950,–
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
• 1x (4denní zájezd)/ 2x (5denní zájezd) ubytování v hotelu F1 

se snídaní (vícelůžkové pokoje), za příplatek možnost zajistit 
ubytování v hotelu IBIS Budget (cenu zašleme na vyžádání)

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

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.
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Parc Astérix
návštěva zábavního komplexu Parc Astérix – atrakce s tematikou 
oblíbených pohádkových postav Asterixe a Obelixe (horské, vodní či 
bobové dráhy, strašidelný hrad, vařící kotle aj.)

To nejlepší z vědy a techniky
• Exploradôme – interaktivní muzeum vědy a digitálních techno-

logií, klasické optické iluze i nejoriginálnější experimenty

• Musée de l´Air et de l´Espace – jedno z nejstarších muzeí 
letectví a kosmonautiky na světě s více než 19 000 exponáty 

• La Parc de Princes – domovský fotbalový 4hvězdičkový stadion 
pařížského klubu Paris Saint-Germain FC

ALTERNATIVY ČI MOŽNOSTI PRODLOUŽENÍ – ZVOLTE, CO POZNÁTE A ZAŽIJETE

VÁMI ZVOLENÉ ÚPRAVY PROGRAMU RÁDI ZAPRACUJEME 
DO HARMONOGRAMU ZÁJEZDU PRO VAŠI ŠKOLU

Světoznámé umělecké sbírky
• Musée d’Orsay – světoznámá kolekce evropského umění 

z přelomu 19. a 20. stol. zaměřená zejména na francouzské 
impresionisty s díly Matisse, Moneta, Van Gogha aj.

• Musée de l’Orangerie – pokladnice impresionistických a post-
impresionistických obrazů v Tuilerijských zahradách

• Musée Picasso – rozsáhlá sbírka děl Pabla Picassa

• Dalí Paris – sbírka více než 300 děl Salvatora Dalího

• Musée Galliera – unikátní muzeum oblečení a módy

Disneyland
návštěva zábavního parku Disneyland (jediný svého druhu v Evropě) 
– jedinečný svět zážitků a Disneyho pohádkových postav plný dobro-
družství, atrakcí, restaurací, obchodů, interakce a fantazie, možnost 
nahlédnutí do zákulisí filmů ve Walt Disney Studio Park

Zábavné a interaktivní vzdělávání
• FlyView Paris – jedinečný pohled na dědictví Paříže z nebe 

se vzrušujícím pocitem skutečného letu díky virtuální realitě (např. 
katedrála Notre-Dame před a po požáru)

• Aquarium de Paris – mořské akvárium se žraloky, mořskými 
rybami, korály a největší výstavou medúz v Evropě

• Jardin des Plantes – nejvýznamnější francouzská botanická 
zahrada, která je součástí Národního muzea přírodní historie

• Fragonardovo muzeum – voňavý svět unikátních parfémů 

• Musée du Chocolat – ukázka výroby čokolády s ochutnávkou

Zámek Chantilly a sýrárna
návštěva skvostného zámku Chantilly s majestátní knihovnou (mj. 
slavná Gutenbergova Bible) a překrásnými pěstěnými zahradami, 
návštěva nedaleké sýrárny s ochutnávkou lahodného sýra Brie

Palác Fontainebleau a sýrárna
návštěva nádherného královského paláce Fontainebleau, historické 
pokladnice se soukromými komnatami Napoleona a jeho první ženy 
Josefíny i druhé ženy Marie Louisy – možnost návštěvy Napoleo-
nova muzea s jeho osobními předměty nebo Čínského muzea, 
prohlídka historického centra městečka Melun, návštěva místní 
sýrárny s ukázkou výroby a ochutnávkou delikátního sýra Brie, dle 
zájmu a časových možností zastávka u Chateau de Vaux le Vicomte

Alternativy programu v Paříži

Alternativy programu v Paříži

Alternativy programu v Paříži

Celodenní výlet

Celodenní výlet

Celodenní výlet

Celodenní výlet
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23047 2022/2023 dle nabídky CK

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

TIPY NA PRODLOUŽENÍ ZÁJEZDU
• St. Tropez a Port Grimaud: prohlídka přístavního města 

St. Tropez se slavnou četnickou stanicí, plavba lodí 
do malebného lagunového městečka Port Grimaud, 
odpočinek na písečné pláži, možnost koupání

• Grasse a Grand Canyon du Verdon: návštěva hlav-
ního města parfémů Grasse, parfumerie Galimard 
a největšího kaňonu v Evropě s překrásnými výhledy

• Zábavní parky: návštěva Marineland (show s kosatka-
mi, delfíny, lachtany aj., muzeum námořnictví a lodí) nebo 
Land Park (největší zábavní park na Francouzské riviéře)

Paříž

Cannes

Saint-Paul-de-Vence

Nice
Monako

ÓDA NA FRANCOUZSKOU 
RIVIÉRU
K MOŘI, ZA UMĚNÍM A HISTORIÍ
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do Francie
2. den příjezd do Monaka, jednoho z nejmenších států světa, pěší 

prohlídka s průvodcem – historická čtvrť Monaco Ville 
s katedrálou sv. Mikuláše, možnost návštěvy okázalého  
Knížecího paláce nebo Oceánografického muzea (chrám 
moří se žraločí lagunou, obřím akváriem s korálovým útesem 
a tisíci druhy ryb, mořskými želvami a bohatou sbírkou pří-
rodní historie), oslnivá přístavní čtvrť La Condamine s trasou 
závodů Formule 1, exteriéry impozantního Casina, Japonská 
zahrada, možnost návštěvy soukromé sbírky vozidel monac-
kých knížat ve čtvrti Fontvieille, dle časových možností krátká 
prohlídka skalního městečka Éze s překrásnými výhledy na 
pobřeží, ve večerních hodinách odjezd na ubytování

3. den celodenní výlet – Saint-Paul-de-Vence, Antibes a Cannes
dopoledne: procházka jedním z nejstarších a nejmalebnějších 
středověkých městeček v Provence, Saint-Paul-de-Vence, 
možnost návštěvy muzea Fondation Maeght (jedna z nej-
větších soukromých sbírek moderního umění), krátká pro-
hlídka historického centra města Antibes se středověkým 
hradem Grimaldi, ve kterém se nachází Picassovo muzeum 
(možnost návštěvy; v pondělí zavřeno)
odpoledne: návštěva přímořského letoviska Cannes známého 
především díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, pěší 
prohlídka s průvodcem – festivalový palác, chodník slávy 
s otisky dlaní, Place de la Castre s kostelem Notre-Dame 
de l’Espérance, proslulý Boulevard de la Croisette 
lemovaný palmami, zahradami, luxusními hotely a butiky, 
dle počasí a časových možností koupání, návrat na ubytování
alternativně: místo Saint-Paul-de-Vence plavba lodí z Cannes 
na ostrov sv. Markéty s pevností Fort Royal, jejímž nejzá-
hadnějším vězněm byl muž se železnou maskou

4. den celodenní návštěva Nice
pěší prohlídka s průvodcem – Place Garibaldi, katedrála 
Sainte-Réparate, trh Marché Aux Fleurs Cours Saleja, 
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, odpočinek na oblázkové pláži, dle počasí možnost 
koupání, večer odjezd zpět do České republiky

5. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 6 350,– 
BRNO A OKOLÍ KČ 6 450,–
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
• 2x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje), za 

příplatek možnost zajistit ubytování v hotelu IBIS Budget 
(cenu zašleme na vyžádání)

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

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23048 2022/2023 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 do Francie
2. den příjezd do Nice, pěší prohlídka s průvodcem – Place 

Garibaldi, katedrála Sainte-Réparate, trh Marché Aux 
Fleurs Cours Saleja, hradní návrší Colline du Château 
s parkem, vodopádem a panoramatickou vyhlídkou na město 
a moře, možnost návštěvy Muzea moderního a součas-
ného 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, odpočinek na oblázkové pláži, dle 
počasí možnost koupání, večer odjezd na ubytování
alternativně: místo Nice celodenní návštěva Monaka

3. den celodenní výlet – Avignon, Pont du Gard a Nimes
dopoledne: prohlídka historického centra (UNESCO) nejkrás-
nějšího města jižní Francie, Avignonu – možnost návštěvy 
majestátního Papežského paláce (jedna z největších stře-
dověkých gotických staveb na světě) a Avignonského mostu
odpoledne: prohlídka římského akvaduktu Pont du Gard 
z 1. stol. (jeden z divů antiky, UNESCO) a starořímských 
památek ve městě Nimes – chrám Maison Carrée, amfiteátr, 
věž Tour Magne, odjezd na ubytování

4. den celodenní výlet – Les Baux-de-Provence a Camargue
dopoledne: prohlídka 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 pla-
meňáky, volavkami, divokými koňmi aj., návrat na ubytování
alternativně: místo Camargue návštěva Arles nebo 
Saint-Rémy-de-Provance, působišť malíře V. van Gogha 

5. den celodenní 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 vyhlídkovou lodí na ostrov If se stej-
nojmennou 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 příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 8 150,– 
BRNO A OKOLÍ KČ 8 250,–
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

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

příplatek možnost zajistit ubytování v hotelu IBIS Budget 
(cenu zašleme na vyžádání)

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

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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. 

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, zastávky v malebné 
skalní vesnici Gordes (jedna z nejfotografovanějších 
vesnic ve Francii) a u kouzelného kláštera Sénanque

• Francouzská riviéra: podrobný program viz 3. den na 
protější straně (str. 52)
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23049 2022/2023 dle nabídky CK

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

TIPY NA PRODLOUŽENÍ ZÁJEZDU
návštěva přepychového sídla Ludvíka XIV. Versailles nebo 
zábavního parku Disneyland, případně jiných z mnoha vyni-
kajících atrakcí v Paříži a okolí (inspirace viz str. 50-51) – pro 
více informací kontaktujte CK

Paříž
Remeš

Chartes
Mont Saint Michel

Saint-Malo

RouenOmaha Beach

Arromanches

Honfleur

ZAPSÁNO DO DĚJIN
LEKCE HISTORIE V NORMANDII
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do Francie
2. den zastávka v Remeši k prohlídce historického centra – 

Královské náměstí se sochou Ludvíka XV., Place du 
Parvis se sochou Johanky z Arku, korunovační katedrála 
Notre-Dame, příjezd do hlavního města Normandie Rouen, 
kde byla r. 1431 na Starotržním náměstí upálena Johanka 
z Arku, pěší prohlídka s průvodcem – velkolepá gotická 
katedrála Notre-Dame, starobylé hrázděné domy, kostel 
sv. Ouena a sv. Maclou, Hodinová brána, možnost 
návštěvy muzea Beaux-Arts s významnými díly od Rubense, 
Vélazqueze, Moneta, Renoira aj., večer odjezd na ubytování
alternativně: místo Remeše procházka po Alabastrovém 
pobřeží s majestátními křídovými útesy v Étretat

3. den celodenní výlet – Honfleur, Arromanches a Omaha Beach
zastávka v malebném městě Honfleur k prohlídce starého 
vnitřního přístavu Vieux Bassin s úzkými uličkami a pozo-
ruhodným dřevěným kostelem, prohlídka mořských lázní 
Arromanches, kde za 2. světové války (6. 6. 1944) došlo 
k vylodění spojeneckých vojsk – možnost návštěvy Muzea 
vylodění (názorné plány, makety, fotografie, zbraně aj.) nebo 
kruhového kina Arromanches 360 s unikátním promítáním 
snímků z bitvy o Normandii, návštěva amerického 
vojenského hřbitova s více než 9 000 bílými náhrobky, 
procházka po pláži Omaha Beach, kde v r. 1944 proběhly nej-
tvrdší boje mezi Spojenci a Německem, odjezd na ubytování
alternativně: místo Honfleur návštěva sýrárny s ukázkou 
výroby a ochutnávkou delikátních sýrů nebo farmy s chovem 
šneků pro světoznámou specialitu (možnost ochutnávky)

4. den celodenní výlet – Mont-Saint-Michel a St. Malo
dopoledne: prohlídka skalnatého ostrůvku Mont-Saint-
-Michel, klenotu Normandie se zázračným legendami 
opředeným klášterem – rozdíl výšky mořské hladiny při přílivu 
a odlivu je cca 15 m (nejvíce v Evropě), takže je „hora“ buď 
obklopena tekutými písky nebo „plave v moři“
odpoledne: procházka po mysu Pointe du Grouin – hnízdiště 
racků a kormoránů s překrásnými výhledy, návštěva přístav-
ního města St. Malo, historické bašty korzárů a mořeplavců 
– možnost návštěvy Grand Aquarium, odjezd na ubytování

5. den návštěva Chartres a Paříže
zastávka v Chartres k návštěvě majestátní katedrály, 
příjezd do Paříže, pěší prohlídka s průvodcem – Trocadéro, 
Eiffelova věž (možnost návštěvy věže výtahem nebo 
pěšky), Champ de Mars, Hôtel des Invalides (možnost 
návštěvy Napoleonovy hrobky), most Pont Alexandre III., 
Champs-Élysées s výhledem na Vítězný oblouk, Place 
de la Concorde, Tuilerijské zahrady, Musée du Louvre 
(možnost návštěvy; v úterý zavřeno) se světoznámými 
sbírkami (Chamurappiho zákoník, Mona Lisa aj.), ostrov 
Île de la Cité s katedrálou Notre-Dame, možnost plavby 
vyhlídkovou lodí po řece Seině, návštěva Quartier Latin 
– Boulevard Saint Michel, univerzita La Sorbonne, ve 
večerních hodinách odjezd zpět do České republiky

6. den možnost dopolední návštěvy aquaparku v Ambergu (nutná 
včasná rezervace), příjezd ke škole ve večerních hodinách

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 8 150,– 
BRNO A OKOLÍ KČ 8 390,–
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

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

příplatek možnost zajistit ubytování v hotelu IBIS Budget 
(cenu zašleme na vyžádání)

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

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZDSTUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23051 2022/2023 dle nabídky CK

číslo programu školní rok termín

23050 2022/2023 dle nabídky CK

AMSTERDAM
S NÁVŠTĚVOU MOŘSKÉ ZOO
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do Nizozemska
2. den příjezd do Amsterdamu, pěší prohlídka s průvodcem – náměstí 

Dam s Novým kostelem (Nieuwe Kerk) a královským 
palácem, který stojí na cca 13,5 tisících kůlech, národní 
památník obětem 2. světové války, plovoucí květinový 
trh, možnost plavby vyhlídkovou lodí po grachtech (vodních 
kanálech), možnost návštěvy brusírny a muzea diamantů 
(nutná včasná rezervace), případně jiných z mnoha místních 
atrakcí či muzeí – inspirace viz modrý box na straně 56, dle 
časových možností zastávka u moře a procházka po pláži, ve 
večerních hodinách odjezd na ubytování

3. den návštěva středověkého hradu Muiderslot, jednoho z nej-
starších a nejnavštěvovanějších hradů v Holandsku, přesun 
k návštěvě Delfinária v Harderwijku – největší mořský zoo-
-park v Evropě (vystoupení delfínů a tuleňů, možnost pohladit 
si rejnoky aj.), odpoledne odjezd zpět do České republiky

4. den příjezd ke škole v časných ranních hodinách

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 4 750,– 
BRNO A OKOLÍ KČ 4 990,–
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

KŘIŽOVATKA EVROPY
ZA POZNÁNÍM A ZÁBAVOU
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do Francie
2. den příjezd do Štrasburku zvaného křižovatka Evropy, pěší pro-

hlídka historického centra (UNESCO) – čtvrť Petite France 
s vodními kanály a krytými mosty Ponts Couverts, možnost 
projížďky vyhlídkovou lodí po řece Ill, katedrála Notre-
-Dame de Strasbourg, kupecký dům Maison Kammerzell, 
návštěva Evropského parlamentu (povolena pro studenty od 
14 let včetně, nutná včasná rezervace; otevřeno úterý-čtvrtek) 
nebo některého z místních muzeí – Palác Rohan (muzeum 
krásných umění, archeologie a dekorativních umění), Alsaské 
muzeum, Historické muzeum aj., večer odjezd na ubytování

3. den celodenní návštěva Europa-Parku, největšího zábavního 
parku v Německu, večer odjezd zpět do České republiky
alternativně: celodenní výlet do Černého lesa – návštěva 
města Freiburg, návštěva skanzenu Schwarzwalder 
Freilichtmuseum, případně procházka v barefoot parku

4. den příjezd ke škole v časných ranních hodinách

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 3 690,– 
BRNO A OKOLÍ KČ 3 990,–
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

PROGRAMY ZÁJEZDŮ RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

CENY ZÁJEZDŮ ZAHRNUJÍ:
• 1x ubytování v hostelu (Nizozemsko)/hotelu F1 (Francie) se 

snídaní (vícelůžkové pokoje), za příplatek možnost zajistit 
ubytování v hotelu IBIS Budget (cenu zašleme na vyžádání)

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

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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 cenách nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné.
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Alternativy programu v Amsterdamu
• Van Gogh Museum – největší sbírka děl známého malíře

• Rijksmuseum – největší a nejvýznamnější muzeum umění 
a historie v Nizozemsku se sbírkami ve více než 200 sálech

• Rembrandthuis – muzeum věnované Rembrandtovi a jeho 
dílu situované v domě, v němž 20 let žil

• Stedelijk Museum – sbírky moderního a současného umění

• Dům Anny Frankové – muzeum věnované památce mladé 
židovské dívky, která se zde ukrývala za 2. světové války

• NEMO science muzeum – interaktivní muzeum vědy

• National Maritime Museum – pestrá námořní sbírka

• Amsterdam Arena – domovský fotbalový stadion AFC Ajax

• Micropia – unikátní muzeum mikrobů a mikroorganismů

• Body Worlds – výstava o  anatomii s celotělovými exponáty

• This is Holland – zhlédnutí nizozemských NEJ netradičním 
způsobem z ptačí perspektivy s atmosférickými efekty

• WONDR Experience – umělecké hřiště pro všechny věkové 
kategorie, interaktivní zážitek, který zaujme všechny smysly

• Madame Tussauds – muzeum voskových figurín

TIPY NA PRODLOUŽENÍ ZÁJEZDU
• Belgie: inspirace viz 3. a 4. den na straně 57

• Hrad Muiderslot a Delfinárium: podrobný program viz 
3. den na straně 55 (program č. 23051)

STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23052 2022/2023 dle nabídky CK

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 6 850,– 
BRNO A OKOLÍ KČ 7 150,–
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
• 2x ubytování v hostelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)

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

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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

ZA VŮNÍ SÝRA 
A TULIPÁNŮ
VELKÝ OKRUH HOLANDSKEM
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do Nizozemska
2. den příjezd do malebného městečka Naarden, působiště a místa 

posledního odpočinku učitele národů J. A. Komenského – 
pěší prohlídka historického centra položeného za hradbami 
pozoruhodné hvězdicovité pevnosti obehnané dvojitým 
vodním příkopem, návštěva muzea J. A. Komenského, přesun 
do unikátního skanzenu Zaanse Schans k seznámení se 
s bohatou holandskou historií a tradicemi (typické větrné 
mlýny, dřevěné domečky, pekařské muzeum, ukázka řeme-
slné výroby dřeváků, cínu, sýrů a čokolády aj.), zastávka v kou-
zelné rybářské vesničce Volendam, večer odjezd na ubytování

3. den celodenní výlet – Keukenhof a Den Haag
dopoledne: prohlídka květinového království Keukenhof – 
možnost návštěvy světoznámé výstavy květin (v r. 2023 
otevřeno od 23. 3. do 14. 5.)
odpoledne: prohlídka historického centra města Den Haag, 
sídla vlády, panovníka a mezinárodního soudního dvora, 
možnost návštěvy parku miniatur Madurodam s význam-
nými holandskými památkami zmenšenými v měřítku 1:25, 
dle časových možností procházka po nejkrásnější pláži 
Severního moře v přímořském letovisku Scheveningen, 
případně návštěva akvária, návrat na ubytování
alternativně: místo Den Haagu návštěva interaktivního 
muzea kosmonautiky Space Expo v Noordwijku

4. den celodenní návštěva Amsterdamu
pěší prohlídka s průvodcem – náměstí Dam s Novým 
kostelem (Nieuwe Kerk) a královským palácem, který 
stojí na cca 13,5 tisících kůlech, národní památník obětem 
2. světové války, plovoucí květinový trh, možnost plavby 
vyhlídkovou lodí po grachtech (vodních kanálech), možnost 
návštěvy brusírny a muzea diamantů (nutná včasná rezer-
vace), případně jiných z mnoha místních atrakcí či muzeí 
(inspirace viz modrý box), večer odjezd zpět do České republiky

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

Amsterdam

Den Haag

Naarden
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23053 2022/2023 dle nabídky CK
Brusel

Gent

Bruggy

Cáchy
Maastricht

Lucemburk

TRUMFY BENELUXU
MAASTRICHT – GENT – BRUGGY – 
BRUSEL – LUCEMBURK
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do Německa
2. den zastávka v bývalém korunovačním městě Cáchy k návštěvě 

nejvýznamnější církevní stavby v Německu, katedrály Panny 
Marie (UNESCO), kde byl Karel IV. korunován králem Svaté 
říše římské, příjezd do Nizozemska, prohlídka historického 
centra města Maastricht, v němž byla v r. 1992 podepsána 
Maastrichtská smlouva o vzniku Evropské unie – náměstí 
Vrijthof s bazilikou sv. Serváce a kostelem sv. Jana, 
historická brána Helpoort, bazilika Panny Marie, nejstarší 
most v Holandsku Sint-Servaas Brug (13. stol.), odjezd na 
ubytování do Belgie, dle časových možností krátká prohlídka 
okouzlujícího belgického univerzitního města Leuven, 
s bohatou pivovarskou historií (mj. Stella Artois)
alternativně: místo Maastrichtu návštěva největšího 
belgického skanzenu Bokrijk s více než stovkou stavení 
prezentujících historii života na vlámském venkově

3. den celodenní výlet – Gent, Bruggy a Oostende
dopoledne: pěší prohlídka Gentu, pohádkového města 
flanderských vévodů – středověký hrad Gravensteen, nábřeží 
Graslei, kostely sv. Michala a sv. Mikuláše, katedrála 
sv. Bavona, dominanta města zvonice Belfort
odpoledne: prohlídka malebného belgického města Bruggy 
nazývaného Benátky severu – dvůr bekyní, náměstí 
Markt, možnost výstupu na 83 m vysokou věž Belfort 
s krásným výhledem, bazilika sv. Krve, možnost pro-
jížďky lodí po romantických vodních kanálech nebo 
návštěvy Muzea čokolády a Muzea hranolků s ochut-
návkou, dle časových možností zastávka v lázeňském 
letovisku Oostende na pobřeží Severního moře a procházka 
po písčité pláži, návrat na ubytování
alternativně: místo Gentu nebo Brugg prohlídka histo-
rického centra přístavního města Antverpy s náměstím 
Grote Markt a katedrálou Panny Marie s Rubensovými 
díly, možnost návštěvy muzea diamantů

4. den celodenní návštěva Bruselu
pěší prohlídka s průvodcem – náměstí Grand Place, 
radnice, dle zájmu a časových možností návštěva „Planety 
čokolády“ s ukázkou výroby a ochutnávkou pralinek, symbol 
města Manneken Pis (čůrající chlapeček), Jaenneke Pis 
(čůrající holčička), Palais de la Dynastie, Královská 
knihovna, Královský palác, Palais des Académies, 
Palais de la Nation, katedrála sv. Michala a sv. Guduly, 
možnost návštěvy sídla Evropského parlamentu (povo-
lena pro studenty od 14 let včetně) nebo multifunkčního 
Parlamentária, zastávka u symbolu města Atomia (165 
miliardkrát zvětšený model základní buňky krystalové 
mřížky železa), ve večerních hodinách odjezd zpět do České 
republiky, večerní/noční zastávka v Lucembursku ke krátké 
prohlídce historického centra hlavního města Lucemburk 
s katedrálou Notre-Dam, v jejíž kryptě jsou uloženy ostatky 
českého krále Jana Lucemburského

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

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 6 350,– 
BRNO A OKOLÍ KČ 6 650,–
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
• 2x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje), za 

příplatek možnost zajistit ubytování v hotelu IBIS Budget 
(cenu zašleme na vyžádání)

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

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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

TIP: NÁVŠTĚVA EURO SPACE CENTER
zařaďte do programu celodenní výlet do unikátního vesmír-
ného střediska (trénink na simulátorech speciálně určených 
pro výcvik astronautů, jedinečný zážitek chůze po Měsíci 
nebo Marsu aj.) – pro více informací kontaktujte CK
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23054 2022/2023 dle nabídky CK

OKOUZLUJÍCÍ BENÁTKY
S NÁVŠTĚVOU GARDALANDU 
NEBO VERONY
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do Itálie
2. den příjezd do přístavu Punta Sabbioni, plavba lodí (alternativně 

jízda vlakem z Mestre) do Benátek, perly kraje Veneto, které 
Napoleon nazval salónem Evropy, pěší prohlídka města 
(UNESCO) s průvodcem – Dóžecí palác, Ponte dei Sospiri 
(most vzdechů), náměstí a bazilika San Marco s nádhernými 
mozaikami, most Ponte di Rialto, rybí trh, kostel Santa 
Maria della Salute s Tizianovými obrazy, možnost projížďky 
vyhlídkovou lodí po Canal Grande, osobní volno na ochut-
návku lahodné italské zmrzliny a pizzy, přesun lodí/vlakem 
zpět do Punta Sabbioni/Mestre, večer odjezd na ubytování

3. den celodenní návštěva Gardalandu, třetího největšího zábav-
ního parku v Evropě a největšího v Itálii s mnoha vzrušu-
jícími atrakcemi – horská dráha Blue Tornado s maximální 
rychlostí 110 km/h a přetížením 5G, nádherný panoramatický 
výhled na jezero Lago di Garda z létajícího ostrova z výšky 
50 metrů, jízda po divoké řece, jedinečná podzemní pirátská 
vodní atrakce v hloubce 30-40 m aj., možnost rozšíření 
o návštěvu akvária Sea Life s interaktivními expozicemi 
a podmořským tunelem nebo o vodní park Legoland (první 
park tohoto typu v Evropě, otevřen v r. 2021), večer odjezd 
zpět do České republiky, dle časových možností zastávka 
u největšího italského jezera Lago di Garda
alternativně: prohlídka Verony (UNESCO) proslulé milost-
ným příběhem o Romeovi a Julii – rodný dům Julie, dvou-
kostel San Fermo Maggiore, římský amfiteátr z 1. stol., hrad 
rodu Scaligerů, románská bazilika, procházka malebným 
městečkem Sirmione ležícím na břehu jezera Lago di Garda, 
možnost plavby vyhlídkovou lodí po jezeře

4. den příjezd ke škole v ranních hodinách

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Benátky

Řím

Alternativy programu v Benátkách
• Gallerie dell’Accademia – největší umělecká sbírka 

benátského umění s díly od Tiziana, Veronése, Belliniho aj.

• Ca’ d’Oro – nádherný palác s významnou uměleckou sbírkou

• Peggy Guggenheim Collection – sbírka umění 20. stol.

• Murano – ostrov proslulý výrobou skla, možnost návštěvy 
sklárny či sklářského muzea Museo del Vetro

• Burano – ostrov s pestrobarevnými rybářskými domky

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 4 390,– 
BRNO A OKOLÍ KČ 4 290,–
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
• 1x ubytování v hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)

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

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

TIPY NA PRODLOUŽENÍ ZÁJEZDU
• Burano/Murano a Lido di Jesolo: návštěva jednoho 

z oblíbených benátských ostrovů a koupání na písčité pláži

• Milán: prohlídka centra města s hradem Castello 
Sforzesco, impozantním gotickým dómem, světoznámou 
operou „La Scala“ a kostelem Santa Maria delle 
Grazie (freska Poslední večeře od Leonarda da Vinciho)

• Modena a Bologna: podrobný program viz str. 59

• Florencie: podrobný program viz 2. den na str. 60
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23055 2022/2023 dle nabídky CK

NEJRYCHLEJŠÍ 
ITALSKÁ AUTA
MODENA – FERRARI – 
LAMBORGHINI – BOLOGNA
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy v nočních hodinách do Itálie
2. den kolem poledne příjezd do města Modena, návštěva unikátního 

muzea Enza Ferrariho – v první historické budově (rodný 
dům E. Ferrariho) se nachází expozice zaměřená na život 
a dílo této automobilové legendy a historii Ferrari, ve druhé 
futuristické budově (autorem je český architekt Jan Kaplický) 
jsou vystaveny závodní automobily této světoznámé značky, 
možnost jízdy v závodním simulátoru F1 na nejznámějších 
okruzích světa (nutná rezervace předem), krátká procházka 
do historického centra města Modena na náměstí Piazza 
Grande s katedrálou a bránou Torre Civica (UNESCO), 
přesun do Maranella k návštěvě muzea silničních a závod-
ních automobilů Ferrari – možnost vyzkoušet si výměnu 
pneumatiky modelu F1 v pit stopu, zasvěcení do technologic-
kých inovací vozů aj., večer odjezd na ubytování

3. den návštěva muzea Lamborghini v Sant’Agata Bolognese – 
výstava toho nejlepšího z produkce automobilky od minulosti 
po nejnovější modely, včetně Lamborghini Urus a speciálních 
kousků z limitovaných edic, možnost návštěvy továrny (povo-
lena pro studenty od 17 let, nutná včasná rezervace), prohlídka 
starobylého univerzitního města Bologna – Piazza Maggiore, 
bazilika San Petronio, Neptunova fontána, věže Garisenda 
a Torri degli Asinelli (nejvyšší šikmá středověká věž na světě), 
Piazza Santo Stefano, Archiginnasio (součást nejstarší 
univerzity na světě založené již v r. 1088), osobní volno na 
ochutnávku proslulé italské zmrzliny a pizzy nebo slavného 
boloňského ragú, možnost návštěvy galerie Pinacoteca 
Nazionale (malby italských malířů od 13. stol. do současnosti), 
odpoledne odjezd zpět do České republiky
alternativně: místo muzea Lamborghini nebo Bologni 
návštěva Gelato Musea s ochutnávkou zmrzliny nebo výrobny 
parmezánu či balzamikového octa s degustací

4. den příjezd ke škole v nočních, případně časných ranních hodinách

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 4 650,– 
BRNO A OKOLÍ KČ 4 450,–
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
• 1x ubytování v hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)

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

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

Bologna

Modena

Řím

TIPY NA PRODLOUŽENÍ ZÁJEZDU
• Ducati/závodní okruh: exkurze do továrny Ducati 

(výroba motocyklů) a návštěva Ducati muzea nebo 
exkurze na závodním okruhu Autodromo di Imola

• San Marino: návštěva jednoho z nejmenších států světa 
(UNESCO), zastávka u moře s možností koupání

• Benátky: podrobný program viz 2. den na str. 58

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV
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VIVA LA DOLCE VITA
ITÁLIE VŠEMI SMYSLY
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy v podvečerních hodinách do Itálie
2. den příjezd do Florencie, pěší prohlídka historického centra 

s průvodcem – vyhlídka Piazza Michelangelo, zahrady 
Boboli, Palazzo Pitti, most zlatníků Ponte Vecchio, 
možnost návštěvy Galerie Uffizi (největší kolekce italského 
renesančního malířství) nebo Museo Galileo se sbírkou 
matematických, navigačních a astronomických přístrojů 
(mj. Galileův dalekohled), Piazza della Signoria, na níž stojí 
Palazzo Vecchio a replika Michelagnelova Davida (originál 
v Galleria dell´Accademia), bazilika Santa Croce s pomníky 
věhlasných Florenťanů (Michelangelo, Galileo, Machiavelli aj.), 
dům rodiny Buonarroti, rodný dům Dante Alighieriho, 
Piazza della Repubblica, Piazza del Duomo s dominan-
tou města katedrálou Santa Maria del Fiore, bazilika San 
Lorenzo s pohřební kaplí šlechtického rodu Medici (možnost 
návštěvy), v podvečerních hodinách odjezd na ubytování

3. den celodenní výlet – sýrárna, Ferrari a Bologna
návštěva tradiční sýrárny s ochutnávkou (ročně se zde vyrobí 
přes 150 tisíc bochníků parmezánu), návštěva unikátního 
muzea Enza Ferrariho – v první historické budově (rodný 
dům E. Ferrariho) se nachází expozice zaměřená na život 
a dílo této automobilové legendy a historii Ferrari, ve druhé 
futuristické budově (autorem je český architekt Jan Kaplický) 
jsou vystaveny závodní automobily této světoznámé značky, 
možnost jízdy v závodním simulátoru F1 na nejznámějších 
okruzích světa (nutná rezervace předem), prohlídka staro-
bylého univerzitního města Bologna – Piazza Maggiore, 
bazilika San Petronio, Neptunova fontána, věže Garisenda 
a Torri degli Asinelli (nejvyšší šikmá středověká věž), Piazza 
Santo Stefano, Archiginnasio (součást nejstarší univerzity 
na světě založené již v r. 1088), osobní volno na ochutnávku 
proslulé italské zmrzliny a pizzy nebo boloňského ragú, 
možnost návštěvy galerie Pinacoteca Nazionale s díly 
italských malířů, ve večerních hodinách návrat na ubytování

4. den celodenní návštěva Benátek a ostrova Murano
příjezd do přístavu Punta Sabbioni, plavba lodí (alterna-
tivně jízda vlakem z Mestre) do Benátek, perly kraje Veneto, 
které Napoleon nazval salónem Evropy, pěší prohlídka 
města s průvodcem – Dóžecí palác, Ponte dei Sospiri 
(most vzdechů), náměstí a bazilika San Marco s nádher-
nými mozaikami, most Ponte di Rialto, rybí trh, kostel 
Santa Maria della Salute s Tizianovými obrazy, možnost 
projížďky vyhlídkovou lodí po Canal Grande, výlet na 
ostrov Murano k návštěvě místní sklárny s demonstrací 
výroby, cesta lodí/vlakem zpět do Punta Sabbioni/Mestre, 
ve večerních hodinách návrat do České republiky 

5. den příjezd ke škole v časných ranních hodinách

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 6 250,– 
BRNO A OKOLÍ KČ 5 990,–
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
• 2x ubytování v hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)

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

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23056 2022/2023 dle nabídky CK

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Benátky

Bologna

Florencie

Řím
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23057 2022/2023 dle nabídky CK

KLENOTY TOSKÁNSKA 
A CINQUE TERRE
TEMATICKÝ ZÁJEZD 
ZA PAMÁTKAMI UNESCO
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do Itálie
2. den příjezd do hlavního města Toskánska, Florencie, pěší pro-

hlídka historického centra (UNESCO od r. 1982) s průvodcem 
– vyhlídka Piazzale Michelangelo, zahrady Boboli, Palazzo 
Pitti, most zlatníků Ponte Vecchio, možnost návštěvy 
Galerie Uffizi (největší kolekce italského renesančního 
malířství) nebo Museo Galileo se sbírkou matematických, 
navigačních a astronomických přístrojů (mj. Galileův daleko-
hled), Piazza della Signoria, na níž stojí Palazzo Vecchio 
a replika Michelangelova Davida (originál v Galleria 
dell’Accademia), bazilika Santa Croce s pomníky věhlas-
ných Florenťanů (Michelangelo, Galileo, Machiavelli aj.), dům 
rodiny Buonarroti, rodný dům Dante Alighieriho, Piazza 
della Repubblica, Piazza del Duomo s dominantou města 
katedrálou Santa Maria del Fiore, bazilika San Lorenzo 
s pohřební kaplí šlechtického rodu Medici (možnost návštěvy), 
v podvečerních hodinách odjezd na ubytování

3. den celodenní výlet – Siena, San Gimignano a Pisa
dopoledne: prohlídka klenotu Toskánska, okouzlujícícho měs-
tečka Siena (UNESCO od r. 1995) – jedno z nejkrásnějších stře-
dověkých náměstí světa Piazza del Campo s věží Torre del 
Mangia, katedrála Duomo di Siena, bazilika San Domenico 
s ostatky sv. Kateřiny Sienské, patronky města, Itálie a Evropy
odpoledne: návštěva středověkého „města věží“ San 
Gimignano (UNESCO od r. 1990) – procházka historickým 
centrem ke zřícenině pevnosti Montestaffoli s nádhernou 
vyhlídkou na okolní vinice, olivové háje a cypřišové aleje, 
zastávka u světoznámé šikmé věže v Pise, odjezd na ubytování
alternativně: místo Pisy krátká prohlídka města Lucca 
s dómem San Martino, unikátním oválným náměstím 
Piazza Anfiteatro, kostelem San Michele in Foro a rodným 
domem operního skladatele Giacomo Pucciniho

4. den celodenní návštěva národního parku Cinque Terre
výlet vlakem podél skalnatého pobřeží (UNESCO od r. 1997) 
přístupného pouze vlakem, lodí či pěšky – návštěva vesniček 
s krásnými scenériemi pestrobarevných domů tyčících se na 
okrajích útesů, možnost koupání na malých písčitých plážích, 
v podvečer odjezd zpět do České republiky

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

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 6 450,– 
BRNO A OKOLÍ KČ 6 250,–
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
• 2x ubytování v hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)

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

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

Florencie

Siena
Pisa

Cinque 
Terre

Řím

TIPY NA PRODLOUŽENÍ ZÁJEZDU
• Ostrov Elba: plavba trajektem do města Portoferraio 

k procházce historickým centrem, prohlídka pevnosti 
Forte Stella a Napoleonovy vily (jedno z míst, kde slavný 
vojevůdce prožil vyhnanství), koupání na oblázkové pláži

• Milán: prohlídka centra města s hradem Castello 
Sforzesco, impozantním gotickým dómem, světoznámou 
operou „La Scala“ a kostelem Santa Maria delle 
Grazie (freska Poslední večeře od Leonarda da Vinciho)

• Benátky: podrobný program viz 2. den na str. 58

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23058 2022/2023 dle nabídky CK

Florencie

Vatikán

Řím

CIAO ITALIA!
FLORENCIE – ŘÍM – VATIKÁN
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do Itálie
2. den příjezd do Florencie, pěší prohlídka s průvodcem – vyhlídka 

Piazzale Michelangelo, zahrady Boboli, Palazzo Pitti, 
most zlatníků Ponte Vecchio, možnost návštěvy Galerie 
Uffizi (největší kolekce italského renesančního malířství) 
nebo Museo Galileo se sbírkou matematických, navigač-
ních a astronomických přístrojů (mj. Galileův dalekohled), 
Piazza della Signoria, na níž stojí Palazzo Vecchio a replika 
Michelangelova Davida (originál v Galleria dell’Accademia), 
bazilika Santa Croce s pomníky věhlasných Florenťanů 
(Michelangelo, Galileo, Machiavelli aj.), dům rodiny Buo-
narroti, rodný dům Dante Alighieriho, Piazza della 
Repubblica, Piazza del Duomo s dominantou města 
katedrálou Santa Maria del Fiore, bazilika San Lorenzo 
s pohřební kaplí šlechtického rodu Medici (možnost návštěvy), 
v podvečerních hodinách odjezd na ubytování

3. den celodenní návštěva Říma
přesun místní dopravou do centra, pěší prohlídka s průvod-
cem – Piazza Venezia s národním památníkem z bílého 
mramoru, Kapitol s náměstím navrženým Michelan-
gelem a překrásným výhledem na Forum Romanum 
(možnost návštěvy), Trajánovo fórum, Bazilika sv. Kosmy 
a Damiána, Colosseum (největší amfiteátr z dob Římské říše), 
Konstantinův oblouk, Domus Aurea, Bazilika sv. Petra 
v řetězech, Bazilika Panny Marie Sněžné, prezidentský 
palác na Piazza del Quirinale, fontána di Trevi, Španělské 
schody, Piazza del Popolo, odpočinek v parku Villa Bor-
ghese, návrat místní dopravou na ubytování

4. den celodenní návštěva Vatikánu a Říma
přesun místní dopravou do Vatikánu, nejmenšího státu 
světa a sídla papeže – možnost návštěvy Vatikánských 
muzeí s rozsáhlými uměleckými sbírkami a proslulou 
Sixtinskou kaplí (světoznámé fresky od Michelangela), 
prohlídka Svatopetrského náměstí (jedno z nejkrásnějších 
veřejných prostranství na světě se slavnou Berniniho kolo-
nádou) a chrámu sv. Petra (možnost výstupu do kupole 
s překrásným výhledem na celé město), procházka kolem 
Andělského hradu a přes Andělský most do centra Říma 
na Piazza Navona (původně stadion císaře Domitiana) a ke 
starořímskému chrámu Pantheon (nejlépe zachovalá antická 
budova v Římě), osobní volno na ochutnávku lahodné italské 
zmrzliny a pizzy, návrat místní dopravou na předměstí Říma, 
v podvečerních hodinách odjezd zpět do České republiky

5. den příjezd ke škole v odpoledních hodinách

Alternativy programu v Římě
• Tivoli – návštěva Villy d’Este s překrásnými terasovitými 

zahradami a velkolepé Hadrianovy vily na předměstí Říma

• Caracallovy lázně – nejzachovalejší antické lázně na světě

• Bazilika sv. Jana v Lateráně – první bazilika v Římě

• Musei Capitolini – římské archeologické a umělecké sbírky

• Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea

• MAXXI – národní muzeum současného umění a architektury
PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 6 850,– 
BRNO A OKOLÍ KČ 6 650,–
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
• 2x ubytování v hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)

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

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

TIP: PRODLOUŽENÍ O TOSKÁNSKO
návštěva klenotu Toskánska Sieny (UNESCO) a středověké-
ho „města věží“ San Gimignano (UNESCO) – inspirace viz 3. 
den na str. 61 – pro více informací kontaktujte CK
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23059 2022/2023 dle nabídky CK

Florencie

Capri

Vesuv
a Pompeje

Neapol

Vatikán

Řím

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

DĚJINY V KOSTCE
CAPRI – NEAPOL – VESUV – 
POMPEJE – ŘÍM – FLORENCIE
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do Itálie
2. den plavba trajektem ze Sorrenta/Neapole na nejkrásnější ostrov 

Itálie Capri, příjezd do Marina Grande, výjezd zubačkou do 
hlavního města ostrova, Capri, pěší prohlídka s průvodcem 
– náměstí, klášter, Augustovy zahrady, možnost návštěvy 
parfumerie, přesun místní dopravou do města Anacapri – 
možnost návštěvy Villy San Michele, v níž žil a tvořil Axel 
Munthe, autor Knihy o životě a smrti, návrat na pevninu, 
průjezd přístavem Santa Lucia, večer odjezd na ubytování
alternativně: místo Capri prohlídka vulkanického ostrova 
Ischia a středověkého hradu Castello Aragonese – možnost 
návštěvy termálních lázní nebo odpočinek na pláži a koupání 
v moři, dle zájmu přesun místní dopravou do Fontany a výstup 
na vyhaslou sopku Monte Epomeo (789 m n. m.)

3. den celodenní výlet – Vesuv a Pompeje
dopoledne: v časných ranních hodinách odjezd pod Vesuv – 
výjezd místní dopravou na jedinou činnou sopku v Evropě, 
krátký výstup ke kráteru s překrásnými výhledy
odpoledne: návštěva jedinečného archeologického naleziště 
v Pompejích, které erupce Vesuvu v r. 79 n. l. pohřbila pod 
šestimetrovou vrstvou pemzy a popela – možnost prohlídky 
Pompejí v podobě před jejich zničením za využití virtuální 
reality, odjezd na ubytování v okolí Říma

4. den návštěva Vatikánu a Říma
přesun místní dopravou do centra, pěší prohlídka s průvod-
cem – chrám sv. Petra, Svatopetrské náměstí (jedno 
z nejkrásnějších veřejných prostranství na světě s proslulou 
Berniniho kolonádou), Andělský hrad a most, Piazza 
Navona (původně stadion císaře Domitiana), starořímský 
chrám Pantheon (nejlépe zachovalá antická budova v Římě), 
Piazza Venezia s národním památníkem z bílého mramoru, 
Kapitol s náměstím navrženým Michelangelem a překrás-
ným výhledem na Forum Romanum, Trajánovo fórum, 
Bazilika sv. Kosmy a Damiána, Colosseum (největší 
amfiteátr z dob Římské říše), Konstantinův oblouk, Domus 
Aurea, Bazilika sv. Petra v řetězech, prezidentský palác na 
Piazza del Quirinale, fontána di Trevi, Španělské schody, 
návrat místní dopravou na ubytování

5. den přejezd do Florencie, pěší prohlídka s průvodcem – vyhlídka 
Piazzale Michelangelo, zahrady Boboli, Palazzo Pitti, 
most zlatníků Ponte Vecchio, možnost návštěvy Galerie 
Uffizi (největší kolekce italského renesančního malířství) 
nebo Museo Galileo se sbírkou matematických, navigač-
ních a astronomických přístrojů (mj. Galileův dalekohled), 
Piazza della Signoria, na níž stojí Palazzo Vecchio a replika 
Michelangelova Davida (originál v Galleria dell’Accademia), 
bazilika Santa Croce s pomníky věhlasných Florenťanů 
(Michelangelo, Galileo, Machiavelli aj.), dům rodiny Buo-
narroti, rodný dům Dante Alighieriho, Piazza della 
Repubblica, Piazza del Duomo s dominantou města 
katedrálou Santa Maria del Fiore, bazilika San Lorenzo 
s pohřební kaplí rodu Medici (možnost návštěvy), ve večerních 
hodinách odjezd zpět do České republiky

6. den příjezd ke škole v dopoledních, případně odpoledních hodinách

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 8 490,– 
BRNO A OKOLÍ KČ 8 350,–
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
• 3x ubytování v hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)

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

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

TIPY NA PRODLOUŽENÍ ZÁJEZDU
• Pobřeží Amalfi: výlet podél jednoho z nejkrásnějších 

pobřeží v Evropě (UNESCO) s návštěvou malebných 
středověkých městeček Amalfi a Ravello, možnost 
koupání nebo návštěvy farmy či továrny na těstoviny

• Toskánsko: návštěva klenotu Toskánska Sieny (UNESCO) 
a středověkého „města věží“ San Gimignano (UNESCO) 
– inspirace viz 3. den na str. 61

• Prodloužení poznávání Říma: inspirace viz str. 62
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23060 2022/2023 dle nabídky CK

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 8 990,– 
BRNO A OKOLÍ KČ 9 150,– ZAHRNUJE:
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
• 1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje)

• 2x ubytování v tříhvězdičkovém hotelu se snídaní (vícelůžkové 
pokoje), za příplatek možnost zajistit polopenzi

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

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

TIPY NA PRODLOUŽENÍ ZÁJEZDU
• NP Garrotxa: návštěva městečka Olot v blízkosti 

sopky Montsacopa (možnost výstupu ke kráteru), lehká 
turistika ve vyhlášeném NP Garrotxa s téměř 40 vulkány

• Cadaqués: prohlídka přímořského městečka, které 
inspirovalo řadu umělců (P. Picasso, J. Miró, S. Dalí aj.) 
a domu S. Dalího v Port Lligat, možnost koupání

• Montserrat a Costa Brava: návštěva dechberoucího 
poutního místa Montserrat s klášterem vybudovaným 
ve skále a koupání v moři na pobřeží Costa Brava

ROZMANITÉ 
KATALÁNSKO
S NÁVŠTĚVOU MONAKA
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do Monaka
2. den příjezd do Monaka, jednoho z nejmenších států světa, pěší 

prohlídka s průvodcem – historická čtvrť Monaco Ville 
s katedrálou sv. Mikuláše, Knížecího paláce nebo 
Oceánografického muzea (chrám moří se žraločí lagunou, 
obřím akváriem s korálovým útesem a tisíci druhy ryb, moř-
skými želvami a bohatou sbírkou přírodní historie), oslnivá 
přístavní čtvrť La Condamine s trasou závodů Formule 1, 
exteriéry impozantního Casina, Japonská zahrada, možnost 
návštěvy soukromé sbírky vozidel monackých knížat ve čtvrti 
Fontvieille, ve večerních hodinách odjezd na ubytování
alternativně: místo Monaka celodenní návštěva Marseille 

3. den celodenní výlet – Figueres a Girona
prohlídka rodiště a místa posledního odpočinku mistra 
surrealistického malířství S. Dalího, Figueres – možnost 
návštěvy unikátního divadelního muzea S. Dalího, prohlídka 
historického centra Katalánska, Girony (mj. místo natáčení 
seriálu Hra o trůny) – kamenný most Pont De Pedra přes řeku 
Onyar, gotická katedrála s údajně nejširší chrámovou lodí 
v Evropě, kostel Sant Feliu, staré Židovské město, Arabské 
lázně, odjezd na ubytování do letoviska na pobřeží Costa Brava

4. den celodenní návštěva Barcelony
prohlídka s průvodcem – přístav Port Vell se sochou K. 
Kolumba, třída La Rambla, nejznámější barcelonská tržnice 
La Boqueria (možnost nákupu a ochutnávky tradičních 
místních specialit), náměstí Plaça Catalunya, třída Passeig 
de Gràcia, s domem La Pedrera (možnost návštěvy výstavy 
o díle Gaudího) a dalšími secesními skvosty Gaudího aj., 
ohromující nedokončená Gaudího stavba Sagrada Familia 
(chrám Svaté rodiny), přesun místní dopravou k návštěvě 
pohádkového parku Güell, návrat na ubytování

5. den celodenní návštěva Barcelony
výjezd na vrcholek Montjuic s překrásným výhledem, možnost 
návštěvy skanzenu Poble Espanyol nebo Olympijského sta-
dionu (LOH v r. 1992), prohlídka okouzlující gotické čtvrtě Barrio 
Gotico a její dominanty katedrály sv. Kříže a sv. Eulálie 
(možnost návštěvy), odpočinek na krásné městské pláži La 
Barceloneta, případně nákupy v centru Maremagnum nebo 
návštěva některých z mnoha vynikajících barcelonských muzeí 
či atrakcí , ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky

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

Monako

Madrid
Barcelona

Girona

Figueres

Alternativy programu v Barceloně
• L’Aquàrium – jedno z největších mořských akvárií v Evropě

• Camp Nou – stadion a muzeum FC Barcelona

• CosmoCaixa – vynikající interaktivní muzeum vědy

• Flamenco show – tradiční španělské taneční představení

• Muzea umění – Gaudí Centre, Museu Picasso, Muzeum 
moderního umění, Muzeum katalánského umění aj.

• Tibidabo – hora s nádherným výhledem a zábavním parkem
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23061 2022/2023 dle nabídky CK
Soluň

Ancona

Řím

Parga

Athény

San Marino

Meteora

Delfy
IgoumenitsaHELÉNSKÁ REPUBLIKA – 

KOLÉBKA CIVILIZACE
SOLUŇ – TEMPI – METEORA –
ATHÉNY – DELFY – SAN MARINO
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do Řecka
2. den příjezd do Soluně, druhého největšího řeckého města a rodiště 

slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, pěší prohlídka 
s průvodcem – starobylá Kastra s byzantskou citadelou, 
mohutnými hradbami, klášterem Vlatadon a překrásnými 
panoramatickými výhledy na město a moře, čtvrť Ano Poli 
s malebnými křivolakými uličkami, bazilika sv. Demétria 
zasvěcená patronu města s mozaikami z 8. stol., starořímské 
fórum, velkolepá Rotunda a Galeriův oblouk ze 4. stol., 
chrám Agia Sofia, srdce města Aristotelovo náměstí, 
přístavní čtvrť Ladadika s tradičními restauracemi, symbol 
města Bílá věž, večer odjezd na ubytování

3. den celodenní výlet – údolí Tempi a Meteora
průjezd kolem mytické hory bohů Olymp a okouzlujícím 
údolím Tempi se zastávkou u visutého mostu přes řeku Pinios 
a kapličky Agia Paraskevi vytesané do skály k majestátním 
skalním klášterům v Meteoře, významného poutního místa 
a jedné z nejvyhledávanějších turistických atrakcí Řecka – 
zastávky na focení dechberoucích výhledů na kláštery drama-
ticky posazené na vrcholcích skal, návštěva nejrozsáhlejšího 
kláštera Megalo Meteoro ze 14. stol., případně kláštera 
Varlaam nebo Agios Stefanos, dle časových možností 
zastávka u památníku bitvy u Thermopyl, odjezd na ubytování

4. den návštěva Athén
příjezd do hlavního města Řecka, pěší prohlídka s průvodcem – 
majestátní Athénská akademie, starořímská Hadriánova 
knihovna, náměstí Monastiraki, Národní zahrada 
s konferenčním centrem Zappeion vystavěným při příležitosti 
první moderní Olympiády, Prezidentský palác, náměstí 
Syntagma, Starý královský palác (nynější sídlo parla-
mentu), možnost výjezdu lanovkou na horu Lycabettus 
s nádhernou vyhlídkou, odjezd na ubytování

5. den celodenní návštěva Athén
prohlídka antických staveb na posvátném návrší Akropolis, 
symbolu města a starověkého Řecka – Dionýsovo divadlo 
(nejstarší na světě), monumentální římský amfiteátr, 
vstupní brána Propyleje, majestátní chrámy Parthenón 
a Erechtheion zasvěcené patronce města bohyni Athéně, 
agora, Hefaistův chrám (nejzachovalejší v Athénách), 
starořímské fórum aj., procházka úzkými uličkami kou-
zelné čtvrti Plaka, možnost návštěvy Muzea Akropole, 
Národního archeologického muzea nebo Národního 
historického muzea, návrat na ubytování

6. den celodenní výlet – Delfy a Parga
návštěva proslulé starověké věštírny v Delfách na svazích 
pohoří Parnas s překrásnými výhledy na okolní krajinu 
a olivové háje, přejezd k návštěvě malebného městečka 
Parga – procházka po přímořské promenádě, drobné nákupy, 
odpočinek na pláži, možnost koupání, odjezd nočním trajek-
tem z přístavu Igoumenitsa do Itálie (plavba trvá cca 14 hodin) 

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

7. den v odpoledních hodinách odjezd z italského přístavu Ancona 
do San Marina, jednoho z nejmenších států světa, prohlídka 
historického centra s průvodcem – hlavní náměstí Piazza 
della Liberté, sídlo vlády Palazzo Pubblico, tři ikonické 
skalní pevnosti la Guaita, la Cesta a Il Montale, procházka 
podél hradeb, večer odjezd zpět do České republiky

8. den příjezd ke škole v dopoledních, případně odpoledních hodinách

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 13 490,–* ZAHRNUJE:
• 4x ubytování v hostelu/hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)

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

• cestou z Řecka přepravu přes moře luxusním trajektem 
společnosti Anek Lines (2–4 lůžkové kabiny)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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)

*cena je platná pro odjezd trajektu z Igoumenitsa do Ancona do 
30. 6. 2023, ceny pro odjezd trajektu v ostatních termínech na vyžádání

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

TIP: PRODLOUŽENÍ O PELOPONÉS
návštěva významných antických center Korint a Mykény, 
zastávka v přímořském městě Nafplio s troskami majestátní 
benátské pevnosti a prohlídka nádherného starořeckého 
divadla Epidaurus – pro více informací kontaktujte CK
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23062 2022/2023 dle nabídky CK

Rostock

Kodaň

Gedser

KODAŇ – MĚSTO 
DÁNSKÝCH KRÁLŮ
S NÁVŠTĚVOU AKVÁRIA
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do Německa
2. den v brzkých ranních hodinách příjezd do hanzovního města 

Rostock – dle časových možností krátká prohlídka his-
torického centra, přeprava trajektem do Dánska (plavba 
trvá cca 2 hodiny), příjezd do Kodaně, pěší prohlídka 
s průvodcem – promenáda se sochou Malé mořské víly 
(pohádková postava nejslavnějšího dánského rodáka H. Ch. 
Andersena), pevnost Kastellet ve tvaru pěticípé hvězdy, 
fontána Gefion, zámek Amalienborg Slot střežený krá-
lovskou gardou, malebné nábřeží Nyhavn, nákupní třída 
Strøget, kodaňská katedrála, odpočinek v unikátním parku 
Superkilen, možnost návštěvy zámku Rosenborg Slot, kde 
jsou uloženy dánské korunovační klenoty nebo zábavního 
parku Tivoli, večer odjezd na ubytování

3. den prohlídka architektonického skvostu Kodaňské univerzity 
Tietgenkollegiet (možnost návštěvy) a moderní čtvrti 
Öresund s vyhlídkou na velkolepý Öresundský most, který 
spojuje Dánsko se Švédskem, návštěva Národního akvária 
Dánska Den Blå Planet – největší akvárium v Evropě (na 
10 000 m2 se nachází přes 450 druhů ryb a vodních tvorů), 
jehož tvar je inspirován vodním vírem, odjezd nočním trajek-
tem z přístavu Gedser do Rostocku (plavba trvá cca 2 hodiny)
alternativně: místo akvária návštěva inovativní udržitelné 
rekreační oblasti CopenHill s lyžařskou sjezdovkou a pano-
ramatickým výhledem na Kodaň nebo výlet vlakem přes 
Öresundský most k prohlídce třetího největšího švédského 
města Malmö s pevností Malmohüs Slott a ikonickým mra-
kodrapem Turning Torso (nejvyšší budova ve Skandinávii)

4. den příjezd ke škole v ranních, případně dopoledních hodinách NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 5 850,– 
BRNO A OKOLÍ KČ 6 150,–
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
• 1x ubytování v hostelu/hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)

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

• 2x přepravu trajektem přes Baltské moře

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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

Alternativa nebo možnost prodloužení
• Helsingør a Helsingborg: návštěva dánského přístavního 

města Helsingør s renesančním hradem Kronborg (inspirace 
W. Shakespeara pro děj Hamleta), výlet trajektem do Švédska 
k prohlídce přímořského města Helsingborg – možnost 
výstupu na bývalou pevnostní věž Kärnan s nádherným 
výhledem na město a úžinu Öresund, procházka po pláži
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23063 2022/2023 dle nabídky CK

Rostock

Gedser

Göteborg

Fjällbacka

Lillehammer

Trelleborg

Oslo

Kodaň

Stockholm

Briksdalsbreen

Dalsnibba

VELKÝ OKRUH ZEMĚMI 
VIKINGŮ A TROLŮ
ŠVÉDSKO – NORSKO – DÁNSKO
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do Německa, příjezd do hanzovního města 

Rostock – procházka historickým centrem a přístavem, 
odjezd nočním trajektem do Švédska (plavba trvá cca 6 hodin)

2. den celodenní výlet – Göteborg a Fjällbacka
odjezd z přístavu do Göteborgu, pěší prohlídka s průvodcem – 
náměstí Gustav Adolfs Torg s měděnou sochou krále 
Gustava, přístav, moderní budova Opery, červenobílý mra-
kodrap Göteborgs-Utkiken, zastávka v malebném přístavu 
Fjällbacka s výhledem na moře poseté desítkami malých 
ostrůvků, odjezd na ubytování do Norska

3. den celodenní výlet – Lillehammer a údolí Gudbrandsdalen
návštěva olympijské hokejové haly v útrobách skály 
v Gjøviku, přesun do Lillehammeru k prohlídce lyžařských 
skokanských můstků (ZOH 1994), návštěva největšího skan-
dinávského skanzenu Maihaugen s více než 200 historickými 
budovami severského stylu od 13. stol. až po současnost, 
vyhlídková jízda bájemi opředeným údolím Gudbrandsdalen 
s typickými dřevěnými sloupovými kostelíky (inspirace H. 
Ibsena) a údolím řeky Raumy k soutěsce s vodopádem 
Slettafossen, odjezd na ubytování

4. den celodenní výlet – Geirangerfjord a Dalsnibba
průjezd Cestou Trollů (nejznámější cesta Norska s 11 serpen-
tinami) se zastávkou u Trolí stěny (nejvyšší kolmá stěna 
Evropy), plavba trajektem přes Storfjorden, průjezd Cestou 
orlů k nejkrásnějšímu norskému fjordu Geirangerfjord, 
možnost plavby vyhlídkovou lodí k vodopádům Sedm 
sester, dle počasí výjezd na vrchol Dalsnibba – nejvyšší 
vyhlídka Evropy přístupná po silnici (1476 m n. m.) s jedineč-
nými výhledy na fjord a okolí, odjezd na ubytování

5. den celodenní výlet – Briksdalsbreen a Sognefjord
panoramatická jízda oblastí, kterou se táhne největší konti-
nentální ledovec Evropy Jostedalsbreen, prohlídka ledovco-
vého splazu Briksdalsbreen, plavba trajektem přes nejdelší 
norský fjord Sognefjord, odjezd na ubytování

6. den celodenní návštěva Osla
pěší prohlídka hlavního města Norska – moderní budova 
Norské národní opery a baletu, Královský palác, 
Vigelandův park, přesun místní dopravou ke skokanskému 
můstku Holmenkollen nebo na poloostrov Bygdøy 
s možností návštěvy lidového nebo námořního muzea, noční 
přesun přes velkolepý Öresundský most do Dánska

7. den celodenní návštěva Kodaně
pěší prohlídka hlavního města Dánska – promenáda se 
sochou Malé mořské víly (pohádková postava nejslavnějšího 
dánského rodáka H. Ch. Andersena), pevnost Kastellet ve tvaru 
pěticípé hvězdy, fontána Gefion, zámek Amalienborg Slot 
střežený královskou gardou, malebné nábřeží Nyhavn, nákupní 
třída Strøget, kodaňská katedrála, odpočinek v unikátním 
parku Superkilen, možnost návštěvy zámku Rosenborg Slot, 
kde jsou uloženy dánské korunovační klenoty nebo zábavního 
parku Tivoli, případně přesun místní dopravou k návštěvě 
Národního akvária Dánska Den Blå Planet – největší 
akvárium v Evropě (na 10 000 m2 se nachází přes 450 druhů 
ryb a vodních tvorů), odjezd nočním trajektem z  přístavu 
Gedser do Rostocku (plaba trvá cca 2 hodiny)

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

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 15 250,–* 
BRNO A OKOLÍ KČ 15 490,–*
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
• 4x ubytování v hostelu/chatkách se snídaní (vícelůžkové 

pokoje)

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

• 2x přepravu trajektem přes Baltské moře a přejezd přes 
Öresundský most

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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)

*cena je platná pro odjezd trajektu z Trelleborgu do Rostocku do 
15. 6. 2023, ceny pro odjezd trajektu v ostatních termínech na vyžádání

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

TIP: PRODLOUŽENÍ O HARDANGER
prohlídka druhého nejdelšího norského fjordu Hardanger-
fjord (přejezd přes fjord po nejdelším visutém mostě Norska), 
vodopádu Vøringfossen a největší náhorní plošiny Evropy 
Hardangervidda – pro více informací kontaktujte CK

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23064 2022/2023 dle nabídky CK

TOULKY ŠVÝCARSKEM
S NÁVŠTĚVOU KOSTNICE
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do Švýcarska
2. den zastávka u Rýnských vodopádů, které jsou s výškou 23 m 

a šířkou 150 m největšími vodopády v Evropě, příjezd do 
německého města Kostnice, kde byl r. 1415 odsouzen 
a upálen mistr Jan Hus za kacířství, pěší prohlídka historic-
kého centra rozkládajícícho se na břehu Bodamského jezera 
– Husův dům, v němž slavný reformátor pobýval, katedrála 
Münster, budova nechvalně proslulého Kostnického 
koncilu, Husův kámen (místo upálení), přesun do Curychu, 
nejzámožnějšího města Švýcarska, centra bankovnictví 
a průmyslu, prohlídka Starého města s cechovními domy 
na březích řeky Limmat – katedrála Grossmünster, kostel 
sv. Petra s největším hodinovým ciferníkem v Evropě, světo-
známá Bahnhofstrasse („výkladní skříň Evropy“) s luxusními 
prodejnami, elegantními restauracemi a sídly významných 
bank, ve večerních hodinách odjezd na ubytování
alternativně: místo Kostnice nebo Curychu návštěva proslu-
lého květinového ostrova Mainau na Bodamském jezeře 
s barokním zámkem a překrásnými botanickými zahradami

3. den návštěva sýrárny s ukázkou výroby a ochutnávkou lahodného 
ementálu, přesun do hlavního města Bern, pěší prohlídka 
Starého města (UNESCO), nejzachovalejšího historického 
centra Švýcarska – hlavní tepna Marktgasse, hodinová věž 
s orlojem Zytglogge v minulosti sloužící jako vězení, kate-
drála Münster, radnice, Medvědí park, možnost návštěvy 
Historického muzea nebo Einsteinova muzea, osobní 
volno a nákupy, večer odjezd zpět do České republiky
alternativně: místo Bernu prohlídka Basileje s katedrálou 
Münster, vyhlídkou Pfalz, mostem Mittlere (jeden z nejstar-
ších mostů na Rýnu) a městskou bránou Spalentor

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

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Curych

Bern

Rýnské vodopády

Kostnice

Alternativy nebo možnosti prodloužení
• Bodamské jezero a čokoládovna/sýrárna: návštěva 

muzea pod širým nebem Pfahlbauten s domy stojícími na 
kůlech přímo na Bodamském jezeře, které představují život 
v době kamenné a bronzové, plavba trajektem po jezeře, 
návštěva čokoládovny nebo sýrárny s degustací, případně 
Zeppelin Museum (největší muzeum vzducholodí na světě)

• Lucern: podrobný program viz 4. den na str. 69

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:
• 1x ubytování v hostelu/hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)

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

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.
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PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23065 2022/2023 dle nabídky CK Bern

Ženeva

Lausanne

Montreux

Broc a Gruyere

Lucern

NEJKRÁSNĚJŠÍ PERLY 
ŠVÝCARSKÝCH JEZER
ALPSKOU ZEMÍ ČOKOLÁDY, SÝRA 
A PŘESNÝCH HODINEK
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do Švýcarska
2. den příjezd do Ženevy, pěší prohlídka s průvodcem – zahrada 

Jardin Anglais s květinovými hodinami (symbol ženevské 
hodinářské tradice), gejzír Jet d’Eau na jezeře (každou 
sekundu vyletí do vzduchu 500 l vody rychlostí 200 km/h 
až do výšky 140 m), katedrála St. Pierre, rodný dům J. 
J. Rousseaua, náměstí Place du Bourg-de-Four, Stěna 
reformistů, návštěva muzea Patek Phillipe dokumentu-
jícího pětisetletou historii hodinářství a této luxusní značky 
hodinek, případně Muzea historie vědy, Muzea Červe-
ného kříže nebo Světové meteorologické organizace, 
procházka k Paláci národů, večer odjezd na ubytování
TIP: zařaďte do programu návštěvu Evropské organizace pro 
jaderný výzkum CERN s urychlovačem částic Large Hadron 
Collider (nutná včasná rezervace)

3. den celodenní výlet do Lausanne a okolí
dopoledne: prohlídka Lausanne, nejkrásnějšího města na 
břehu Ženevského jezera – katedrála Notre-Dame, první 
výšková budova ve Švýcarsku Bel-Air, trhové náměstí Place 
de la Palud, biskupský hrad Saint-Maire
odpoledne: návštěva Olympijského muzea v Lausanne se 
sochou E. Zátopka nebo procházka po promenádě v lázeň-
ském městě Montreux, místě pobytu E. Hemingwaye či 
Ch. Chaplina a kde H. Nestlé založil svůj proslulý čokoládový 
podnik, návštěva čokoládovny v Broc nebo sýrárny ve stře-
dověkém městečku Gruyeres, odjezd na ubytování
alternativně: místo odpoledního programu výlet ozubni-
covou železnicí na vrcholek Rochers de Naye s krásným 
výhledem na Ženevské jezero a štíty Alp, návštěva domova 
roztomilých horských zvířátek „Svištího ráje“ a procházka 
pobřežní promenádou k okouzlujícímu středověkému hradu 
Chillon (nejfotografovanější hrad Švýcarska)

4. den celodenní návštěva Lucernu
pěší prohlídka nejmalebnějšího města Švýcarska položeného 
na břehu Lucernského jezera – most Spreuerbrücke přes 
řeku Reuss, hradby Museggmauer, věž Zytturm, socha lva 
vytesaná do skály, nejstarší zakrytý dřevěný most na světě 
Kapellbrücke, Jesuitenkirche, možnost návštěvy galerie 
Sammlung Rosengart se sbírkou děl světoznámých malířů, 
večer odjezd zpět do České republiky, dle časových možností 
zastávka v Lichtenštejnsku ke krátké prohlídce hlavního 
města Vaduz nebo u Rýnských vodopádů (největší vodo-
pády v Evropě s výškou 23 m a šířkou 150 m)
alternativně: návštěva hlavního města Švýcarska, Bernu – 
podrobný program viz 3. den na str. 68

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

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 6 490,– 
BRNO A OKOLÍ KČ 6 750,–
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
• 1x ubytování v hostelu/hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)

• 1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje)

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

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

TIPY NA PRODLOUŽENÍ ZÁJEZDU
• Chamonix: návštěva francouzského horského středis-

ka na úpatí nejvyšší evropské hory Mont Blanc, cesta 
vláčkem k největšímu francouzskému ledovci Mer de 
Glace, návštěva uměle vytvořené ledovcové jeskyně 
a interaktivní výstavy o ledovcích Glaciarium (červen-září)

• Bodamské jezero: prohlídka Kostnice, kde byl r. 1415 
odsouzen a upálen mistr Jan Hus za kacířství, plavba tra-
jektem po jezeře k návštěvě květinového ostrova Mainau 
nebo unikátního jezerního skanzenu Pfahlbauten, které 
představuje život v době kamenné a bronzové
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23066 2022/2023 dle nabídky CK

PROTIKLADY 
MODERNÍ METROPOLE
BERLÍN
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy v nočních, případně časných ranních hodinách 

do Německa, příjezd do Berlína, okružní jízda autobusem přes 
náměstí Grosser Stern s Vítězným sloupem k Checkpoint 
Charlie (bývalý přechod mezi západním a východním Němec-
kem), možnost návštěvy muzea Topographie des Terrors 
(jedna z nejnavštěvovanějších berlínských expozic dokumen-
tující zločiny nacismu) nebo Židovského muzea, pěší prohlídka 
s průvodcem – pozůstatky Berlínské zdi na Potsdamer 
Platz, Holocaust Mahnmal, který tvoří 2 711 betonových 
kvádrů na ploše více než 19 000 m² (z výšky evokuje tato 
památka dojem vln), Braniborská brána, Reichstag (možnost 
výstupu do kupole, nutná včasná rezervace), ulice Pod Lipami, 
Bebelplatz nechvalně proslulé pálením nežádoucích knih 
v r. 1933, Berlínská státní opera, zbrojnice Zeughaus (sídlo 
Německého historického muzea), katedrála Berliner Dom, 
procházka na Alexanderplatz s možností výjezdu na tele-
vizní věž (Fernsehturm) nebo plavba vyhlídkovou lodí po 
Sprévě, v podvečer odjezd na ubytování

2. den pokračování v pěší prohlídce – majestátní zámek Bellevue 
(sídlo spolkového prezidenta) a rozsáhlý přilehlý park, 
obchodní a společenské středisko Europa-Centre, novoro-
mánský kostel Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche (uvnitř 
se nachází kříž vytvořený z hřebíků nalezených v troskách 
katedrály v Coventry, která byla zničena bombardováním 
Luftwaffe), bulvár Kurfürstendamm, návštěva některých 
z mnoha berlínských atrakcí či muzeí (inspirace viz níže) 
nebo nákupy v KaDeWe (největší obchodní dům v Německu) 
či v Primarku, odpoledne odjezd zpět do České republiky, 
příjezd ke škole v nočních, případně časných ranních hodinách
alternativně: celodenní návštěva jedinečného aquaparku  
Tropical Islands – podrobný program viz protější strana

Alternativy programu v Berlíně
• Muzejní ostrov – největší muzejní komplex na světě 

(UNESCO) zahrnující Staré (starověké umění), Nové (egyptské 
sbírky se světoznámou bustou královny Nefertiti), Bodeho 
(byzantské umění) a Pergamonské muzeum (mohutný 
Pergamonský oltář) a Starou národní galerii

• ZOO – nejstarší a nejnavštěvovanější zoologická zahrada 
v Německu, možnost doplnit o návštěvu akvária

• Madame Tussauds – muzeum voskových figurín

• Charlottenburg – největší dochovaný královský palác v Berlíně

• Olympijský stadion – postaven pro LOH v r. 1936

• East Side Gallery – 1,3 km dlouhý pozůstatek Berlínské zdi

• DDR Museum – jedinečné interaktivní muzeum zobrazující 
každodenní život ve Východním Německu

• Museum Stasi – výstava zaměřená na strukturu, vývoj 
a fungování východoněmecké státní bezpečnosti

• The Story of Berlin – muzeum přibližující více než 800 let 
historie hlavního města pomocí moderních technologií

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 2 990,– 
BRNO A OKOLÍ KČ 3 290,–
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
• 1x ubytování v hostelu/hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)

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

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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

LZE REALIZOVAT I JAKO 
VÁNOČNÍ PROGRAM
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RELAXACE V TROPECH
návštěva umělého tropického letoviska Tropical Islands, jedinečného 
aquaparku s největším vnitřním bazénem na světě – tropické prostředí 
s deštným pralesem, písečnou pláží, lagunou, umělým sluncem, 
palmami, orchidejemi aj. (teplota vzduchu 25-30⁰C, otevřeno nonstop)

BMW/VOLKSWAGEN A TECHNICKÉ MUZEUM
návštěva Deutsches Technikmuseum – největší muzeum techniky 
na světě (rozloha 50 000 m2) s množstvím vzdělávacích výstav na 
témata dopravy, telekomunikace, tisku, větrné energie, výroby šperků, 
papíru, cukru aj. a budovou plnou pokusů Centrum vědy Spectrum 
(150 experimentálních stanic), exkurze do BMW Motorradwerk 
ve Spandau – unikátní příležitost nahlédnout do výrobního procesu 
továrny na motocykly značky BMW (nutná včasná rezervace), dle 
časových možností krátká prohlídka města Spandau
alternativně: místo BMW Motorradwerk návštěva Skleněné 
manufaktury společnosti Volkswagen, Die Gläserne Manufaktur 
v Drážďanech (nutná včasná rezervace) a prohlídka centra města

KRÁSY SASKÉHO ŠVÝCARSKA
návštěva pevnosti Königstein ležící uprostřed Labských pískovců 
(jedna z největších horských pevností v Evropě), přejezd k vyhlídkové-
mu skalnímu mostu Bastei, symbolu Saského Švýcarska, který svými 
7 oblouky překlenuje hlubokou propast Mardertelle a nabízí dechbe-
roucí vyhlídky na okolní skalní věže a do údolí řeky Labe, návštěva 
lázeňského městečka Bad Schandau, osobní volno a nákupy

KOUZELNÁ MÍŠEŇ A DRÁŽĎANY
krátká prohlídka středověkého centra Míšně s katedrálou, hra-
dem Albrechtsburg (možnost návštěvy), známou porcelánkou 
Meissen, která již 300 let zhotovuje exkluzivní porcelán (nutná 
rezervace předem), přesun do saské metropole Drážďany, pěší 
prohlídka s průvodcem – Brühlské terasy s krásným výhledem 
na Labe, zámek Residenzschloss se 101 m dlouhou freskou 
zobrazující průvod saských kurfiřtů a králů, Frauenkirche, kated-
rála Hofkirche, náměstí Theaterplatz, Semperova opera, galerie 
Zwinger, možnost návštěvy vynikajícího Muzea Hygieny, které 
interaktivní formou odpovídá na mnoho otázek týkajících se lidského 
těla (mj. stálá výstava „Člověk jako dobrodružství“, audio průvodce 
v češtině) nebo některé z uměleckých sbírek (např. Galerie starých 
mistrů, zbrojnice, muzeum porcelánu, sbírka vědeckých přístrojů)
alternativně: místo Míšně návštěva loveckého zámku Moritzburg, 
kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Popelku

2. SVĚTOVÁ VÁLKA A HOLOKAUST
návštěva nacistického koncentračního tábora Sachsenhausen, 
kterým během 2. světové války prošlo přibližně 200 000 lidí (30 000-
35 000 lidí pobyt v táboře nepřežilo) – nemocnice, pitevna, nástupní 
plac, místnosti, kde vězni bydleli, zahrady s pomníky (včetně českého) 
a muzeum, přesun k prohlídce Postupimi – náměstí Platz den 
Einheit, barokní Holandská čtvrť, zámek Cecilienhof, kde se 
v r. 1945 konala Postupimská konference o poválečné správě 
Německa a uspořádání a rekonstrukci válkou poničené Evropy, pro-
cházka okouzlujícím zámeckým parkem, možnost návštěvy zámku 
Sanssouci (královské letní sídlo s překrásnými zahradami)
alternativně: místo Postupimi návštěva vily ve Wannsee, kde se 
v r. 1942 konala nechvalně proslulá konference, na které se projed-
návala koordinace tzv. konečného řešení židovské otázky

ALTERNATIVY PROGRAMU PRO 2. DEN ČI MOŽNOSTI PRODLOUŽENÍ

VÁMI ZVOLENÉ ÚPRAVY PROGRAMU RÁDI ZAPRACUJEME 
DO HARMONOGRAMU ZÁJEZDU A CENOVÉ KALKULACE PRO VAŠI ŠKOLU
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23067 2022/2023 dle nabídky CK

Berlín

Drážďany

Míšeň

PECKA! POJEDEME 
DO NĚMECKA!
BERLÍN – TROPICKÉ OSTROVY – 
MÍŠEŇ – DRÁŽĎANY
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy v nočních, případně časných ranních hodinách 

do Německa, příjezd do Berlína, okružní jízda autobusem přes 
náměstí Grosser Stern s Vítězným sloupem k Checkpoint 
Charlie (bývalý přechod mezi západním a východním Němec-
kem), možnost návštěvy muzea Topographie des Terrors 
(jedna z nejnavštěvovanějších berlínských expozic dokumen-
tující zločiny nacismu) nebo Židovského muzea, pěší prohlídka 
s průvodcem – pozůstatky Berlínské zdi na Potsdamer 
Platz, Holocaust Mahnmal, který tvoří 2 711 betonových 
kvádrů na ploše více než 19 000 m² (z výšky evokuje tato 
památka dojem vln), Braniborská brána, Reichstag (možnost 
výstupu do kupole, nutná včasná rezervace), ulice Pod Lipami, 
Bebelplatz nechvalně proslulé pálením nežádoucích knih 
v r. 1933, Berlínská státní opera, zbrojnice Zeughaus (sídlo 
Německého historického muzea), katedrála Berliner Dom, 
procházka na Alexanderplatz s možností výjezdu na tele-
vizní věž (Fernsehturm) nebo plavba vyhlídkovou lodí po 
Sprévě, v podvečer odjezd na ubytování
alternativně: viz str. 70 – alternativy programu v Berlíně

2. den celodenní návštěva Tropických ostrovů
jedinečný aquapark s největším vnitřním bazénem na světě, 
umělé tropické letovisko – tropické prostředí s deštným 
pralesem, písečnou pláží, lagunou, umělým sluncem, 
palmami, orchidejemi aj. (teplota vzduchu 25-30 °C, otevřeno 
nonstop), v podvečerních hodinách odjezd na ubytování
alternativně: návštěva koncentračního tábora Sachsen-
hausen a města Postupim – podrobný program viz str. 71

3. den návštěva Míšně a Drážďan
krátká prohlídka středověkého centra Míšně s katedrálou, 
hradem Albrechtsburg a známou porcelánkou Meissen, 
která již 300 let zhotovuje exkluzivní porcelán (možnost 
návštěvy; nutná rezervace předem) nebo návštěva loveckého 
zámku Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro 
Popelku, přesun do saské metropole Drážďany, pěší pro-
hlídka s průvodcem – Brühlské terasy s krásným výhledem 
na Labe, zámek Residenzschloss se 101 m dlouhou freskou 
zobrazující průvod saských kurfiřtů a králů, Frauenkirche, 
katedrála Hofkirche, náměstí Theaterplatz, Semperova 
opera, galerie Zwinger, možnost návštěvy vynikajícího 
Muzea Hygieny, které interaktivní formou odpovídá na 
mnoho otázek týkajících se lidského těla (mj. stálá výstava 
„Člověk jako dobrodružství“, audio průvodce v češtině), 
některé z uměleckých sbírek (např. Galerie starých mistrů, 
zbrojnice, muzeum porcelánu, sbírka vědeckých přístrojů) 
nebo Skleněné manufaktury společnosti Volkswagen, 
Die Gläserne Manufaktur (nutná včasná rezervace), v odpo-
ledních hodinách odjezd zpět do České republiky, příjezd ke 
škole ve večerních, případně nočních hodinách
alernativně: celodenní návštěva Saského Švýcarska – 
podrobný program viz str. 71

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 4 490,– 
BRNO A OKOLÍ KČ 4 790,–
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
• 2x ubytování v hostelu/hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)

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

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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

TIP: JEDNODENNÍ VÝLET
návštěvu Berlína nebo návštěvu Míšně/Moritzburgu a Dráž-
ďan lze realizovat i jako jednodenní (i adventní) výlet (viz str. 
84-85) – pro více informací kontaktujte CK

LZE REALIZOVAT I JAKO 
VÁNOČNÍ PROGRAM
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23068 2022/2023 dle nabídky CK

číslo programu školní rok termín

23069 2022/2023 dle nabídky CK

VOLKSWAGEN 
A AUTOSTADT
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy v nočních, případně časných ranních hodinách 

do Německa, příjezd do saské metropole Drážďany, návštěva 
Skleněné manufaktury společnosti Volkswagen, Die 
Gläserne Manufaktur, kde se vyrábí automobily vyšší třídy 
Phaeton (nutná včasná rezervace), pěší prohlídka města 
s průvodcem – Brühlské terasy s krásným výhledem na 
Labe, zámek Residenzschloss se 101 m dlouhou freskou 
zobrazující průvod saských kurfiřtů a králů, Frauenkirche, 
katedrála Hofkirche, náměstí Theaterplatz, Semperova 
opera, galerie Zwinger, večer odjezd na ubytování

 TIP: návštěvu Drážďan lze realizovat i jako jednodenní výlet 
2. den návštěva fantastického výstavního komplexu Autostadt 

ve Wolfsburgu, který je součástí továrny automobilky 
Volkswagen – pavilony představující filozofii jednotlivých 
značek (Audi, Porsche, Lamborghini aj.), dvě unikátní 
prosklené věže s propracovaným systémem výtahů pro 
nové vozy připravené k expedici, Zeithaus nabízející průřez 
automobilovou historií aj., dle zájmu a časových možností 
návštěva nedalekého vědeckého muzea Phaeno s více než 
250 interaktivními exponáty – ohnivé tornádo, létající koberec, 
zhmotnění zvuku, crash test na vlastní kůži, vznik gejzíru, 
stav beztíže, analýza DNA, test rychlosti vlastních reakcí aj., 
v odpoledních hodinách odjezd zpět do České republiky, příjezd 
ke škole v nočních případně časných ranních hodinách

TIP: BMW MOTORRADWERK A BERLÍN
zařaďte do programu exkurzi do továrny na motocykly značky 
BMW a návštěvu Berlína – pro více informací kontaktujte CK

TIP: PRODLOUŽENÍ O SINSHEIM
návštěva jednoho z největších technických muzeí v Evropě 
se sbírkou stovek motocyklů, letadel (mj. nadzvuková dopravní 
letadla Tupolev TU-144 a Concorde), automobilů (včetně vozů 
F1), lokomotiv aj. – pro více informací kontaktujte CK

BMW WELT A EXKURZE 
DO MERCEDES-BENZ
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy v nočních, případně časných ranních hodinách 

do Německa, příjezd do Mnichova, návštěva automobi-
lového centra BMW Welt (výstavní autosalon současných 
modelů automobilů a motocyklů této světoznámé značky), 
Muzea BMW (unikátní sbírka více než 90leté historie BMW) 
a přilehlého olympijského areálu Olympiapark (LOH 
v r. 1972)  s možností výjezdu na Olympijskou věž (290 m), 
krátká prohlídka historického centra s průvodcem – tržnice 
Viktualienmarkt, jedno z nejkrásnějších náměstí v Evropě 
Marienplatz, Mariánský sloup, Nová radnice se zvonko-
hrou, Stará radnice, bývalé sídlo bavorských králů Residenz 
München, impozantní Frauenkirche, kostel sv. Michala, 
Bürgersaalkirche, brána Karlstor, večer odjezd na ubytování
alternativně: místo části programu návštěva Deutsches 
Museum (největší muzeum vědy a techniky na světě) 
TIP: návštěvu Mnichova lze realizovat i jako jednodenní výlet

2. den exkurze do továrny Mercedes-Benz v Sindelfingenu – 
jedinečná příležitost nahlédnout do výrobního procesu (nutná 
včasná rezervace), přesun do Stuttgartu, nejvýznamnějšího 
průmyslového centra Německa a sídla značek Porsche a Mer-
cedes-Benz – návštěva Mercedes-Benz Museum (historie 
Mercedesu a celého automobilového průmyslu, vystaveny 
jsou veterány i moderní vozy) nebo Porsche Museum (his-
torie Porsche s vozy od počátku 20. stol. až do současnosti), 
dle časových možností krátká prohlídka centra Stuttgartu, 
v podvečer odjezd zpět do České republiky, příjezd ke škole 
v nočních, případně časných ranních hodinách

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENY ZÁJEZDŮ PRAHA A OKOLÍ KČ 3 290,– 
BRNO A OKOLÍ KČ 3 550,–
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

PROGRAMY ZÁJEZDŮ RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENY ZÁJEZDŮ PRAHA A OKOLÍ KČ 3 150,– 
BRNO A OKOLÍ KČ 3 490,–
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

CENY ZÁJEZDŮ ZAHRNUJÍ:
• 1x ubytování v hostelu/hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)

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

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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 cenách nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné.
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Alternativa programu pro 2. den
• Legoland: zábavní park se známými světovými místy z kos-

tek lega, interaktivní část s horskými dráhami, podmořským 
světem a mnoha dalšími atrakcemi

 TIP: zájezd je možné o Legoland i prodloužit

Alternativy programu v Mnichově
• Muzeum BMW – unikátní sbírka více než 90 leté historie BMW

• BMW Welt – výstavní autosalon současných modelů

• Deutsches Museum – největší muzeum vědy a techniky na 
světě s téměř 28 000 vystavenými předměty

• Sea Life Centre – podmořský svět se žraloky, želvami aj.

• Stará pinakotéka – jedna z nejslavnějších uměleckých ga-
lerií na světě s díly Dürera, Rubense, Leonarda da Vinciho aj.

• Nová pinakotéka – umělecká díla z období od neoklasicismu 
po secesi (Monet, Degas, Renoir aj.)

• Bavorské národní muzeum – dekorativní umění a sochy

• Museum Brandhorst, Dům umění – moderní umění

• Dachau – první nacistický koncentrační tábor

STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23070 2022/2023 dle nabídky CK

BAVORSKO 
K NEZAPLACENÍ
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy v nočních, případně časných ranních hodi-

nách do Německa, příjezd do Mnichova, bezplatná návštěva 
nádherného bývalého královského paláce Nymphenburg 
s rozsáhlým zámeckým parkem, přesun k bezplatné návštěvě 
olympijského areálu Olympiapark (LOH v r. 1972) s možností 
výjezdu na Olympijskou věž (290 m), pěší prohlídka historic-
kého centra s průvodcem – tržnice Viktualienmarkt, jedno 
z nejkrásnějších náměstí v Evropě Marienplatz, Mariánský 
sloup, Nová radnice se zvonkohrou, Stará radnice, bývalé 
sídlo bavorských králů Residenz MÜnchen, impozantní 
Frauenkirche, kostel sv. Michala s druhou největší masivní 
valenou klenbou hlavní lodi na světě (po chrámu sv. Petra 
ve Vatikánu), Bürgersaalkirche, brána Karlstor, nejstarší 
a nejvěhlasnější mnichovský pivovar Augustinerbräu (z r. 
1328), bezplatná návštěva klenotu rokokové architektury 
Asamkirche, večer odjezd na ubytování

 TIP: návštěvu Michova lze realizovat i jako jednodenní 
(i adventní) výlet (viz str. 85) – pro více informací kontaktujte CK

2. den procházka historickým centrem horského střediska 
Garmisch-Partenkirchen, dle zájmu a časových možností 
prohlídka lyžařských skokanských můstků v areálu olym-
pijského stadionu (ZOH 1936) a návštěva soutěsky Partna-
chklamm, jedné z nejpozoruhodnějších roklí Bavorských 
Alp, přesun k „Labutímu jezeru“ na bezplatnou návštěvu 
nejromantičtějšího a nejkrásnějšího zámku Bavorska 
Neuschwanstein, odpoledne odjezd zpět do České republiky, 
příjezd ke škole v nočních hodinách

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 3 450,– 
BRNO A OKOLÍ KČ 3 650,–
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
• 1x ubytování v hostelu/hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)

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

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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)

Berlín

Mnichov
Garmisch-

Partenkirchen

TIPY NA PRODLOUŽENÍ ZÁJEZDU
• Solná komora / Berchtesgaden: inspirace viz str. 76-77

• Innsbruck: prohlídka historického centra, možnost 
výjezdu pozemní lanovkou na vyhlídku nebo návštěva 
unikátního křišťálového světa Swarovski Kristallwelten

LZE REALIZOVAT I JAKO 
VÁNOČNÍ ZÁJEZD
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DĚJINY TŘETÍ ŘÍŠE 
VLASTNÍMA OČIMA
NORIMBERK – KONCENTRAČNÍ 
TÁBOR DACHAU – MNICHOV
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy v nočních, případně časných ranních 

hodinách do Německa, příjezd do Norimberku, návštěva 
Justizpalast, ve kterém se r. 1945 vedly před Mezinárod-
ním vojenským tribunálem norimberské procesy s hlav-
ními představiteli nacistického Německa nebo prohlídka 
Zeppelinfeld (místo velkolepých říšských stranických 
sjezdů a Hitlerových projevů) a Kongresové haly (největší 
nacistická stavba postavená po vzoru římského kolosea) 
s možností návštěvy místního Dokumentačního centra, 
pěší prohlídka malebného historického centra – hradební 
brána Frauentor, robustní sýpka Mauthalle (dnes obchodní 
dům), majestátní kostel sv. Vavřince, špitál sv. Ducha, 
náměstí Hauptmarkt, Frauenkirche s orlojem, radnice, 
dům Albrechta Dürera, císařský hrad Kaiserburg, přesun 
k návštěvě Dachau – první nacistický koncentrační tábor, kde 
se školili příslušníci SS (táborem prošlo přes 200 000 osob 
z více než 30 zemí), ve večerních hodinách odjezd na ubytování

2. den celodenní návštěva Mnichova, kde byla v r. 1938 podepsána 
Mnichovská dohoda o podstoupení Sudet Německu, 
pěší prohlídka s průvodcem – náměstí Königsplatz, 
Führerbau (Vůdcova budova), Dokumentační centrum 
vybudované na místě bývalého sídla NSDAP, brána Karlstor, 
Bürgersaalkirche, kostel sv. Michala s druhou největší 
masivní valenou klenbou hlavní lodi na světě (po chrámu 
sv. Petra ve Vatikánu), impozantní Frauenkirche, klenot roko-
kové architektury Asamkirche, tržnice Viktualienmarkt, 
jedno z nejkrásnějších náměstí v Evropě Marienplatz, 
Mariánský sloup, Nová radnice se zvonkohrou, Stará 
radnice, bývalé sídlo bavorských králů Residenz München, 
v podvečerních hodinách odjezd zpět do České republiky, 
příjezd ke škole v nočních hodinách/v případě prodloužení 
o Orlí hnízdo odjezd na ubytování

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 3 150,–
BRNO A OKOLÍ KČ 3 350,–
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23071 2022/2023 dle nabídky CK

Berlín

Mnichov

Orlí hnízdo

Dachau

Norimberk

PRODLOUŽENÍ O ORLÍ HNÍZDO
návštěva Dokumentačního centra Obersalzberg (působivá 
expozice o vzestupu, zločinech a pádu Třetí říše na místě 
bývalých nacistických bunkrů), výjezd místním autobusem 
a výtahem na horu Kehlstein k Orlímu hnízdu (proslulá 
horská chata A. Hitlera s krásnými výhledy), dle časových 
možností vyhlídková jízda po Rossfeld Panoramastrasse 
k jezeru Königssee (Královské jezero), které se svou 
hloubkou 185 m patří k nejhlubším jezerům ve střední Evropě
Pozn.: Orlí hnízdo je přístupné přibližně od konce května 
do konce října v závislosti na počasí

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 4 790,–
BRNO A OKOLÍ KČ 4 950,–
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

DO
PO

RUČUJEM
E

 +1den

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
• 1x (2denní zájezd)/2x (3denní zájezd) ubytování 

v hostelu/hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)

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

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23072 2022/2023 dle nabídky CK

ZA KULTUROU, HISTORIÍ
A PŘÍRODNÍMI KRÁSAMI
SALZBURG – BERCHTESGADEN –
ORLÍ HNÍZDO – KÖNIGSSEE
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy v nočních, případně časných ranních hodinách 

do Rakouska, příjezd do Salzburgu, rodiště W. A. Mozarta, 
pěší prohlídka s průvodcem – zahrady Mirabellgarten se 
zámkem Mirabell, náměstí Residenzplatz, dominanta 
města Katedrála sv. Ruperta a Virgila s mohutnou kupolí 
(výška 72 m), Nová rezidence, někdejší palác pro arcibiskup-
ské hosty s druhou nejstarší zvonkohrou ve střední Evropě 
(po pražské Loretě), Mozartovo náměstí s pomníkem W. 
A. Mozarta, Getreidegasse (Obilní ulice), rodný dům W. A. 
Mozarta, Stará radnice, možnost návštěvy majestátní pev-
nosti Hohensalzburg, nebo přírodovědného muzea Haus 
der Natur, dle zájmu a časových možností plavba vyhlíd-
kovou lodí po řece Salzach, večer odjezd na ubytování
alternativně: místo části programu návštěva katakomb 
sv. Petra vytesaných do Mnišské hory nebo arcibiskup-
ského zámku Hellbrunn se zábavnými vodními hrátkami 
v přilehlých zahradách a místní ZOO
TIP: návštěvu Salzburgu lze realizovat i jako jednodenní 
(i adventní) výlet (viz str. 84-85)

2. den výlet do oblasti Berchtesgaden – možnost návštěvy Doku-
mentačního centra Obersalzberg (působivá expozice 
o vzestupu, zločinech a pádu Třetí říše na místě bývalých 
nacistických bunkrů), výjezd místním autobusem a výtahem 
na horu Kehlstein k Orlímu hnízdu (horská chata A. Hitlera 
s krásnými výhledy), dle časových možností vyhlídková jízda 
po Rossfeld Panoramastrasse k jezeru Königssee, které 
se svou hloubkou 185 m patří k nejhlubším jezerům ve střední 
Evropě – možnost projížďky elektrickým člunem po jezeře 
na poloostrov sv. Bartoloměje (mimořádnou atrakcí je 
proslulé echo Královského jezera), odpoledne odjezd zpět do 
České republiky, příjezd ke škole v nočních hodinách/v případě 
prodloužení o Hallstatt návrat na ubytování

 Pozn.: Orlí hnízdo je přístupné přibližně od konce května do 
konce října v závislosti na počasí. V ostatních termínech lze 
zařadit některou z alternativ na protější straně.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

VídeňSalzburg

Hallstatt

oblast
Berchtesgaden

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
• 1x (2denní zájezd)/2x (3denní zájezd) ubytování  

v hostelu/hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)

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

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 2 990,– 
BRNO A OKOLÍ KČ 2 990,–
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

PRODLOUŽENÍ O HALLSTATT
pěší prohlídka pohádkového Hallstattu, jednoho z nej-
krásnějších měst Solné komory a inspirace pro Arendelle 
z Ledového království – jedno z nejmalebnějších náměstí 
světa Marktplatz se sloupem sv. Trojice, radnice, kostel 
s kostnicí, výjezd pozemní lanovkou na vyhlídku, možnost 
návštěvy nejstarších solných dolů v Evropě (sůl se v této 
oblasti těží již 7 000 let) – sklouznutí po hornické skluzavce, jíz-
da hornickým vláčkem, přednáška o těžbě soli, solné jezírko aj.
alternativně: místo návštěvy solných dolů přesun kolem 
jezera Hallstättersee k vesnici Obertraun a výjezd kabi-
novou lanovkou Krippenstein k návštěvě dachsteinských 
jeskyní – Mamutí jeskyně a Obří ledová jeskyně

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 4 490,–
BRNO A OKOLÍ KČ 4 490,–
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

DO
PO

RUČUJEM
E

 +1den

N
O
V
IN

K
Y

76
Školní zájezdy, s. r. o., cestovní kancelář, Srbská 3077/53a, 612 00 Brno, www.skolnizajezdy.cz, e-mail: info@skolnizajezdy.cz

Velká Británie – mobil: 602 766 845, tel.: 541 589 227, 541 589 234
státy EU a USA – mobil: 721 216 239, tel.: 541 589 231

V
E

L
K

Á
 B

R
IT

Á
N

IE
, 

IR
S

K
O

 A
 M

A
LT

A
V

Ý
U

K
O

V
É

 Z
Á

JE
Z

D
Y

L
E

T
E

C
K

É
 Z

Á
JE

Z
D

Y
K

O
N

TI
N

E
N

TÁ
L

N
Í E

V
R

O
P

A
K

O
N

TI
N

E
N

TÁ
L

N
Í E

V
R

O
P

A



ALTERNATIVY ČI MOŽNOSTI PRODLOUŽENÍ – ZVOLTE, CO POZNÁTE A ZAŽIJETE

VÁMI ZVOLENÉ ÚPRAVY PROGRAMU RÁDI ZAPRACUJEME 
DO HARMONOGRAMU ZÁJEZDU A CENOVÉ KALKULACE PRO VAŠI ŠKOLU

Síla vody v alpské přírodě
návštěva Krimmelských vodopádů (nejvyšší a nejkrásnější 
vodopády v Evropě s výškou 380 m) a městečka Zell am See, dle 
zájmu a časových možností plavba vyhlídkovou lodí po jezeře
alternativně: místo části programu návštěva Kaprunských vyso-
kohorských nádrží – výjezd největším šikmým výtahem na světě

Solný důl v Halleinu a vodopád Gollinger
návštěva solného dolu v Halleinu (jeden z nejstarších dolů na 
světě – hornická skluzavka, plavba po jezeře, podzemní překročení 
hranic z Rakouska do Německa), keltské vesnice a muzea pod ši-
rým nebem Freilichtmuseum (se stovkou historických regionálních 
stavení v krásné přírodě – farmy, kovárna, kaplička, prádelna, pila, 
mlýn aj.; v pondělí zavřeno), zastávka u vodopádu Gollinger, případně 
návštěva „beránčí“ soutěsky Lammerklamm

Grossglockner a alpská panoramata
návštěva soutěsky Liechtensteinklamm (jedna z nejdelších 
a nejhlubších alpských soutěsek), vyhlídková jízda vysokohorskou 
silnicí Grossglockner Hochalpenstrasse se zastávkou na vyhlídce 
Franz-Josefs-Höhe s pohledem na ustupující ledovec Pasterze 
a nejvyšší horu Rakouska Grossglockner (3 798 m n. m.), možnost 
návštěvy vyhlídkové věže Wilhelm Swarovski ve tvaru krystalu, 
pozorování alpské krajiny, se štěstím i svišťů a kozorožců

Solný důl v Berchtesgadenu a soutěska
návštěva solného dolu v Berchtesgadenu, který funguje bez pře-
rušení provozu od r. 1517 (jízda vláčkem, projížďka po podzemním 
solném jezeře, sklouznutí po dřevěné skluzavce, přednáška o vzniku 
soli a její těžbě), přesun k návštěvě soutěsky Seisenbergklamm 
nebo Vorderkaserklamm s nádhernými výhledy, případně návštěva 
jeskynního útvaru Lamprechtshöhle

Ledová jeskyně a impozantní hrad
výjezd nejstrmější rakouskou lanovkou k návštěvě jeskyně 
Eisriesenwelt (nejdelší ledová jeskyně na světě s křišťálově ledovými 
útvary), lehká turistika s překrásnými výhledy, návštěva středověkého 
hradu Hohenwerfen tyčícího se nad údolím řeky Salzach

Horní Rakousko – Mauthausen a Linz
prohlídka Linze, kde své mládí strávil A. Hitler – Hlavní náměstí, 
radnice, zámek s krásným výhledem na město, kostel sv. Martina 
(nejstarší dochovaný kostel v Rakousku), možnost návštěvy inter-
aktivního Muzea budoucnosti se zaměřením na nové technologie 
(v pondělí zavřeno), návštěva bývalého koncentračního tábora 
Mauthausen s nechvalně proslulým „Schodištěm smrti“, po kterém 
vězni nosili vytěžený kámen, možnost zhlédnutí dokumentárního filmu

Do Vídně za poznáním i zábavou
prohlídka historického centra Vídně – Volksgarten, palácový komplex 
Hofburg (možnost návštěvy), Michaelerplatz, Kohlmarkt, Graben, 
katedrála sv. Štěpána (možnost návštěvy), Hundertwasserhaus, 
návštěva zábavního parku Prátr, královského zámku SchÖnbrunn 
nebo jiných z mnoha vídeňských atrakcí či muzeí – inspirace viz str. 78

Bad Ischl a jezera Solné komory
prohlídka nejznámějšího lázeňského města Rakouska Bad Ischl 
– bývalé letní císařské sídlo císaře Františka Josefa a císařovny Sisi 
Kaiservilla (možnost návštěvy), Kaiserpark, Trinkhalle, lázeňská 
čtvrť s promenádou kolem řeky Traun, vila skladatele Franze Le-
hára (možnost návštěvy), přesun k jednomu z vybraných jezer Solné 
komory, možnost plavby vyhlídkovou lodí po jezeře – Traunsee 
s vodním zámkem Ort, Wolfgangsee s lázeňským městem Sankt 
Gilgen nebo Mondsee
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Alternativy programu ve Vídni
• Time Travel – interaktivní seznámení s historickými milníky 

Vídně skrze 5D kino a animatronická představení

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

• Motýlí dům (Schmetterlinghaus) – jedna z nejkrásnějších 
secesních budov na světě se stovkami volně poletujících motýlů

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

• Muzeum čokolády (SchokoMuseum) – zajímavosti ze světa 
čokolády, nahlédnutí do výrobních procesů, ochutnávka

• Císařská hrobka (Kaisergruft) – místo posledního odpočinku 
Marie Terezie, Františka Lotrinského a  dalších 135 Habsburků 

• Belvedere – palácový komplex s rozhlehlými zahradami

• Albertina – světoznámá galerie s díly od Dürera, 
Michelangela, Leonarda da Vinci, Rubense, Maneta aj.

• Umělecko-historické muzeum, Muzeum užitého umě-
ní, Muzeum moderního umění, Leopoldovo muzeum, 
Přírodovědné muzeum, Světové muzeum, Centrum 
architektury, muzeum Sigmunda Freuda

STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23073 2022/2023 dle nabídky CK

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

příjezd do Vídně, návštěva královského zámku Schönbrunn, 
letního sídla císařské rodiny – komnaty Marie Terezie 
a salony, které obýval císař František Josef s chotí, pro-
cházka zahradou k letohrádku Gloriette, možnost návštěvy 
Wagenburgu (bývalá zimní jezdecká škola se sbírkou císař-
ských kočárů, saní a nosítek), Labyrintu nebo zámecké 
ZOO založené v r. 1752 (pavilon velkých kočkovitých šelem, 
korálový útes, opičí ostrůvky, akvária aj.), pěší prohlídka 
historického centra s průvodcem – Volksgarten, palácový 
komplex Hofburg (možnost návštěvy), ze kterého byla řízena 
celá Habsburská říše, Michaelerplatz, Kohlmarkt, Graben, 
katedrála sv. Štěpána (možnost návštěvy), pestrobarevný 
bytový dům Hundertwasserhaus, osobní volno a nákupy, 
ve večerních hodinách odjezd na ubytování

2. den prohlídka Dunajského ostrova – procházka Dunajským 
parkem, možnost výstupu na vyhlídkovou věž Donauturm 
(252 m) s panoramatickým výhledem na město a Vídeňský 
les, možnost návštěvy nedalekého sídla Organizace spo-
jených národů nazývaného UNO City (Vídeň je jedno ze 
4 sídelních měst OSN; nutná rezervace předem), možnost 
plavby vyhlídkovou lodí po Dunaji (od dubna do října), 
osobní volno v zábavním parku Prátr – obří kolo Riesenrad 
(průměr 64 m, výška cca 75 m), letecký simulátor „Vienna 
Flight“, horské dráhy, Madame Tussauds (muzeum vos-
kových figurín) a mnoho dalších atrakcí, večer odjezd zpět do 
České republiky, příjezd ke škole v nočních hodinách
alternativně: místo Dunajského ostrova nebo Prátru 
návštěva bývalého sádrovcového dolu Seegrotte s plavbou 
po největším podzemním jezeře v Evropě nebo některých 
z mnoha vynikajících vídeňských atrakcí či muzeí – viz níže

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ) 

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 2 850,– 
BRNO A OKOLÍ KČ 2 490,– 
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
• 1x ubytování v hostelu/hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)

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

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

Alternativa programu pro 2. den
• Údolí Wachau a Svět ametystu: prohlídka Melku s vel-

kolepým barokním klášterem a města Spitz se zámkem 
Erlahof, plavba vyhlídkovou lodí po Dunaji malebným 
údolím Wachau (UNESCO) kolem Weissenkirchenu (impo-
zantní gotický obranný kostel z r. 1190) a hradebního města 
Dürnstein do Krems an der Donau k prohlídce historického 
centra, přesun do Maissau k návštěvě unikátní atrakce Svět 
ametystu s největší zpřístupněnou ametystovou žílou na 
světě (možnost nálezu vlastního ametystu)
alternativně: místo Světa ametystu návštěva zříceniny 
hradu Dürnstein, kde byl vězněn král Richard Lví Srdce

TIP: JEDNODENNÍ VÝLET
návštěvu Vídně či údolí Wachau lze realizovat i jako jedno-
denní výlet (v případě Vídně i adventní) – viz str. 84-85
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23074 2022/2023 dle nabídky CK

S MARIÍ TEREZIÍ PO 
RAKOUSKU A UHERSKU
VÍDEŇ – BUDAPEŠŤ –BRATISLAVA
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy v časných ranních hodinách do Rakouska, 

příjezd do Vídně, návštěva královského zámku Schön-
brunn, letního sídla císařské rodiny – komnaty císařovny 
Marie Terezie a salony, které obýval císař František Josef 
s chotí, možnost návštěvy Wagenburgu (bývalá zimní jez-
decká škola se sbírkou císařských kočárů, saní a nosítek), 
procházka zahradou k letohrádku Gloriette, pěší prohlídka 
historického centra s průvodcem – Volksgarten, palácový 
komplex Hofburg (možnost návštěvy), ze kterého byla řízena 
celá Habsburská říše, Michaelerplatz, Kohlmarkt, Graben, 
katedrála sv. Štěpána, možnost návštěvy Císařské hrobky 
(místo posledního odpočinku Marie Terezie, Františka Lotrin-
ského, Františka Josefa a dalších 135 Habsburků), v podve-
černích hodinách odjezd na ubytování do Maďarska

2. den celodenní výlet – Gödöllő a Budapešť
dopoledne: návštěva druhého největšího palácového komplexu 
v Evropě, zámku Gödöllő, který vystavil rádce Marie Terezie 
Anton Grasalkovič (zámek si oblíbila i císařovna Sissi)
odpoledne: pěší prohlídka Budapešti s průvodcem – tradiční 
tržnice (možnost nákupu místních specialit), hlavní tepna 
Váciho třída, bazilika sv. Štěpána, impozantní sídlo par-
lamentu uchovávající uherské korunovační klenoty (jedna 
z největších parlamentních budov světa), řetězový most přes 
Dunaj, Rybářská bašta s krásným výhledem na obě části 
města Budu a Pešť, historická hradní čtvrť s Matyášovým 
chrámem, návrat na ubytování

3. den celodenní návštěva Bratislavy
příjezd do bývalého korunovačního města Uherska, 
Prešpurku, dnešní Bratislavy, pěší prohlídka malebného 
Starého města – Bratislavský hrad s panoramatickým 
výhledem, katedrála sv. Martina, kde v letech 1563-1830 
proběhlo 19 korunovací uherských králů a královen, včetně 
Marie Terezie (1741), kuriozní socha Čumil, Hlavní náměstí 
s fontánou a Starou radnicí, která dnes slouží jako Muzeum 
Bratislavy, osobní volno a nákupy, v podvečerních hodinách 
odjezd zpět do České republiky, příjezd ke škole ve večerních, 
případně nočních hodinách

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 4 750,– 
BRNO A OKOLÍ KČ 4 350,–
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
• 2x ubytování v hostelu/hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)

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

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

Budapešť

Vídeň Bratislava

Alternativa programu pro 2. nebo 3. den
• Fertöd/Schloss Esterházy a Neziderské jezero: návštěva 

pompézního zámku Fertöd s rozsáhlými zahradami (tzv. 
"maďarské Versailles", hostem zde byla i Marie Terezie) 
nebo Schloss Esterházy (jeden z nejkrásnějších barokních 
paláců v Rakousku), procházka podél Neziderského jezera 
(UNESCO, tzv. „rakouské moře“), dle zájmu a časových mož-
ností plavba vyhlídkovou lodí po jezeře

TIP: JEDNODENNÍ VÝLET
návštěvu Vídně, Budapešti nebo Bratislavy lze realizovat 
i jako jednodenní (i adventní) výlet (viz str. 84-85), případně 
v libovolné kombinaci těchto měst jako vícedenní vánoční 
zájezd – pro více informací kontaktujte CK
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Alternativy programu pro 2. den
• Budapešť: návštěva ojedinělé „žraločí ZOO“ Tropicarium 

(aligátoři, hadi, opičky, ptáci, obří tunelové akvárium se 
žraloky, rejnoky aj.), možnost nákupů v obchodním centru 
Campona, případně návštěva Muzea sladkostí a selfies 
nebo Muzea teroru, jež dokumentuje krutosti dvou totalitních 
režimů 20. stol. v Maďarsku (v pondělí zavřeno)

• Széchenyiho termální lázně: odpočinek a koupání 
v jednom z největších lázeňských komplexů v Evropě

• Fertöd a Neziderské jezero: návštěva pompézního 
zámku s rozsáhlými zahradami (tzv. „maďarské Versailles“), 
procházka podél Neziderského jezera (UNESCO, tzv. „ra-
kouské moře“), plavba vyhlídkovou lodí po jezeře

• Bratislava: podrobný program viz 3. den na str. 79

• Vídeň: podrobný program viz 1. den na str. 78
TIP: zájezd je možné o tyto alternativy i prodloužit

STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23075 2022/2023 dle nabídky CK

MAĎARSKÁ DELIKATESA
BUDAPEŠŤ S VÝLETEM
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy v nočních, případně časných ranních hodinách 

do Maďarska, příjezd do Budapešti, pěší prohlídka s průvod-
cem – tradiční tržnice (možnost nákupu místních specialit), 
hlavní tepna Váciho třída, bazilika sv. Štěpána, impozantní 
sídlo parlamentu uchovávající uherské korunovační klenoty 
(symbol města a jedna z největších parlamentních budov 
světa), řetězový most přes Dunaj, Rybářská bašta s krásným 
výhledem na obě části města Budu a Pešť, hradní čtvrť 
s Matyášovým chrámem, večer odjezd na ubytování
TIP: návštěvu Budapešti lze realizovat i jako jednodenní 
(i adventní) výlet – viz str. 84-85

2. den návštěva největšího maďarského skanzenu v Szentendre, 
který představuje rozmanitou venkovskou architekturu 
regionů Maďarska, včetně ukázky tradičních lidových tanců 
a řemesel, přesun do Ostřihomi k prohlídce bývalého 
hlavního města uherského království – výstup k bazilice 
Nanebevzetí Panny Marie (největší bazilika v Maďarsku, 
tyčící se vysoko nad Dunajem s krásnými výhledy na město 
a slovenské Štúrovo), odpoledne odjezd zpět do České repub-
liky, příjezd ke škole ve večerních, případně nočních hodinách
alternativně: místo části programu procházka městečkem 
Szentendre s možností návštěvy Muzea marcipánu

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 3 190,– 
BRNO A OKOLÍ KČ 2 750,–
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
• 1x ubytování v hostelu/hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)

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

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

TIPY NA PRODLOUŽENÍ ZÁJEZDU
• Eger a Hollókö: návštěva barokní perly Maďarska, měs-

ta Eger s velkolepou bazilikou, středověkým hradem, 
tureckým minaretem aj., a jedinečné vesničky Hollókö 
(UNESCO) s tradičními stavbami a zříceninou hradu

• jezero Balaton: návštěva poloostrova Tihany s nádher-
nými přírodními scenériemi – procházka po promenádě 
podél Balatonu, možnost koupání a plavby vyhlídkovou 
lodí po jezeře, návštěva benediktinského opatství 
nebo skanzenu, prohlídka levandulového pole (červen)

Budapešť
Ostřihom

Szentendre
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23076 2022/2023 dle nabídky CK

SLOVINSKO – SKRYTÁ 
PERLA JADRANU 
S MOŽNOSTÍ PRODLOUŽENÍ 
O ITALSKÉ BENÁTKY
PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den odjezd od školy v nočních hodinách do Slovinska
2. den příjezd k Bledskému jezeru, nejkrásnějšímu jezeru 

Slovinska, které díky tektonickému původu a termálním 
pramenům patří mezi nejteplejší alpská jezera, plavba 
tradiční loďkou pletna na ostrov Bled – možnost 
návštěvy kostela Nanebevzetí Panny Marie a výstupu na 
věž s vyhlídkou, po návratu z ostrova návštěva Bledského 
hradu – nejstarší hrad Slovinska (11. stol.) tyčící se na 
skalnatém výběžku 130 m nad hladinou jezera s krásným 
panoramatickým výhledem na jezero a vrcholky Julských 
Alp, dle zájmu a časových možností návštěva dechberoucí 
soutěsky Vintgar vyhloubené smaragdovou řekou Radovna, 
ve večerních hodinách odjezd na ubytování

3. den návštěva Postojnské jeskyně, jedné z nejkrásnějších 
jeskyní na světě – jízda podzemním vláčkem, pěší prohlídka 
bohaté krápníkové výzdoby (Ruský most, Špagetová síň, 
Bílý sál, Červená síň, Zimní sál, „člověčí ryba“ aj.), 
návštěva nedalekého Predjamského hradu (12. stol.), 
dle Guinessovy knihy rekordů největšího jeskynního hradu 
na světě, přesun na pobřeží Jaderského moře k prohlídce 
malebného městečka Piran – rybářský přístav, přímořská 
promenáda, maják, kruhové náměstí Tartinijev trg s bron-
zovou sochou houslisty Giusseppe Tartiniho, osobní volno 
a nákupy, večer odjezd zpět do České republiky 
alternativně: místo Postojnské jeskyně návštěva nádher-
ných Škocjanských jeskyní (UNESCO)

4. den příjezd ke škole v časných ranních hodinách

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ) 

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 3 950,– 
BRNO A OKOLÍ KČ 3 750,– 
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
• 1x ubytování v hostelu/hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)

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

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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.

Bled

Piran

Lublaň

TIPY NA PRODLOUŽENÍ ZÁJEZDU
• Lipica a Lublaň: návštěva hřebčína s chovem kočá-

rových a promenádních běloušů (symbol habsburského 
dvora) a pěší prohlídka hlavního města Slovinska 

• Italské Benátky: podrobný program viz 2. den na str. 58

Alternativa programu pro 3. den
• Triglavský národní park: nenáročný výstup k překrásnému 

vodopádu Savica, výjezd lanovkou na horu Vogel s výhledem 
na nejvyšší horu Slovinska, Triglav a další vrcholky Julských 
Alp, procházka podél Bohinjského jezera (největší jezero 
Slovinska) – odpočinek na travnaté pláži, možnost koupání 
a projížďky po jezeře, možnost návštěvy soutěsky Mostnica 
TIP: zájezd je možné o Triglavský národní park i prodloužit

N
O
V
IN

K
Y

81
Školní zájezdy, s. r. o., cestovní kancelář, Srbská 3077/53a, 612 00 Brno, www.skolnizajezdy.cz, e-mail: info@skolnizajezdy.cz

Velká Británie – mobil: 602 766 845, tel.: 541 589 227, 541 589 234
státy EU a USA – mobil: 721 216 239, tel.: 541 589 231

V
E

L
K

Á
 B

R
IT

Á
N

IE
, 

IR
S

K
O

 A
 M

A
LT

A
V

Ý
U

K
O

V
É

 Z
Á

JE
Z

D
Y

L
E

T
E

C
K

É
 Z

Á
JE

Z
D

Y
K

O
N

TI
N

E
N

TÁ
L

N
Í E

V
R

O
P

A



STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

23077 2022/2023 dle nabídky CK

číslo programu školní rok termín

23078 2022/2023 dle nabídky CK

HISTORIE 
NA VLASTNÍ OČI
OSVĚTIM – VĚLIČKA – KRAKOV
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy do Polska (čas odjezdu stanoven dle termínu 

prohlídky), příjezd do Osvětimi – návštěva (cca 3,5 hodiny) 
koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau s místním 
licencovaným průvodcem, přesun k prohlídce unikátních 
podzemních prostor královských solných dolů ve Věličce 
(UNESCO) – kaple, solná jezera aj., večer odjezd na ubytování
TIP: návštěvu Osvětimi lze realizovat i jako oblíbený jed-
nodenní výlet (viz str. 84) – pro více informací kontaktujte CK

2. den prohlídka metropole Malopolského vojvodství, Krakova – 
hlavní náměstí Rynek s bazilikou Panny Marie, kostelem 
sv. Vojtěcha a tržnicí Sukiennice, Jagellonská uni-
verzita, hradní návrší Wawel s katedrálou, židovská čtvrť 
Kaziměř, kde se v průběhu 2. světové války nacházelo jedno 
z největších židovských ghett, možnost návštěvy továrny 
Oscara Schindlera (nutná včasná rezervace), odpoledne 
odjezd zpět do České republiky, příjezd ke škole v nočních 
hodinách/v případě prodloužení o Osówku odjezd na ubytování
alternativně či možnost prodloužení: celodenní návštěva 
největšího polského zábavního lunaparku Energylandia

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 2 890,– 
BRNO A OKOLÍ KČ 2 450,–
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

NA SKOK 
NA SLOVENSKO
SPIŠSKÝ HRAD A VYSOKÉ TATRY
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy v nočních, případně časných ranních hodinách 

na Slovensko, příjezd do Spišské Nové Vsi – návštěva 
nejrozsáhlejší hradní zříceniny ve střední Evropě, Spišského 
hradu (UNESCO), přesun k prohlídce slovenského ledového 
klenotu, Dobšinskej ľadovej jaskyne (UNESCO) – podlahový 
led, ledopády, sloupy aj., večer odjezd na ubytování

2. den návštěva Vysokých Tater – výjezd zubačkou ke Štrbskému 
plesu (1346 m n. m.), procházka kolem jezera s překrásnými 
výhledy na vrcholky horských štítů, zastávka ve Vlkolínci 
(UNESCO), malebné podhorské osadě se zachovalou původní 
architekturou, odpoledne odjezd zpět do České republiky, 
příjezd ke škole ve večerních, případně nočních hodinách
alternativně či možnost prodloužení: celodenní návštěva 
Bratislavy – podrobný program viz 3. den na str. 79

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 3 150,– 
BRNO A OKOLÍ KČ 2 750,–
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

PROGRAMY ZÁJEZDŮ RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

PRODLOUŽENÍ O OSÓWKU
návštěva starobylého města Svídnice s mo-
numentální katedrálou sv. Stanislava 
a sv. Václava a hrázděným kostelem Míru, zámku Książ 
s dechberoucími výhledy (možnost výstupu na věž) a unikátního 
podzemního města Osówka (rozsáhlý 1,5 km dlouhý komplex 
chodeb, hal a bunkrů vybudovaný nacisty za 2. světové války)
alternativně: místo Svídnice a Książ návštěva Vratislavi

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 3 990,– 
BRNO A OKOLÍ KČ 3 750,–
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

CENY ZÁJEZDŮ ZAHRNUJÍ:
• 1x (2denní zájezd)/2x (3denní zájezd) ubytování v hostelu/

hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)

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

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• 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 cenách nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné.
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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZDY

CESTUJEME BEZ PASU
TUZEMSKÉ ZÁJEZDY A EXKURZE

číslo programu školní rok termín

23079–23085 2022/2023 dle nabídky CK

STOVĚŽATÁ PRAHA S VÝLETEM
1. den pěší prohlídka historického centra Prahy s průvodcem, 
po Královské cestě, exkluzivní návštěva Lobkowiczkého paláce – 
potomek (příp. rodinný přítel) šlechtického rodu Lobkowiczů stu-
dentům přiblíží bohatou rodinnou historii a proměny života šlechty 
v kontextu dějin 20. stol., krásný výhled na Prahu z palácové terasy
alternativně: místo návštěvy Lobkowiczkého paláce výjezd na Petřín 
(rozhledna, Zrcadlové bludiště) nebo návštěva Národního muzea, ČNB, 
Muzea Smyslů, Muzea voskových figurín nebo ZOO v Troji
2. den návštěva sklárny Rückl a středověkého hradu Karlštejn
Alternativy pro 2. den či možnosti prodloužení:

• Terezín a Praha: návštěva pražského Židovského města 
a památníku obětí rasové a politické perzekuce v Terezíně

• Říp a HistoryPark: výstup cestou praotce Čecha na bájnou 
horu Říp, návštěva archeoparku v Ledčicích

• Liberec a Ještěd: návštěva interaktivního vzdělávacího 
centra iQLANDIA, výjezd lanovkou na Ještěd, lehká turistika

• Uhelné safari: unikátní rekultivační exkurze v Mostecké 
uhelné pánvi s místním průvodcem, návštěva Jáchymova, 
zastávka v Karlových Varech nebo Mariánských lázních

• Škoda a Porsche: návštěva rodného domu Ferdinanda 
Porscheho a automobilového muzea Škoda

• Kutná Hora: podrobný program viz 1. den programu 23080

23083

BABIČČINO ÚDOLÍ A ADRŠPAŠSKÉ SKÁLY
1. den exkurze do výrobny hořických trubiček, návštěva Babiččina 
údolí – Barunčina škola, Muzeum Boženy Němcové aj.
2. den pěší prohlídkový okruh Adršpašskými skalami, plavba lodí
alternativně či možnost prodloužení: ZOO Dvůr Králové

23085

KLENOTY JIŽNÍCH ČECH S VÝLETEM
1. den návštěva jednoho z nejhezčích českých zámků, Hluboké 
nad Vltavou, prohlídka unikátního komplexu vesnické architektury 
v Holašovicích (UNESCO), návštěva Českého Krumlova (UNESCO)
2. den pěší prohlídka centra Plzně a návštěva Techmania Science 
Centra nebo exkurze do pivovaru Plzeňský Prazdroj
Alternativy pro 2. den či možnosti prodloužení:

• Lipno: procházka stezkou v korunách stromů a návštěva 
infocentra Vodní elektrárny Lipno

• Linz a Mauthausen: podrobný program viz str. 77

23079

KUTNÁ HORA A NÁRODNÍ HŘEBČÍN
1. den pěší prohlídka Kutné Hory – návštěva velkolepého chrámu 
sv. Barbory (UNESCO), Českého muzea stříbra a středověkého stříbr-
ného dolu, návštěva katedrály a kostnice v Sedlci (UNESCO)
2. den návštěva národního hřebčína v Kladrubech nad Labem – 
komentovaná prohlídka stájí jednoho z nejstarších hřebčínů na světě
alternativně či možnost prodloužení: návštěva interaktivní expozice 
Včelí svět a moderního zábavně vzdělávacího střediska Vodní dům

23080

SRDCE MORAVY
1. den prohlídka historického centra Olomouce a Svatého Kopečku  
(poutní místo s bazilikou Panny Marie), možnost návštěvy ZOO
2. den návštěva Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm, výjezd lanovkou na Pustevny, nenáročná procházka na 
Radhošť se sochou Radegasta nebo návštěva stezky mezi korunami 
stromů, nebo prohlídka města Štramberk a exkurze do pekárny 
s ukázkou výroby tradiční místní speciality Štramberské uši
alternativně či možnost prodloužení: pěší prohlídka historického 
centra Kroměříže, návštěva Arcibiskupského zámku, Podzámecké 
zahrady a Květné zahrady (UNESCO) 

23082

TECHNO TRASA
1. den návštěva Technického muzea Tatra v Kopřivnici s ucelenou 
sbírkou automobilů (pro technické SŠ možnost exkurze do výrobních zá-
vodů), návštěva pivovaru Radegast v Nošovicích s místním průvodcem
alternativně: exkurze do výrobního závodu Hyundai (technické SŠ)
2. den návštěva unikátního industriálního areálu Dolní Vítkovice 
a Landek Parku – komentovaná prohlídka největšího hornického 
muzea v ČR, jízda důlním výtahem, expozice o těžbě uhlí a práci havířů

23081 LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL S VÝLETEM
1. den zastávka v Mikulově – výstup na Svatý kopeček s nádhernými 
výhledy, prohlídka Lednicko- valtického areálu (UNESCO)
2. den pěší prohlídka centra Brna – možnost návštěvy zábav-
ního vědeckého centra VIDA!, Technického muzea nebo ČNB, 
přesun do Moravského krasu – prohlídka nejznámější české propasti 
Macocha (138,4 m), návštěva Punkevních jeskyní (plavba na lo-
dičkách po podzemní říčce), možnost návštěvy Kateřinské jeskyně, 
jeskyně Balcarka nebo Sloupsko-šošůvských jeskyní

Alternativy pro 1.-2. den či možnosti prodloužení:

• Pálava: návštěva Archeoparku Pavlov (replika dolno-
věstonického hrobu), výstup na Děvín ke zřícenině hradu Děvičky

• Aqualand Moravia: aquapark u Novomlýnských nádrží

• Vídeň: podrobný program viz 1. den na str. 78

• Bratislava: podrobný program viz 3. den str. 79

23084

PODROBNÝ PROGRAM ZVOLENÉ ALTERNATIVY ZÁJEZDU 
S CENOU PRO VAŠI ŠKOLU RÁDI ZAŠLEME
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MĚSTO TŘÍ ŘEK – PASOV
prohlídka města na soutoku řek Dunaj, Inn a Ilz, Pasova, s barokním 
Dómem sv. Štěpána (největší varhany na světě), kamennou sochou 
Pasovského blba, Horním a Dolním hradem, možnost návštěvy 
Muzea skla a plavby lodí po Dunaji nebo přesun k návštěvě hradu 
Burghausen (nejdelší hrad Evropy tyčící se nad řekou Salzach)

CENA VÝLETU PRAHA/BRNO KČ 990,–/ KČ 1 190,–

STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ VÝLETY

číslo programu školní rok termín

23086–23097 2022/2023 dle nabídky CK

JEDNODENNÍ VÝLETY

RAKOUSKÁ KRÁSKA – VÍDEŇ
návštěva letního sídla císařské rodiny Schönbrunn a pěší prohlídka 
historického centra Vídně – podrobný program viz 1. den na str. 78, na 
které naleznete i možné alternativy programu (Dunajský ostrov, Prátr aj.)

CENA VÝLETU PRAHA/BRNO KČ 1 250,–/KČ 850,–

KLÍČOVÁ HODINA DĚJEPISU – OSVĚTIM
návštěva (cca 3,5 hodiny) koncentračního tábora Auschwitz -
-Birkenau s místním licencovaným průvodcem

CENA VÝLETU PRAHA/BRNO KČ 1 390,–/KČ 999,–

ÚDOLÍM WACHAU
prohlídka Melku s velkolepým barokním klášterem a města Spitz se 
zámkem Erlahof, plavba vyhlídkovou lodí po Dunaji malebným 
údolím Wachau (UNESCO) kolem Weissenkirchenu (impozantní 
gotický obranný kostel) a hradebního města Dürnstein do Krems 
an der Donau k prohlídce historického centra, možnost návštěvy 
zříceniny hradu Dürnstein s krásnými výhledy do okolí

CENA VÝLETU PRAHA/BRNO KČ 1 150,–/ KČ 950,–

HORNÍ RAKOUSKO – MAUTHAUSEN A LINZ
návštěva bývalého koncentračního tábora Mauthausen a prohlídka 
Linze – podrobný program viz str. 77

CENA VÝLETU PRAHA/BRNO KČ 1 150,–

PO STOPÁCH MOZARTA – SALZBURG
prohlídka historického centra Salzburgu (podrobný program viz 1. 
den na str. 76), zastávka u jednoho z jezer Solné komory

CENA VÝLETU PRAHA/BRNO KČ 1 350,–

23086

23090

23094

23088

23089

23087

HERZLICH WILKOMMEN IN DRESDEN
prohlídka Drážďan (podrobný program viz 3. den na str. 72), možnost 
nákupů v obchodním domě Primark nebo zastávka v Míšni

CENA VÝLETU PRAHA/BRNO KČ 850,–/ KČ 1 150,–

BRATISLAVA S PLAVBOU NA DEVÍN
prohlídka historického centra Bratislavy (podrobný program viz 3. den 
na str. 79) a vyhlídková plavba lodí po Dunaji k návštěvě zříceniny 
hradu Devín tyčícího se na skále nad soutokem řek Moravy a Dunaje

CENA VÝLETU PRAHA/BRNO KČ 1 250,–/ KČ 850,–

ROMANTICKÁ BUDAPEŠŤ
prohlídka historického centra Budapešti – podrobný program 
viz 1. den na str. 80, na které naleznete i možné alternativy programu

CENA VÝLETU BRNO KČ 1 150,–

23092

23093

23091
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BAVORSKÁ METROPOLE – MNICHOV
prohlídka Mnichova – podrobný program viz 1. den na str. 74, na které 
naleznete i možné alternativy programu (Legoland, Muzeum BMW aj.)

CENA VÝLETU PRAHA KČ 1 290,–

STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ VÝLETY A ZÁJEZDY

číslo programu školní rok termín

23098–23112 2022/2023 dle nabídky CK

ADVENTNÍ ZÁJEZDY
Rádi pro Vás uspořádáme výlety a zájezdy, s možností vychutnat si 
vánoční atmosféru a naladit se na nejkrásnější svátky v roce, např.: 

23098 Vánoční Vídeň (1denní) Praha 
Brno

KČ 1 150,-
KČ 750,-

23099 Vánoční Bratislava (1denní) Praha 
Brno

KČ 1 150,-
KČ 750,-

23100 Vánoční Praha (1denní) Brno KČ 899,-

23101 Vánoční Drážďany 
a Moritzburg (1denní)

Praha 
Brno

KČ 790,-
KČ 1 090,-

23102 Vánoční Krakov (1denní) Brno KČ 1 050,-

23103 Vánoční Budapešť (1denní) Brno KČ 1 050,-

23104 Vánoční Norimberk (1denní) Praha KČ 1 050,-

23105 Vánoční Řezno (1denní) Praha KČ 990,-

23106 Vánoční Wolfgangsee (1denní) Praha 
Brno

KČ 1 250,-
KČ 1 250,-

23107 Vánoční Salzburg (1denní) Praha 
Brno

KČ 1 250,-
KČ 1 250,-

23108 Vánoční Berlín (2denní) 
inspirace na program viz str. 70

Praha 
Brno

KČ 2 890,-
KČ 3 190,-

23109 Vánoční Mnichov 
a Neuschwanstein (2denní)

Praha 
Brno

KČ 3 350,-
KČ 3 550,-

23110 Vánoční Mnichov (2denní)
inspirace na program viz str. 74

Praha 
Brno

KČ 2 850,-
KČ 2 999,-

23111 Vánoční Paříž (4denní)
inspirace na program viz str. 50

Praha 
Brno

KČ 4 550,-
KČ 4 850,-

23112 Vánoční Londýn (5denní)
inspirace na program viz str. 4 a 5

KČ 7 250,-

PODROBNÝ PROGRAM VYBRANÉHO VÝLETU ČI ZÁJEZDU 
S CENOU PRO VAŠI ŠKOLU RÁDI ZAŠLEME

KOUZELNÝ NORIMBERK A ŘEZNO
prohlídka Norimberku  s bránou Frauentor, kostely St. Lorenz-
-Kirche a Frauenkirche a hradem Kaiserburg, možnost návštěvy 
Germánského národního muzea nebo Muzea hraček, prohlídka 
historického centra Řezna (UNESCO) s Kamenným mostem z 12. 
stol. (div středověkého stavitelství), katedrálou sv. Petra, Prétor-
skou bránou (nejstarší kamenná stavba v Německu) a mnoha dalšími 
historickými klenoty, osobní volno a nákupy

CENA VÝLETU PRAHA KČ 1 250,–

23095

MODERNÍ VELKOMĚSTO – BERLÍN
prohlídka Berlína – podrobný program viz 1. den na str. 70, na které 
naleznete i možné alternativy programu

CENA VÝLETU PRAHA KČ 1 250,–

23096

23097

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

Program adventních výletů se sestává z pěší prohlídky historického 
centra města s průvodcem a osobního volna na vánočních trzích 
na ochutnávku místních kulinářských specialit a nákup suvenýrů a vá-
nočních dárků. Vícedenní zájezdy jsou rozšířeny o poznávání dalších 
místních památek, muzeí a atrakcí. Vždy rádi připravíme program 
podle Vašeho přání a preferencí.

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENY ZAHRNUJÍ:
• dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19

• průvodce cestovní kanceláře

• přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny  
minimálně 14 studentů)

• pro vícedenní (adventní) zájezdy ubytování a stravu dle typu 
programu a pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.

Uvedené ceny jsou kalkulovány pro školy z Prahy/Brna a okolí.
Pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací.

V cenách nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné.
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Ubytování ve Velké Británii a Irsku
Dlouholetou specialitou naší CK je ubytování studentů v britských 
a irských hostitelských rodinách. Jedná se o pečlivě vybrané 
ubytování, které nabízí jedinečnou příležitost stát se na několik dní 

součástí britské či irské domácnosti.

Studenti se v rodinách seznamují s místním sociálním 
zázemím, způsobem života, stravou, a především mají 
možnost komunikovat s rodilým mluvčím. Tato komuni-

kace je pro ně silnou motivací k dalšímu studiu angličtiny.

Naše hostitelská centra jsou ověřena letitou spoluprací a výběr 
konkrétních rodin podléhá přísným britským zákonům. Ubytování 
je zajištěno převážně v rodinných domech, kde mají studenti k dis-
pozici vlastní pokoj (včetně povlečení) a sdílené sociální zařízení. 
Bydlí ve dvojicích, trojicích či čtveřicích, dle vlastních prefe-
rencí. Jak je Vám jistě známo, Britové a Irové jsou otu-
žilí, domy mohou být ve srovnání s našimi zvyklostmi 
méně vytápěné, doporučujeme proto vzít si s sebou 
dostatek teplého oblečení. V ceně těchto zájezdů je 
zahrnuta celodenní strava, a kromě několika výjimek 
také doprovod či doprava studentů rodinami na místo 
srazu. Večerní vycházení z rodin není povoleno, s výjimkou 
případu, kdy je student doprovázen členem hostitelské rodiny. 
Omezení vycházení se týká i studentů starších 18 let. Bývá dob-
rým zvykem přivézt do rodiny drobný dárek, něco typicky české-
ho – např. lidovou tvorbu či jinou drobnost dle vlastního uvážení. 
Doporučujeme vzít s sebou adaptér k nabíjení telefonů či k použití 
vlastního fénu na vlasy. Velkou výhodou ubytování v rodinách je 
poskytování celodenní stravy. K snídani mají studenti obvykle ce-
reálie s mlékem, tousty s máslem a marmeládou, čaj a džus. Na 
výlety a výuku připravují rodiny studentům obědový balíček – ob-

ložený sendvič, ovoce, sladkost nebo chipsy a malý nápoj. Ve 
vybraných výukových programech je v ceně zájezdu teplý 
oběd ve škole. Večer se studenti vrací do rodin a dostávají 
teplou večeři. U večeře mají možnost konverzovat s hos-
titeli, ukázat fotografie své rodiny, vyprávět o celodenních 

zážitcích atd.

Přes řadu výhod, které tento typ ubytování nabízí, některé školy 
upřednostňují ubytování v hostelu či hotelu, kde všichni účastní-
ci nocují tzv. pod jednou střechou. Na tuto variantu jsme samo-
zřejmě připraveni a rádi zajistíme Vámi požadovaný typ ubytování. 
Vzhledem k rozdílným cenám je však nutné počítat s navýšením 
ceny zájezdu.

Ubytování v ostatních zemích
Ubytování skupin zde obvykle zajišťujeme v hotelích typu F1, hos-
tel, Jugendherberge a IBIS budget, záleží na dané destinaci. Uby-
tování je ve vícelůžkových pokojích (nejčastěji tří až čtyřlůžkových), 
sociální zařízení je na patře. V ceně těchto ubytování je snídaně 
v příslušném zařízení, oběd a večeři řeší operativně dle programu 
průvodce zájezdu spolu s pedagogy. Pro delší zájezdy je možné za-
jistit polopenzi. Výjimku představují zájezdy s výukou cizího jazyka 
(Malta, Německo aj.), kde jsou studenti ubytováni v hostitelských 
rodinách s plnou penzí (snídaně, obědový balíček, teplá večeře).

Bezpečnost studentů
Bezpečnost studentů je naší velkou prioritou a klademe na ni 
důraz ve všech případech, jak v rámci dopravy, tak také během 

ubytování. V této oblasti spolupracujeme s dlouholetými 
partnery, kteří nám jsou schopni požadovanou kvalitu 
zaručit. Na bezchybný průběh zájezdů dohlížejí také 
naši zkušení průvodci. Všichni účastníci obdrží telefo-
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nický kontakt, aby mohli průvodce v případě potřeby kontaktovat 
po celou dobu zájezdu (včetně večerních a nočních hodin).

Autobusová doprava
V průběhu více než dvaceti let působení naší CK na trhu 
jsme navázali spolupráci s mnoha dopravci. V oboru 
mezinárodní autobusové dopravy jsme vybrali kvalit-
ní a perspektivní společnosti, s nimiž máme smluv-
ní vztahy. Jedná se o stěžejní dopravní společnosti 
v celé ČR, které splňují představy o ideálním partnerovi 
pro mezinárodní cesty – spolehlivost, vstřícnost, flexibilita 
a stabilita.

Ve vozových parcích jsou zastoupeny značky Neoplan, Volvo, Bova, 
Man, Mercedes a další. Kapacita vozů je velmi široká, a to od 44 
do 78 míst pro cestující. Páni řidiči jsou profesionálové s bohatými 
zkušenostmi na silnicích.

Zahraniční autobusy splňují nároky na evropské předpisy, bezpeč-
nost cestujících i jejich pohodlí. Bezpečnostní pásy na polohovatel-
ných sedadlech, TV, DVD/USB, mikrofon a toaleta jsou standard-
ním vybavením vozů, které využíváme. Dlouhá cesta autobusem 
bývá zpestřena promítáním tematických filmů. Cestující si mohou 
zakoupit kávu, čaj nebo studené nealkoholické nápoje.

Trajekt/Eurotunnel
Na cestách do Velké Británie je kromě přepravy pozemní potřeba 
zajistit také přesun přes kanál La Manche. V ceně zájezdu je obou-
směrná přeprava trajektem či vlakem jedoucím Eurotunnelem. 
Kombinovaná přeprava je možná na vyžádání za mírný příplatek 
k ceně zájezdu. Trajektovou přepravu zajišťujeme i pro cesty do 
vzdálenějších destinací, jako je severní Anglie, Skotsko, Irsko, 
Skandinávie a Řecko. Pro delší přejezdy přes moře využíváme 
luxusní trajekty s kabinami pro pohodlné noční cestování. Stejně 
jako u autobusové dopravy, i zde máme své dlouholeté partnery, 
kteří pro nás zajišťují optimální spoje.

Výuka
Velká řada základních a středních škol cestuje do Velké 
Británie, Irska, Francie, Německa a na Maltu nejen za 
poznáním, ale také za výukou cizího jazyka. Proto na-
bízíme mnoho bohatých výukových programů, které 
pokrývají většinu atraktivních lokalit nejen ve Velké 
Británii. V aktuálním katalogu naleznete 14 zájezdů 
s výukou cizích jazyků, vždy rádi připravíme jazykový kurz 
dle Vašich přání a požadavků. Standardně nabízíme 9-12 vyučo-
vacích hodin, u každého programu je zároveň možné počet hodin 
upravit dle přání školy. Studenti jsou rozděleni do skupin (každá 
skupina čítá nejčastěji 14-17 studentů) podle úrovně jazykových 
znalostí. Testy pro toto rozdělení mohou absolvovat ještě před od-
jezdem nebo přímo v rámci výuky v zahraničním výukovém centru. 
Výuku anglického jazyka zajišťují angličtí lektoři s kvalifikací EFL, 
v některých programech i s akreditací British Council. Studenti na 
závěr obdrží certifikát dokládající účast na jazykovém kurzu.

Průvodci
Každý zájezd doprovází zkušený průvodce naší 
cestovní kanceláře, který provádí výklad k destinaci 
i jednotlivým památkám, seznamuje studenty s his-

torií i současností navštívené země, zajišťuje nákup či 
výdej vstupenek do atrakcí a pamětihodností, je nápo-

mocný při řešení krizových situací (např. úraz, hospitalizace, ztráta 
dokladů atd.) a zejména je styčným bodem pro všechny účastníky 
zájezdu. Průvodce nevykonává pedagogický dozor studentů, přes-
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to však vždy pomáhá v maximálním možném rozsahu. Můžete se 
na něj obracet s dotazy či připomínkami. Průvodce je neustále ve 
spojení s centrálou cestovní kanceláře, která mu zajišťuje požado-
vané informace. Kromě všech těchto povinností se z něj po dobu 
zájezdu stane součást vašeho školního kolektivu, bude se vždy 
starat o to, aby se studenti bavili (kromě jiného má připraveny kvízy 
o ceny) a přivezli si co nejvíce zážitků.

Kapesné – vstupy
Naše bohaté programy zahrnují množství památek 
a atrakcí, které během studijního vzdělávacího zá-
jezdu navštívíte. Sumy za vstupné nejsou započítány 
do ceny zájezdu, proto Vám ke každému programu 
automaticky zašleme přehled cen vstupů, které se 
k němu vztahují. Přehled obsahuje i nabídku alternativních 
vstupů, jež je možné do programu na základě přání klientů zařadit. 
Výši vstupného pravidelně aktualizujeme, nicméně vždy je nutné 
počítat s mírnou rezervou. Pro většinu vstupů existují skupinové 
a školní slevy, zároveň také využíváme slevy pro včasnou rezervaci 
vstupenek, čímž studentům snižujeme tyto částky na možné mini-
mum. Ve spolupráci s Vámi, pedagogy, je možné objednat některé 
ze vstupů na britské památky English Heritage bezplatně – vždy 
Vám zašleme dostatek informací a pomůžeme s jejich zajištěním.

Kromě vstupného by měl mít každý účastník k dispozici kapesné 
v místní měně na nákup drobného občerstvení, suvenýrů, pohled-
nic atd. Výše kapesného je zcela v kompetenci rodičů či plnoletých 
účastníků. Zároveň je možné v autobusu zakoupit teplé a studené 
nápoje za CZK (dle možností také za EUR, GPB).

Pedagogický doprovod
Každý školní kolektiv doprovází pedagog či pedago-
gové, kterému poskytneme zájezd bezplatně, a to 
včetně vstupného do objektů a teplých a studených 
nápojů v autobuse. Rádi bychom Vám tímto zpří-

jemnili Vaše povinnosti při vykonávání pedagogického 
dozoru. Ve většině případů, pokud je to technicky možné, 

pedagogům nabízíme dvě sedadla v autobuse pro zvýšení pohodlí 
během cestování. Výše uvedená nabídka platí pro pedagoga dopro-
vázejícího minimálně 14 platících účastníků.

Informační materiály
Každý z účastníků dostane během zájezdu tištěné materiály po-
skytující základní informace o navštívených místech a památkách 
a další materiály, jejichž představení ponecháme na průvodcích 
v rámci samotného zájezdu – vždy pro Vás máme něco navíc.

Malé školní kolektivy
Jsme si vědomi toho, že ne každá škola dokáže naplnit celou ka-
pacitu autobusu, přesto by však ráda své studenty na zahraniční či 
tuzemský zájezd vyslala. Na tuto variantu jsme připraveni a běžně 
spojujeme menší kolektivy do jednotlivých zájezdů dle preferencí 
programu či termínu. Cena zůstává zachována, a pro skupiny od 
14 platících účastníků platí taktéž bezplatné přistavení autobusu 
přímo před školu či na dohodnuté místo.

Pravidelně e-mailem rozesíláme volná místa v připravovaných 
zájezdech, abychom Vám tím usnadnili výběr. Aktuální nabídku zá-
jezdů k doplnění naleznete na našich webových stránkách. Veške-
ré podrobné informace zjistíte v naší cestovní kanceláři telefonicky 
nebo e-mailem. Jsme připraveni se individuálně věnovat Vašemu 
požadavku a vždy nalézt vhodné řešení.

Programy na míru
Naše nabídka programů je opravdu bohatá, požadavky zákazníků 
jsou ale samozřejmě ještě rozmanitější. Vždy velmi rádi připraví-
me program přesně podle Vašeho přání a preferencí. Vyberte si 
jakýkoli program z katalogu a my do něj rádi zapracujeme požado-
vané úpravy nebo si rovnou načrtněte vlastní trasu.

Naše webové stránky
Na našich webových stránkách www.skolnizajezdy.cz naleznete 
veškeré potřebné informace k zájezdům, rozšířenou nabídku stu-
dijně vzdělávacích programů, aktuální nabídku zájezdů s volnými 
místy pro menší školní kolektivy a mnoho dalšího.

Cena zájezdu
Ceny zájezdů jsou k dispozici zde v katalogu, v roz-
šířené nabídce na našich webových stránkách, 
případně rádi vypracujeme cenovou kalkulaci na 
poptávaný zájezd dle individuálního zadání. Ceny 
autobusových zájezdů jsou kalkulovány pro min. 42 
platících účastníků a 3 pedagogy účastnící se zájez-
du bezplatně a jsou platné pro žáky ZŠ a studenty SŠ. 
Minimální počet účastníků pro letecké zájezdy se liší a je vždy 
uveden u jednotlivých programů. V případě zájezdů do Velké Bri-
tánie a účasti dospělých osob nenavštěvujících školu činí příplatek 
200 Kč za každou noc v hostitelských rodinách. Příplatek za po-
skytnutí stravy při speciálních dietách (bezlepková atd.) činí 230 Kč 
za každou noc v hostitelských rodinách. Podrobnější informace 
o speciální stravě si vyžádejte v naší cestovní kanceláři.

Cena zájezdu zahrnuje vždy dopravu zahraničním autobusem, 
přepravu trajektem/tunelem (platí pro zájezdy do Velké Británie, 
Irska, Skandinávie a Řecka), v případě vícedenních zájezdů uby-
tování a stravu (snídani, polopenzi či plnou penzi dle typu zájez-
du), výuku (platí pouze pro výukové zájezdy), průvodce cestovní 
kanceláře, který je k dispozici nepřetržitě po celou dobu pobytu, 
komplexní cestovní pojištění (s výjimkou zájezdů do USA), pojiš-
tění proti úpadku CK, informační letáky a přistavení autobusu ke 
škole (platí pro skupiny min. 14 studentů).

Podrobný rozpis toho, co zahrnuje cena konkrétního zájezdu, na-
leznete na příslušném katalogovém listu.

Komplexní cestovní pojištění
Všichni účastníci zájezdu mají v ceně zájezdu zahrnuto komplex-
ní cestovní pojištění poskytované naším smluvním partnerem, 
kterým je ČSOB Pojišťovna, a. s. Tento balíček zahrnuje léčebné 
výlohy, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpověd-
nosti za způsobenou újmu a pojištění storna zájezdu, vč. událostí 
souvisejících s pandemií covid-19 (onemocnění, karanténa apod.). 
Limity pojištění jsou názorně vypsány v přehledu uvedeném na 
následující straně. V případě jakékoli nenadálé události, na kterou 
se pojištění vztahuje, je k dispozici nepřetržitá asistenční 
služba. Cestovní kancelář včetně průvodce vždy po-
skytuje maximální součinnost při řešení pojistných 
událostí.

V případě storna zájezdu ze zdravotních důvodů (nebo 
z důvodů uvedených v pojistných podmínkách ČSOB, 
např. úmrtí blízké osoby) je třeba tuto skutečnost naší ces-
tovní kanceláři ohlásit písemně či e-mailem a to nejpozději v den 
odjezdu. Obdržíte od nás podrobné informace jak postupovat a se-
znam dokumentů, které je potřeba doložit. S jejich kompletací Vám 
budeme nápomocni a veškeré doklady poté předáme pojišťovně. 
V případě, že bude vše řádně doloženo, vrátí pojišťovna klientovi 
zpět až 80 % z výše stornopoplatku.

£

£
€
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Pojištění proti úpadku
Naše cestovní kancelář má dle zákona č. 159/1999 Sb. sjednáno 
Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře u ČSOB Po-
jišťovny, a. s.

Průběh organizace zájezdu
Každým rokem se snažíme Vám pedagogům, kteří ve své škole 
zájezdy organizujete, co nejvíce Vaši práci usnadnit. Ať už se jedná 
o výběr vhodného programu pro Vaši školní skupinu nebo o kon-
krétní dotazy na technický průběh zájezdu, vždy jsme zde pro Vás 
a těšíme se ze vzájemné spolupráce.

Zastihnete nás na telefonních číslech: 
Velká Británie a Irsko 
541 589 234, 541 589 227, 602 766 845 
ostatní země EU a USA 
541 589 231, 721 216 239

Na e-mailu: info@skolnizajezdy.cz 
Můžete nás také kontaktovat přes náš online formulář 
na webu: www.skolnizajezdy.cz 

Objednání zájezdu
Jakmile se rozhodnete zorganizovat zájezd a kontaktujete naši 
cestovní kancelář, zašleme Vám podrobné informace týkající se 
zájezdů do vybrané destinace, případně máte-li již zvolen konkrét-
ní katalogový program, také vybraný program a přehled vstupného 
do objektů.

Máte-li zájem o zájezd na míru, rádi Vám připravíme jakýkoli pro-
gram na základě zaslaných požadavků, případně dle zájmu upra-
víme stávající vybraný program. Následně zvolíte termín zájezdu 
tak, aby co nejlépe zapadal do harmonogramu školního roku. 
Aktuální informace o kapacitních možnostech obdržíte v naší CK, 
případně prověříme Vámi navrhnutý termín u našich dodavatelů.

Prezentační schůzka přímo u vás ve škole
Rádi odprezentujeme zájezd Vám, pedagogům, účastníkům a ro-
dičům osobně ve Vaší škole nebo prostřednictvím videokonferen-
ce, a to zcela bezplatně. Během setkání zodpovíme důležité dotazy 
a přiblížíme průběh zájezdu všem zúčastněným. Stačí si s naší 
kanceláří dohodnout vhodný termín. Prezentační schůzku doporu-
čujeme zorganizovat ideálně v období náboru účastníků, případně 
cca 2-3 měsíce před odjezdem na samotný zájezd.

Dokumenty k zájezdu
Ve chvíli, kdy je dohodnut přesný termín a program zájezdu a je 
schválen počet účastníků ze strany cestovní kanceláře, obdržíte 
formulář Smlouvy o zájezdu (závazné přihlášky) a formulář Se-
znam účastníků s pokyny k jejich vyplnění. Dle obvyklého časové-
ho harmonogramu nás klienti se zájmem o jarní termíny nejčastěji 
oslovují v měsících září až listopad předchozího roku, o podzimní 
termíny poté v dubnu a květnu. Jsme také schopni reagovat na 
tzv. poptávky na poslední chvíli, případně Vám nabídnout volná 
místa na již připravovaných zájezdech k doplnění.

Úhrada zájezdu
Platby za zájezd je možné hradit hromadně fakturou (pro Váš lepší 
přehled), případně individuálními platbami od jednotlivých účastní-
ků přímo na účet naší CK. Dle délky zájezdu a finanční náročnosti 
jsou rozděleny na 1-3 splátky. Termíny plateb jsou nedílnou sou-
částí Smlouvy o zájezdu. V případě platby fakturou obdržíte zálo-
hové faktury dle dohodnutých termínů a do 14 dnů od uskutečnění 
zájezdu poté konečnou fakturu – daňový doklad.

Rozdělení na ubytování, kontrola dokladů
Na základě vyplněného formuláře Seznamu účastníků provede-
me rozdělení do hostitelských rodin (případně na ubytování jiného 
typu) dle preferencí žáků či studentů. Je tedy na Vás či na Vašich 
studentech, s kým chtějí během zájezdu sdílet pokoj. Velmi důle-
žitou částí uvedeného formuláře jsou alergie a dietetická omezení. 
Většina ubytovacích zařízení je schopna za příplatek zajistit stravu 
i pro účastníky se speciálními dietami (bezlepková, diabetická atd.). 
Při zjišťování informací o jednotlivých účastnících doporučujeme 
provést kontrolu platnosti cestovního dokladu. Do států evropské 
unie je možné vycestovat na občanský průkaz, pro vycestování do 
ostatních zemí je třeba cestovní pas. Pro zájezdy do USA kontak-
tujte naši CK pro aktuální informace ohledně dalších vstupních 
požadavků.

Pokyny pro účastníky
Nejpozději týden před odjezdem obdržíte podrob-
né pokyny pro účastníky, které obsahují informa-
ce o místě a čase odjezdu, důležitých věcech, které 
si s sebou studenti mají na zájezd vzít, pravidlech pro 
ubytování atd. V případě zájezdů do Velké Británie obdržíte 
cca 2-3 dny před odjezdem adresy hostitelských rodin. K dispozici 
budete mít také plánek autobusu pro případ, že si budete chtít pře-
dem připravit zasedací pořádek. Rozdělení sedadel v rámci Vaší 
školní skupiny je zcela ve Vaší kompetenci.

Vaše zpětná vazba
Budeme rádi, když nám po návratu ze zájezdu napíšete pár řádků 
o tom, co se Vám líbilo a co byste naopak rádi zlepšili. Zpětná vazba 

je pro nás velmi cenný zdroj informací, na jehož základě 
se můžeme neustále zlepšovat. Vděční budeme rov-
něž za fotografie ze zájezdu, které nám můžete zasí-
lat do e-mailu, ale také třeba vložit na naše faceboo-
kové stránky, Twitter či Instagram, kde můžete své 

zážitky sdílet s ostatními.
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Ať to na dovolené
můžete rozbalit
Zařiďte si před odjezdem cestovní pojištění 
a užijte si dovolenou naplno.
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ŠKOLNÍ
ZÁJEZDY

since 1997
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