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Nabídka zájezdů pro ZÁKLADNÍ, STŘEDNÍ a VYSOKÉ ŠKOLY pro školní rok 2017/2018

www.quicktour.cz

Načtěte

do mobilu

čtečkou Q
R kódů

2017–2018
ŠKOLNÍ ZÁJEZDY A EXKURZE
JAZYKOVÉ KURZY
SPORTOVNÍ POBYTY
ZIMNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY

Vážení pedagogičtí pracovníci, rádi bychom Vám představili naše zájezdy připravené pro skupiny žáků a studentů. Program 
zájezdů berte prosím spíše jako inspiraci, rádi Vám připravíme zájezd přesně Vám na míru. Uvedené ceny jsou pouze orientační, 
kalkulovali jsme je na skupiny min. 40 osob. V případě menšího počtu osob musí být cena adekvátně navýšena (v řádech několika 
set korun). Na každých 15 platících studentů připadá 1 pedagog zdarma. U zájezdů, kde nejsou uvedeny termíny, je volba 
termínu na Vás. U lyžařských zájezdů a jazykových kurzů jsou již některé termíny předrezervovány, nicméně lze poptat i termíny 
podle Vašich představ. Těšíme se na setkání s Vámi. Tým CK Quicktour.

Cena od 5.490,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, Eurotunnel nebo tra-
jekt, 2x ubytování v hotelu (ve vícelůžkových pokojích) se snídaní nebo 2x ubyto-
vání v hostitelských rodinách s plnou penzí (oběd formou balíčku), průvodce. Do-
poručené kapesné na vstupy: děti do 15 ti let 70-90 GBP, starší 15ti let: 90-110 GBP.

VELKÁ BRITÁNIE
LONDÝN, OXFORD s návštěvou mystického Stonehenge

©
 VisitBritain Britain on View

1.den: odpoledne odjezd z ČR směr SRN, Belgie a Francie
2.den: ráno přejezd Eurotunnelem nebo trajektem (dle volby školy) do Anglie; příjezd 
do Londýna a jeho celodenní poznávání: Greenwich (královská observatoř, nultý 
poledník, loď Cutty Sark), poté přejezd DLR a metrem do čtvrti Docklands (mrako-
drap One Canada Square, Docklands Floating Bridge od J. Kaplického); procházka ko-
lem The Shard (nejvyšší mrakodrap EU), Shakespearova The Globe Theatre, galerie 
Tate Modern, přes Millenium Bridge k St. Paul´s Cathedral, poté finanční čtvrť City 
of London (Anglická banka, Královská burza, „Okurka“), odpoledne návštěva Tower 
of London (britské korunovační klenoty, krkavci), procházka po symbolu města - slav-
ném Tower Bridge a  kolem křižníku HMS Belfast, odjezd na ubytování
3.den: den na míru*) – standardní program: dopoledne zastávka u nejslavnějšího 
prehistorického monumentu v Evropě – Stonehenge, odpoledne výlet do univer-
zitního města Oxford spojený s návštěvou světoznámé koleje Christ Church a pro-
hlídkou historického centra (Radcliffe Camera, Sheldonian Theatre, Bodleian Library); 
návrat do Londýna, večerní London Eye s úžasnými výhledy na osvětlené město
4.den: po snídani přejezd na Baker Street (proslavená Sherlockem Holmesem), fakul-
tativně návštěva muzea voskových figurín Madame Tussauds (vč. velkolepé 4D show 
„Marvel Super Heroes“); odpolední poznávání historického Westminsteru (Bucking-
hamský palác - sídlo královny, Westminster Abbey, Parlament a slavný Big Ben, 
Trafalgarské náměstí, Covent Garden a Piccadilly Circus; volný čas na nákup suvenýrů; 
možnost večeře v typické restauraci v londýnském Chinatownu (systém „all-you-can-
-eat“); na závěr výlet lanovkou Emirates Air Line nad Temží s nezapomenutelným vý-
hledem na Bariéry a multifunkční arénu O2, večer odjezd na Eurotunnel/trajekt
5. den: návrat do ČR v odpoledních hodinách

© Dreamstime.com

*) více variant programu najdete na straně č. 2 a 3

ITÁLIE
Caesarův ŘÍM a renesanční FLORENCIE

Cena 5.990,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 2x ubytování ve vícelůž-
kových pokojích, 2x snídani, průvodce, místní česky mluvící průvodkyni v Římě.
Doporučené kapesné: 40-50 EUR
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1.den: odjezd z ČR ve večerních hodinách
2.den: ráno příjezd do hlavního města renesance Florencie: nádherné náměstí Pia-
zza della Signoria, Palazzo Vecchio (bývalé sídlo a úřad městské rady), Michelan-
gelův David - nejslavnější umělecké dílo spojené s Florencií, Piazza Duomo a raně 
renesanční pestrobarevný mramorový dóm Santa Maria del Fiore a samozřejmě 
Ponte Vecchio (jeden z nejfotografovanějších mostů na světě), přejezd na ubytování
3.den: po snídani celodenní prohlídka Říma, věčného města – náměstí Navone, 
Pantheon (nejzachovalejší antická stavba), nejznámější římské schodiště Španělské 
schody stoupající ke kostelu Nejsvětější trojice, fontána di Trevi, odpoledne s místní 
česky mluvící průvodkyní: bazilika Santa Maria Maggiore, bazilika sv. Petra v řetězech, 
Forum Romanum (bývalé římské tržiště, ze kterého se postupně stalo centrum ná-
boženské, politické i obchodní), Kapitol a Koloseum (největší amfiteátr na světě, kde 
o svůj život bojovali gladiátoři i divoká zvířata), návrat na ubytování
4.den: Vatikán: prohlídka nejmenšího státu na světě (pouhých 0,44 km2) – nikde 
jinde na světě nenajdete tolik uměleckých děl v  takové koncentraci jako ve Vati-
kánských muzeích, jejichž součástí je Sixtinská kaple, proslavená freskou Poslední 
soud od Michelangela, Svatopetrské náměstí s chrámem sv. Petra, odpoledne 
prohlídka Andělského hradu, odjezd do ČR
5.den: návrat v dopoledních hodinách

NEJLEPŠÍCENANA TRHU
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Na této a následujicí stránce najdete další inspiraci a varianty zájezdu ze strany č. 1. Stále však platí, že program lze po dohodě 
upravit přímo Vám na míru - uvedené kombinace se pouze snaží představit a nastínit Vám další možnosti. Protože bezpečnost Vaše 
a Vašich studentů je pro nás na prvním místě, zásadně dodržujeme mezinárodní normy a nařízení pro provoz autobusové dopravy. 
Při plánování programu jednotlivých zájezdů berte prosím na vědomí, že se těmto skutečnostem musíme plně podřídit. Níže uvedené 
tipy jsou proto realizovatelné v rámci 3. dne programu (tzv. „den na míru“) či speciálního přidaného dne programu navíc 
(doporučujeme).

LONDÝN - ONE DAY MORE
Díky dalšímu dni v Londýně si můžete dopřát „klidnější tempo“ či návštěvu 
dalších zajímavostí, jako jsou např: Hyde Park, Royal Albert Hall, návštěvu mu-
zeí a galerií (British Museum, Natural History Museum, Science Museum, National 
Gallery, atd.) Po zkušenostech se školními zájezdy však doporučujeme šikovně 
namíchat vzdělávání (historické památky) a zábavný program (komerční atrakce 
typu London Eye). Pro studenty je také velkým zážitkem prohlídka fotbalových sta-
dionů (a jejich zákulisí) Stamford Bridge (FC Chelsea) či Emirates (Arsenal).

BRIGHTON a křídové útesy SEVEN SISTERS

Jedinečný půldenní výlet na anglické pobřeží Vás zavede nejprve k běloskvoucím 
křídovým útesům Seven Sisters a poté do letoviska Brighton. Toto kosmopolitní 
město přezdívané „Londýn u moře“ se těšilo největší slávě v době, kdy si tu princ re-
gent nechal postavit svůj „večírkový pavilon“. Kromě pavilonu, který jakoby vypadl 
z pohádek tisíce a jedné noci, uvidíte více než 100 let staré Brightonské molo 
s pouťovými atrakcemi. Fakultativně možnost návštěvy akvária. 

STRATFORD nad AVONOU a strašidelný WARWICK

Poznejte rodiště Williama Shakespeara - malebné městečko Stratford nad Avo-
nou, kde na Vás dýchne stará dobrá Anglie. Navštívíte rodný dům největšího dra-
matika všech dob. Krátká pěší prohlídka centra města: Harvard House, Nash House 
- New Place, Guild Chapel, Memorial Theatre. Odpoledne se vydáte na návštěvu ma-
jestátního Warwick Castle, velkolepého středověkého hradu, v jehož pekelně stra-
šidelném podzemí Vám bude běhat mráz po zádech... máte dost odvahy vstoupit? 

Nechte se okouzlit Bath - jediné město v Anglii, kde vyvěrají léčivé termální pra-
meny. Romantické město zasazené do krajiny mezi sedm zelených kopců bývá 
mnohými považováno za nejkrásnější město Anglie. Oblíbili si ho již Římané, kteří 
zde založili staré lázně. Prohlídka města zahrnuje Římské lázně, Opatství, nádher-
ný Pulteney Bridge nad kaskádou řeky Avony a klenoty gregoriánské architektury 
Royal Crescent (půlměsíc majestátních domů s vyhlídkou na Royal Victoria Park) 
a grandiózní The Circus (kruh třiceti domů). Celé město je zapsáno na seznam svě-
tového dědictví UNESCO.

Nezapomenutelné BATH 
- nejkrásnější město Anglie?
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WB STUDIO TOUR - „The Making of HARRY POTTER“
Navštivte jedinečný svět čar a kouzel Harryho Pottera ve studiích Warner Bros. 
v Leavesdenu, kde se natáčelo všech 8 filmů nejúspěšnější filmové série všech dob. 
Nepřeberné množství kostýmů, kouzelnických předmětů, rekvizit a hlavně komplet-
ních dekorací, díky nímž navštívíte nástupiště 9 ¾, Velkou síň, Příčnou ulici, ředitelnu 
profesora Brumbála, Ministerstvo kouzel, dům Weasleyových, či Hagridovu hájenku. 
Nenechte si ujít možnost ochutnat skutečný máslový ležák a koupit si kouzelnickou 
hůlku u pana Ollivandera...
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HAMPTON COURT PALACE 
aneb výprava za Tudorovci

Nečekaným zážitkem se stane návštěva nejkrásnějšího a největšího anglického 
paláce Hampton Court, kterému se přezdívá „londýnské Versailles“. Jedinečná kom-
binace tudorovské a barokní architektury – velkolepě pojaté zahrady s bludištěm 
a s největší vinnou révou na světě jsou jedinečnými kulisami k interaktivní výpravě 
do doby Jindřicha VIII., která rozhodně nebude pouhou přehlídkou palácových 
komnat. Poznáte skutečný život u královského dvora před 500 lety...
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Ubytování rodiny vs. hotel
Naše cestovní kancelář nabízí obě varianty ubytování - tradičnější v rodi-
nách i modernější v hotelu. Nicméně na rovinu přiznáváme, že dáváme před-
nost „hotelové variantě“, a to hned z několika důvodů:
- žáci, resp. studenti jsou po celou dobu zájezdu pod dohledem zodpovědné 

osoby (není pravdou, že v době ubytování v rodinách jsou rodiny odpovědné 
za ubytované studenty)

- ubytování v hotelích umožňuje větší flexibilitu programu, který tak není zá-
vislý na „časech meeting pointů“

- hotel nabízí stejnou úroveň ubytování pro všechny - pečlivě vybíráme 
vyzkoušené hotely (úroveň ubytování v rodinách má bohužel v posledních 
letech klesající tendenci)

- v drtivé většině případů studenti nekomunikují s rodinami v anglickém 
jazyce (toto se omezí na nejjednodušší fráze)

- odpadá nutnost řešit některé typické problémy ubytování v hostitelských 
rodinách (např. různá úroveň hygieny, alergie na domácí zvířata)

Cena 10.990,- Kč *
zahrnuje leteckou přepravu Praha-Londýn-Praha včetně všech poplatků, 
příruční kabinové zavazadlo, transfer letiště-hotel-letiště (může být realizován 
hromadnou dopravou), 2x ubytování v hotelu *** se snídaní, služby průvodce. 
Doporučené kapesné na vstupy: 50 – 85 GBP (záleží na vybraných atrakcích)
*) Uvedená cena závisí na ceně letenky v momentě závazné objednávky zájezdu 
(cena může být nižší i vyšší). Cena platí pro skupiny 10 – 20 žáků nebo studentů 
a zahrnuje 2 osoby pedagogického doprovodu zdarma.
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Greenwich – O2 aréna

LETECKÝ LONDÝN
pro skupiny 10-20 studentů

1.den: odlet z Prahy v poledních hodinách, přílet do Londýna, ubytování, odpole-
dní procházka po nejdůležitějších památkách Londýna - Buckinghamský palác 
(sídlo královny), St. James´s Park, Westminster Abbey, Houses of Parliament se 
symbolem Londýna – Big Benem, Downing Street, Whitehall, Trafalgarské ná-
městí, Covent Garden, Leicester Square a Piccadilly Circus, fakultativně večeře 
v jedné z typických restaurací Chinatownu systémem „all-you-can-eat“
2.den: po snídani pokračuje poznávání Londýna: dopolední zastávka na vyhlášeném 
farmářském trhu Borough Market, procházka čtvrtí Southwark (The Shard - nej-
vyšší budova EU, Shakespearovo divadlo The Globe, galerie Tate Modern), přes slavný 
Millenium Bridge do City of London – čtvereční míle (katedrála Sv. Pavla, Anglická 
banka, „Okurka“), odpolední návštěva hradu Tower (korunovační klenoty, zbrojnice, 
popraviště), procházka přes ikonický Tower Bridge, podvečerní výlet do Docklands, 
kde nás lanovka Emirates Air Line přepraví přes řeku Temži k aréně The O2, z lanov-
ky se naskytnou nádherné výhledy na řeku, letiště London City, Bariéry na Temži, mo-
derní čtvrť Docklands), poté cesta lodí po Temži, kolem všech důležitých památek 
(od arény The O2 přes Greenwich, okolo mrakodrapů Canary Wharf, pod Tower Bridge 
kolem Toweru, City až k Big Benu a končí přímo u London Eye, po setmění fakultativně 
„večerní let“ na novodobé dominantě města - London Eye
3.den: po snídani možnost návštěvy muzea voskových figurín Madame Tussauds 
(eventuálně Britského muzea, Národní galerie či Přírodovědeckého muzea), odpo-
ledne transfer na letiště, přílet do Prahy ve večerních hodinách
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1 den navíc 
prodlužte si zájezd 

do Anglie za pouhých 

999,- Kč
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Bohatá historie, výjimečná architektura a zvláštní rituály - to je Cambridge - „dru-
hé“ univerzitní město Anglie, jehož předností je mnohem poklidnější atmosféra, než 
jaká panuje v jeho historickém rivalovi Oxfordu. Prohlídka města zahrnuje King´s  
College Chapel, Trinity College, Most vzdechů, Backs (řada zahrad a parků u řeky 
Cam) a St. Mary´s Church. Nechybí ani volný čas na nákupy suvenýrů a občerst-
vení. Na zpáteční cestě zastávka v Bletchley Park, kde během druhé světové války 
pracovalo více než 8.500 lidí na prolomení německé šifry stroje Enigma. Výstava 
prezentuje frustraci i úspěchy Alana Turinga a jeho spolupracovníků, přibližuje his-
torii počítačů a především umožňuje představit si, jak vypadal život civilistů během 
největšího válečného konfliktu v historii lidstva.

Univerzitní CAMBRIDGE
a tajemství BLETCHLEY PARKU

WINDSOR CASTLE aneb na víkend za královnou

Nejstarší obývaný hrad na světě je dnes víkendovým sídlem královny. Hrad, jehož 
prapůvod lze vysledovat až k Vilému Dobyvateli, je u královské rodiny daleko oblíbe-
nější než jejich londýnská rezidence – Buckinghamský palác – současná vládnoucí 
dynastie je podle tohoto hradu dokonce pojmenovaná. Druhý největší obývaný 
hrad (po Pražském hradu) zaujme svou velkolepostí a rozlohou. Významnou částí 
hradu je kaple Sv. Jiří, kde jsou pochováni někteří panovníci, včetně Jindřicha VIII. 
Velkým lákadlem pro návštěvníky je třípatrový domeček pro panenky darovaný 
královně Marii, ve kterém nechybí elektrické rozvody ani tekoucí voda. Návštěvu 
hradu lze spojit s prohlídkou města, exkurzí do nedaleké prestižní chlapecké školy 
v sousedním Etonu (studovali zde princové William a Harry), popř. návštěvou míst-
ního Legolandu.
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Jazykový kurz:
LONDÝN s návštěvou WINDSORU

Cena od 9.990,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 2x cestu trajektem 
event. Eurotunnelem, 4x ubytování v rodinách (většinou ve 2-4lůžkových poko-
jích – v jedné rodině bývá ubytováno 2-5 dětí), 4x plnou penzi v rodinách (oběd 
formou balíčku), 9 hodin výuky, průvodce CK.
Cena bez jazykového kurzu: 7.990,- Kč

Doporučené kapesné na vstupy: ................................................................................. 70–90 GBP 
Další 3 vyučovací hodiny navíc: ........................................................................................... 890,- Kč

1.den: odjezd odpoledne přes Německo a Belgii do Francie 
2.den: ranní trajekt nebo Eurotunnel, příjezd do Anglie, přejezd metrem do čtvr-
ti Southwark (mrakodrap Shard, Shakespearovo divadlo The Globe, Tate Modern, 
Millenium Bridge), katedrála Sv. Pavla, finanční čtvrť City of London (Bank of En-
gland, Královská burza, „Okurka“, The Lloyd´s), odpoledne návštěva pevnosti Tower 
of London („beefeatři“, korunovační klenoty, zbraně, brnění, krkavci), procházka 
přes jeden ze symbolů Londýna - Tower Bridge, kolem křižníku HMS Belfast (fa-
kultativně prohlídka), který se aktivně podílel v bojích během druhé světové války, 
večer rozdělení do rodin, ubytování

Během pobytu od pondělí do pátku je zajištěno 9 vyučovacích 
hodin, žáci jsou rozděleni do 3 skupin po 12-15 studentech.

3.den: dopoledne výuka, odpoledne procházka po nejznámějších místech vládní 
čtvrti Westminster: St. James´s Palace, Buckinghamský palác (oficiální londýnská 
residence monarchy), jeden z nejkrásnějších londýnských parků St. James´s Park, 
korunovační kostel Westminster Abbey, budovy parlamentu a slavný „Big Ben“, 
Whitehall (fakultativně lze navštívit Churchillův podzemní kryt), Trafalgarské ná-
městí (možnost návštěvy Národní galerie), ubytování
4.den: dopoledne výuka, odpoledne prohlídka čtvrti – Greenwich – nultý poled-
ník, královská observatoř, odpoledne návštěva Britského muzea, ubytování
5.den: dopoledne výuka, odpolední výlet na královský hrad Windsor (víkendové 
sídlo královské rodiny) a návštěva prestižní chlapecké střední školy Eton, fakulta-
tivně možnost večerní návštěvy London Eye, ubytování
6.den: dopoledne možnost výuky, návštěva Covent Garden (představení kejklí-
řů přímo na náměstí, muzeum londýnské dopravy), Leicester Square, Piccadilly 
Circus, popř. návštěva muzea voskových figurín Madame Tussaud´s, volný čas 
na nákup suvenýrů, možnost večeře v londýnském Chinatownu, na závěr vyhlíd-
ková cesta lanovkou Emirates Air Line s nezapomenutelnými výhledy na Bariéry 
na Temži a multifunkční arénu O2, odjezd ve večerních hodinách
7. den: návrat do ČR v odpoledních hodinách
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V rámci poznávacích zájezdů do Anglie vřele doporučujeme návštěvu jed-
noho z kvalitních londýnských muzikálů. Londýnský West End je právem 
nazýván kolébkou muzikálů - v počtu divadel předčí i slavnou Broadway a právě 
tady měly své světové premiéry tituly jako Fantom opery či Bídnici. Londýn na-
bízí to nejlepší ze světové muzikálové produkce. Zde představujeme pouze čtyři 
nejvhodnější tituly, ale ať už si vyberete kterýkoli, stane se jeho návštěva neza-
pomenutelným zážitkem. Poznáte, jak velmi se liší londýnské muzikály od české 
produkce. A nemusí Vás ani trápit obávaný „dress code“ (prozradíme Vám, že 
v Londýně si na něj totiž vůbec nepotrpí). A navíc - školní kolektivy mají více 
než příznivé ceny (nutná rezervace při objednání zájezdu, ceny platí pro 
vybrané dny).

The Phantom of the Opera (Her Majesty´s Theatre)
Nejúspěšnější muzikál všech dob z dílny Andrew Lloyd 
Webbera i po 30 letech od slavnostní světové premiéry 
v Her Majesty´s Theatre stále okouzluje londýnský West 
End. Doporučujeme pro všechny, kteří do Londýna na 
muzikál letí poprvé. Původní londýnská produkce je 
„mekkou“ pro všechny muzikálové nadšence, kteří se 
vrací znovu a znovu za tajemným Fantomem a krásnou 
Christine. Podle mnoha diváků jde o nejlepší muzikál vů-

bec. Kouzelná hudba, skvělý příběh, úžasná podívaná!

Mamma Mia! (Novello Theatre)
Kouzelná hudba, skvělý příběh, úžasná podívaná! Užijte si 
večer s muzikálem, který zahřeje na duši. Jedna matka, jed-
na dcera a tři možní otcové plus svatba na řeckém ostrově. 
Skvělé pěvecké a taneční výkony, skvělá podívaná a pře-
devším 22 písní skupiny ABBA. Nenechte si ujít jeden z top 
londýnských muzikálů, který celosvětově shlédlo více než 
60 milionů lidí. Super Trouper večer, který stojí za Money, 
Money, Money pro všechny Dancing Queen.

Wicked (Apollo Victoria Theatre)
Jeden z nejlepších moderních muzikálů současnosti si již 
získal srdce mnoha milionů diváků po celém světě. To, co 
se jeví jako dobré a zlé, může být ve skutečnosti úplně 
naopak. V kouzelném příběhu nepochopené čaroděj-
nice Elphaby se najde každý. Skvělá hudba, strhující pě-
vecké a taneční výkony, velkolepá scéna. Návštěvu této 
inscenace nelze jinak než doporučit.

The Lion King (Lyceum Theatre)
Muzikál inspirovaným slavným filmem Lví král od Walta 
Disneye s hudbou od Eltona Johna. Tato skvěle hodnocená 
show Vás přenese do africké džungle a vy budete vtaženi 
do příběhu lvíčete Simby, jeho zlého strýce Scara, věrných 
souputníků Timona, Pumbay a lví slečny Naly. Těšit se mů-
žete na hity „Circle of Life“, „Hakuna Matata“ a samozřejme 
„Can You Feel the Love Tonight“. Lví král je především úžas-
ná podívaná se skvělými scénickými efekty.

Naše ceny
Show Obvyklá cena pro školy
Alladin .........................................................................................................£69,50 ..........................£35,00
Les Miserables .......................................................................................£69,50 ..........................£29,00
The Lion King .........................................................................................£69,50 ..........................£35,00
Mamma Mia ............................................................................................£65,00 .........................£32,00
Matilda – The Musical .......................................................................£67,50 ..........................£33,00
The Phantom of the Opera ...........................................................£69,50 ..........................£29,00
Wicked........................................................................................................£67,50 ......................... £23,00

NEJLEPŠÍCENANA TRHU
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SLOVINSKO a ITÁLIE
BENÁTKY
1.den: odjezd z ČR ve večerních hodinách
2.den: a) Slovinsko: Piran – procházka středověkým centrem města, Sečovlje – 
fotopauza na salině, kde se z moře získává sůl, Itálie – Miramare – zámeček císařov-
ny Sissi, v podvečer přejezd na ubytování před Benátkami
b) Slovinsko – jeskyně Postojna jama a Bledské jezero (plavba lodí po jezeře 
nebo procházka kolem jezera), ubytování u italských hranic
3.den: Benátky lodí – náměstí Sv. Marka, plavba po Canalu Grande, pěší prohlídka 
uličkami kolem rybího trhu přes most Ponte Rialto až k náměstí Sv. Marka: mož-
nost výjezdu výtahem na zvonici Campanillu (98 m), chrám Sv. Marka; možnost 
výletu lodí na ostrovy Murano (exkurze ve sklářské manufaktuře) a Burano (pro-
slavený místní krajkou), večer odjezd do ČR
4.den: návrat v ranních hodinách

Cena 3.290,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 1x ubytování ve vícelůžko-
vých pokojích v hotelu, 1x snídani, průvodce. Doporučené kapesné vč. lodních 
lístků: 35-40 EUR
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Cena 4.990,- Kč zahrnuje dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu ve ví-
celůžkových pokojích, 2x polopenze, průvodce. Doporučené kapesné na vstupy: 
40 EUR
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1.den: odjezd v ranních hodinách, příjezd do Polska, zastávka v Gliwicích, místě tzv. 
Gliwického incidentu – počátek 2. světové války. Poté přesun do koncentračního 
tábora Auschwitz-Birkenau – Osvětim (Auschwitz) – největšího koncentračního 
tábora 2. světové války. Od místních průvodců (při včasné rezervaci v češtině) se do-
zvíte o transportech vězňů do tábora, jejich životě v táboře i o doktoru Mengelem, 
který na nich prováděl hrůzné pokusy. Dále si prohlédnete jednu z dochovaných 
plynových komor, kde byli vězni nacisty masově vražděni. Po Osvětimi se navštíví i 
další smutné místo – tábor smrti Březinka (Birkenau). Večer ubytování v Krakově
2.den: prohlídka Krakova: náměstí Rynek Glowny, tržnice Sukiennice, továrna 
Schindlera – původní továrna Oskara Schindlera, známá z oscarového snímku 
Schindlerův seznam z roku 1993, dnes prezentuje historii Krakova během němec-
ké okupace. Odpoledne hrad Wawel - obraz Dáma s hranostajem od Leonarda 
da Vinciho, návrat v nočních hodinách

POLSKO dějepisně-výtvarné:
OSVĚTIM a KRAKOV

Cena 2.190,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 1x ubytování ve vícelůžko-
vých pokojích v mládežnickém hotelu, 1x snídani, vstupné a průvodce v Osvě-
timi, průvodce.
Doporučené kapesné na další vstupy: ...............................................................................45 PLN
Večeře v hotelu: ...............................................................................................................................240,- Kč
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Cena 2.190,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 1x ubytování ve vícelůž-
kových pokojích v mládežnickém hotelu, 1x snídani, vstupné do Osvětimi, prů-
vodce.
Doporučené kapesné na další vstupy: .............................................................................. 80 PLN
Večeře v hotelu: ...............................................................................................................................240,- Kč

POLSKO válečné:
OSVĚTIM, VĚLIČKA a KRAKOV
1.den: viz předchozí zájezd, večer ubytování
2.den: Wieliczka (Vělička) - téměř 3 hodiny v úžasných historických dolech, které 
jsou důležitou památkou nejen důlní techniky, ale i uměleckým dílem (solné pod-
zemní kostely, sochy apod.). Odpoledne procházka Krakovem: náměstí Rynek Glo-
wny, tržnice Sukiennice, dům, kde žil Karol Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., hrad 
Wawel, návrat v nočních hodinách
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Cena 1.390,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, vstupné do Osvětimi, prů-
vodce.

1-denní exkurze: OSVĚTIM a BŘEZINKA
Program: odjezd v ranních hodinách, přejezd do koncentračního tábora Osvě-
tim (Auschwitz) – největšího koncentračního tábora 2. světové války, dále se navští-
ví tábor smrti Březinka, návrat v pozdně večerních hodinách

UPOZORNĚNÍ:
návštěvu Osvětimi je možné zajistit pouze s velkým časovým předstihem !!!

ITÁLIE
TOSKÁNSKÁ CESTA (Verona, Florencie a Pisa)

1.den: odjezd z ČR ve večerních hodinách
2.den: příjezd do Verony a prohlídka města: římský amfiteátr, balkón Julie, hrad 
rodu Scaligieri, městské hradby, věž Torre dei Lamberti, z níž je překrásný výhled 
na historická náměstí Piazza delle Erbe a Piazza del Signori, odpoledne odjezd do 
Montecatini, ubytování, večeře, nocleh
3.den: snídaně, přejezd do Florencie: most zlatníků Ponte Vecchio, galerie Pitti 
a  zahrady Boboli, bazilika 
Santa Croce, katedrála Santa 
Maria del Fiore s  možností 
výstupu na slavnou kopuli, 
Palazzo Vecchio, hrobka rodi-
ny Medicejských, ubytování 
v Montecatini, večeře, nocleh
4.den: snídaně, dále prohlíd-
ka města Pisa s  románskými 
památkami a šikmou věží, po 
prohlídce odjezd do ČR, pří-
jezd v nočních hodinách
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NĚMECKO a RAKOUSKO
Tajemství BERCHTESGADENU a krásy SALCBURSKA

NĚMECKO
BERLÍN, POSTUPIM a filmový park BABELSBERG

1.den: ráno odjezd směr Rakousko, dopoledne návštěva městečka Obersalzberg, 
nad kterým jako těžký mrak visí přízrak nacistické historie - zde měli svá letní sídla Hit-
ler, Göring i Speer (všechny domy byly zničeny při leteckém náletu v květnu 1945). 
Návštěva expozice Dokumentation Obersalzberg - mapuje vzestup, pád a zločiny 
nacistů a jejich spojení s Obersalzbergem - část expozice je umístěna v zachované 
části podzemního komplexu protileteckých bunkrů. Velkým zážitkem bude cesta 
vzhůru k budově Kehlsteinhaus (1834 m n. m.), tzv. Orlímu hnízdu, odkud jsou 
za dobrého počasí nádherné výhledy do okolí; odpoledne plavba lodí po König-
see   (nejkrásnějším jezeře v Německu) ke kostelíku St. Bartholomä na poloostrově 
při úpatí hory Watzmann, odjezd na ubytování
2.den: po snídani prohlídka Salzburgu – rodného města W. A. Mozarta, sídelního 
města arcibiskupů, které vděčí za své bohatství soli. Pěší procházka: zámek Mirabell 
s překrásnou zahradou, Obilná ulička s rodným domem W. A. Mozarta, Residenční 
náměstí, Dóm, volný čas k procházkám malebnými uličkami či na výjezd lanovkou 
k dominantě města – pevnosti Hohensalzburg. Odpoledne navštívíme barokní zá-
mek Hellbrunn, jehož největším lákadlem jsou fontány a vodou poháněné figurky, 
odjezd do ČR, návrat ve večerních hodinách
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Cena 2.490,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 1x ubytování ve vícelůžko-
vých pokojích v turistickém hotelu/hostelu, 1x snídani, dopravu místním busem 
na Orlí hnízdo, průvodce. Doporučené kapesné na vstupy: 30 EUR

Cena 2.390,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 1x ubytování ve vícelůžko-
vých pokojích v mládežnickém hotelu/hostelu, 1x snídani, průvodce.
Doporučené kapesné na vstupy: 45 EUR

Cena 3.690,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 1x ubytování ve vícelůžko-
vých pokojích v mládežnickém hotelu, 1x snídani, průvodce. 
Doporučené kapesné na vstupy: 30 EUR + 40 CHF

ŠVÝCARSKO a NĚMECKO
BODAMSKÉ JEZERO, KOSTNICE a Rýnské vodopády

1.den: odjezd z ČR v nočních hodinách
2.den: ráno Schaffhausen – Rýnské vodopády (nejmohutnější říční vodopády 
v Evropě) – prohlídka a plavba lodí. Stein am Rhein – jedno z nejkrásnějších stře-
dověkých měst Evropy, Bodamské jezero – Mainau - ostrov květin, kde spatříte 
rozmanitost botanické říše od orchidejí v palmovém skleníku až po milióny květin 
pod širým nebem. Všechny v květnu a červnu potěší nádhera rozkvetlých růží. 
Nevšedním zážitkem je „motýlárium“  (Dům motýlů) s tropickými, převážně ji-
hoamerickými motýly, kteří volně poletují mezi návštěvníky. Speciálně pro děti je 
zde Streichelzoo – zoologická zahrada, v níž jsou chovány druhy zvířat, které si 
mohou děti hladit. Navečer ubytování
3.den: Kostnice – prohlídka města:  muzeum Mistra Jana Husa, dům, kde Hus 
prožil poslední dny svého života před upálením 6. července 1415 (prohlídka s čes-
kou průvodkyní), budova Koncilu – Münsteru, Husův kámen – místo upálení Husa 
na břehu Rýna. Přejezd trajektem do Meersburgu. Friedrichshafen – prohlídka mu-
zea Zeppelin, které mapuje výrobu vzducholodí, odjezd do ČR, příjezd ve večerních 
hodinách

1.den: ráno odjezd z ČR, po příjezdu do Berlína malá okružní jízda centrem města: 
Oberbaumbrücke, East Side Gallery (zbytky Berlínské zdi přetvořené na uměleckou 
galerii pod širým nebem), legendární přechod mezi Východem a Západem - Check- 
point Charlie, Postupimské náměstí, Kurfürstendamm, vybombardovaný kostel Kai-
ser-Wilhelm-Gedächnits-Kirchie a symbol města – Sloup Vítězství; procházka cent-
rem města: budova Reichstagu (možnost výstupu do kopule od Normana Fostera), 
budova německého kancléřství, Braniborská brána, Památník obětí holocaustu, 
Gendarmenmarkt, Berlínský Dóm, nejstarší čtvrť Berlína – Nikolaiviertel, Alexander-
platz s možností výstupu na Televizní věž. Volný čas na návštěvu muzeí (Pergamon-
museum) či nákupy. Odjezd na ubytování.
2.den: po snídani kolem jezera Wannsee do Postupimi, prohlídka centra měs-
ta (Stará radnice, Alter Markt, Braniborská brána, holandská čtvrť, Alexandrowka) 
a nádherného parku obklopující zámeček Sanssouci, dále navštívíme Cecilienhof, 
kde byla podepsána Postupimská dohoda v roce 1945. V případě zájmu možnost 
návštěvy filmového parku Babelsberg, kde zábavnou formou nahlédnete do zá-
kulisí natáčení filmů prostřednictvím různých atrakcí a show. Navečer odjezd zpět 
do ČR. Příjezd v nočních hodinách.
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NĚMECKO 
BERLÍN a TROPICAL ISLANDS – TROPICKÝ RÁJ v SRDCI EVROPY
1.den: stejný program jako u 1. dne zájezdu Berlín a Postupim (viz výše)
2.den: po snídani odjezd do Tropical Islands – největšího evropského aquaparku, 
kde se teplota pohybuje mezi 25 až 29 °C; těšit se můžete na 200 m dlouhou píseč-
nou pláž, tropickou faunu a flóru, vodopády, tropické jeskyně, tobogány, vířivky, 
divokou řeku a mnohé další vodní atrakce, dle časových dispozic odpolední show 
s  mnoha tanečními, pěveckými a akrobatickými výstupy, odjezd v  podvečerních 
hodinách, návrat do ČR v nočních hodinách

Cena 2.690,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 1x ubytování ve vícelůžko-
vých pokojích, 1x snídani, vstupné do Aquaparku, neomezené využívání tobo-
gánů a skluzavek, průvodce. Doporučené kapesné na vstupy v Berlíně: 25 EUR

1-denní varianta:
Program: odjezd v ranních hodinách, celodenní pobyt v Tropical Islands, odpolední 
show, odjezd v podvečerních hodinách, návrat do ČR v nočních hodinách

Cena 1.590,- Kč zahrnuje dopravu busem, průvodce, 1denní vstup do Tro-
pical Islands - neomezené využívání tobogánů a skluzavek, odpolední tropickou 
show.
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NĚMECKO
MNICHOV a DACHAU

1.den: odjezd v ranních hodinách do  Mnichova: návštěva Deutsches muzea, 
ojedinělé expozice zaměřené na techniku (fyzikální jevy, astrologie, knihtisk, historie 
hornictví), nebo Alte Pinakothek - malířství (Rubens, Cranach, Dürer aj.), či Neue 
Pinakothek  (Gogh, Klimt, Cézanne aj.). Poté prohlídka centra města: Mariánské 
náměstí s novogotickou radnicí vč. výtahu na radniční vyhlídkový ochoz, Frauenkir-
che, Stará radnice. V podvečer odjezd do ČR. Alternativa: BMW Museum a BMW 
Welt, filmové ateliéry Bavaria (natáčel se zde Asterix a Obelix, Nekonečný příběh) 
nebo Allianz Aréna
2.den: po snídani prohlídka Olympijského areálu z roku 1972 s výjezdem na věž, 
odkud je výhled na olympijskou vesnici a též na vrcholky Alp. Poté přejezd do Dach-
au – prohlídka areálu koncentračního tábora. Návrat do ČR ve večerních hodinách.

Cena 2.390,- Kč zahrnuje autobus. dopravu, 1x ubytování ve vícelůžkových 
pokojích v hostelu, 1x snídani, průvodce.
Doporučené kapesné: 15-20 EUR, 

Za jedinečnou cenu 1.190,- Kč (včetně autobusové dopravy 
a průvodce) zajistíme na přání 1-denní exkurzi do Mnichova, 
která zahrnuje program 1. dne výše popsaného zájezdu.

Cena 2.890,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 1x ubytování ve vícelůž-
kových pokojích, 1x snídani, průvodce. Doporučené kapesné na vstupy: 25 EUR

1.den: odjezd z ČR v časných ranních hodinách, zastávka v městě Füssen a jeho 
prohlídka, další zastávka bude u Lechfall – stupňovité vodopády na řece Lech, 
následuje návštěva zámku Neuschwanstein (romantický zámek krále Ludvíka II. 
Bavorského), Mariabrücke – nádherná vyhlídka na zámek, cesta lanovkou na Te-
gelberg – jednu z nejkrásnějších alpských vyhlídek, přejezd k Mnichovu, ubytování
2.den: snídaně, prohlídka Mnichova (viz program předchozího zájezdu 1. den), 
odjezd v podvečerních hodinách, návrat do ČR v nočních hodinách

NĚMECKO
MNICHOV a BAVORSKÁ ROMANTIKA

Cena 5.790,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 4x ubytování, 4x polopen-
zi, pitný režim na ubytování, pobytovou taxu, povlečení, služby průvodce. 
Cena nezahrnuje vstupy do navštěvovaných objektů (doporučujeme nákup 
Salzburger Card, která zahrnuje veškeré vstupy – cena: 33 € pro děti do 15 let, 66 
€ dospělí), 4x obědový balíček 240,- Kč/os.

Ubytování: penzion Glocknerhof – penzion ideálně zařízený pro školní skupiny 
disponuje velkými společenskými prostory (fotbálek, stolní tenis, šipky, atd.). V těsné 
blízkosti penzionu je zdarma k dispozici veřejné koupaliště a sportoviště – podrob-
nější informace o ubytování viz str. 10

1. den: ráno odjezd z ČR. Prvním cílem je pohádková pevnost Hohenwerfen, po-
stavená arcibiskupem Gebhartem již v 11. století během tzv. „Boje o investituru“ – 
zde si můžeme vyslechnout historii Solnohradska (audioprůvodce v češtině). Od-
polední procházka slavnou soutěskou Liechtensteinsklamm, tak úzkou, že skoro 
nejde spatřit ani oblohu nad Vámi, cesta po dřevěných schodech a mostech vede 
nad potoky a burácejícími vodopády, přejezd na ubytování, večeře, nocleh.
2. den: snídaně, dopoledne cesta autobusem po vyhlídkové panoramatické vyso-
kohorské silnici k nejvyšší hoře Rakouska Grossglockner (3.798 m), zastavíme se 
na vyhlídce Franz Josef Höhe s nádhernými výhledy do okolí. Poté si prohlédneme 
Zoopark v Ferleitenu, který se zaměřuje na pozorování alpské fauny (např. ráj svišťů). 
Odpoledne prohlídka lázeňského městečka Kaprun a pěší procházka do soutěsky 
Sigmund-Thun Klamm. Návrat na ubytování, večeře, nocleh.

RAKOUSKO
TURISTICKÉ POZNÁVÁNÍ SOLNOHRADSKA

3. den: snídaně, výšlap kolem Krimmelských vodopádů (největší ve střední Evro-
pě, 5. na světě) napájených z ledovce Krimmel Kees (po cestě několik vyhlídkových 
teras). Návštěva „kouzelného světa vody – Wasserwunderwelt“ a muzea o vzniku 
tauernských Alp s 360° projekcí a 3D promítáním v Mittersillu. Návrat na ubytování, 
večeře, nocleh.
4. den: snídaně, poznávání městečka Bad Gastein s bohatou zlatokopeckou his-
torií a lázeňskou kolonádou, s procházkami po jeho okolí. Možnost výjezdu lanovka-
mi na okolní vrcholy či návštěvy místního muzea. Odpoledne relaxace v termálním 
aquaparku Alpentherme. Návrat na ubytování, večeře, nocleh.
5. den: snídaně, prohlídka města Salzburg: zámek Mirabell s nádherným parkem 
a trpasličím bludištěm, Obilná ulička s rodným domem W. A. Mozarta, Mozartovo 
náměstí, majestátní Dóm a možnost návštěvy dominanty města – pevnosti 
Hohensalzburg, volný čas, který lze využít k návštěvě cukrárny Fürst s originální 
výrobou Mozartových koulí či k prohlídce přírodovědně-technického muzea Haus 
der Natur s 80 experimentálními stanovišti. Volitelně cestou domů zastávka v měs-
tečku St. Gilgen. Návrat do ČR ve večerních hodinách.

pevnost Hohenwerfen

vyhlídka Franz Josef Höhe

Salzburg, zámek Mirabell©
 D

re
am

sti
m

e.c
om

©
 Salzburger Burgen und Schlössern



8

1.den: v podvečer odjezd z ČR směr SRN a Francie
2.den: ráno příjezd do Paříže – okružní jízda městem, celodenní poznávání začne 
výstupem na světoznámou Eiffelovu věž, přejezd metrem na náměstí Charlese de 
Gaulla – pěší procházka od Vítězného oblouku, přes nejdražší avenue na světě 
Champs Elysées, náměstí Svornosti, Zahrady Tuileries až na nádvoří Louvre, volný 
čas na prohlídku Louvru ukrývající tajemný úsměv Mona Lisy, čtvrť Chatelet, rad-
nice „Hotel de Ville“, odjezd na ubytování
3.den: varianta „Zámky na Loiře“ – výlet kouzelným údolím řeky Loiry, návště-
va lovecké usedlosti Františka I. – Chambord – největší ze zámků na Loiře; odpoled-
ne prohlídka „zámku šesti žen“ – Chenonceau, který je nejen díky svým obloukům 
nad řekou Cher považován za nejkrásnější ze zámků na Loiře

FRANCIE
PAŘÍŽ, VERSAILLES a zámky na Loiře nebo Disneyland
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1.den: odjezd z ČR ve večerních hodinách, noční přejezd SRN
2.den: dopoledne návštěva Naardenu (muzeum J. A. Komenského), poté přejezd 
do jedněch z nejkrásnějších zahrad na světě Keukenhof (popř. svět miniatur Madu-
rodam), odpoledne prohlídka skanzenu Zaanse Schans (lidová architektura, větrné 
mlýny, muzeum dřeváků vč. krátké ukázky jejich výroby), odjezd na ubytování
3.den: po snídani návštěva typického přímořského městečka Volendam, s jedineč-
nou rybářskou atmosférou, návštěva místní sýrárny s  možností nákupů tradičních 
suvenýrů, poté návštěva Amsterodamu a jeho památek, možnost plavby po grach-
tech a návštěvy domu Anny Frankové (nutná rezervace předem), večer odjezd 
4.den: návrat do ČR v dopoledních hodinách

ŠPANĚLSKO
Za krásami a uměním KATALÁNSKA

NIZOZEMSKO 
Za rozkvetlou krásou a větrnými mlýny

Cena 6.990,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 4x ubytování v  hotelu 
s polopenzí, průvodce, výlety dle programu. 
Doporučené kapesné vstupy: 70 EUR

Cena 3.690,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 1x ubytování ve vícelůžko-
vých pokojích v mládežnickém hotelu, 1x snídani, průvodce.

1.den: odjezd z ČR v poledních hodinách směr SRN a Francie
2.den: příjezd na divoké pobřeží Costa Brava do letoviska Lloret de Mar, ubytová-
ní na hotelu, v případě příznivého počasí možnost koupání v moři, večeře, večerní 
procházka po letovisku
3.den: po snídani celodenní výlet do Barcelony, města katalánské secese, kde se vy-
dáte po stopách Antoni Gaudího: Park Güell, chrám La Sagrada Familia, třída Passeig 
de Grácia s domy Casa Batlló a Casa Milá, největší katalánské náměstí Placa Catalu-
nya a Gotická čtvrť (katedrála Sv. Eulálie), proslulý bulvár Las Ramblas s kejklíři, umělci 
a trhy, v podvečer fakultativně návštěva akvária (žraloci, rejnoci, murény, „Nemo“); 
v případě zájmu lze navštívit Camp Nou - největší fotbalový stadion v Evropě a pro-
zkoumat jeho zázemí (vč. neveřejných prostor a muzea), návrat na hotel, večeře
4.den: po snídani výlet na nejposvátnější katalánský horský masiv Montserrat, 
kde mniši benediktýni ve svém klášteře opatrují La Morenetu – černou sošku panenky 
Marie – patronku Katalánska, den ve světě mezi nebem a zemí, návrat na hotel, večeře
5.den: po snídani výlet do představ surrealistického malíře Salvadora Dalího, ná-
vštěva umělcova rodného města Figueres, kde si prohlédnete Teatro-Museo Dalí 
s největší sbírkou umělcových děl na světě, odpoledne krátká zastávka v romantic-
ké zátoce Port Lligat, kde umělec žil a tvořil (v případě rezervace v dostatečném 
předstihu se pokusíme zajistit návštěvu jeho domu), návrat na hotel, večeře
6.den: po snídani volný čas na nákup suvenýrů, v případě dobrého počasí možnost 
koupání v moři, odjezd v odpoledních hodinách
7.den: příjezd do ČR v odpoledních hodinách

©
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4-denní varianta:
Program: viz program přechozí varianty bez jednoho dne dle vlastního výběru

Cena 3.990,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 1x ubytování v hotelu se 
snídaní, průvodce.

©
 D

re
am

sti
m

e.c
om

Cena 4.790,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 2x ubytování v  hotelu 
B&B, 2x snídani, průvodce, 1x cestu RER. Doporučené kapesné na vstupy: mladší 
18ti let: 40-50 EUR; starší 18ti let: 70-80 EUR. Vstupné do Disneylandu je cca 30-
50 EUR a zahrnuje vstup na všechny atrakce v zábavním parku (kromě střelnice).

varianta „Disneyland“ – celodenní návštěva největšího zábavního parku v Evro-
pě. Nenechte si ujít výpravu na člunech mezi Piráty z Karibiku, divokou jízdu důlním 
vláčkem na Velké hromové hoře, raketovou expedici ke zrodu nové galaxie, nejstraši-
delnější dům Phantom Manor stejně jako let s Petrem Panem, nechybí ani nostalgická 
Sněhurka a sedm trpaslíků, Pinocchio a pochopitelně všudypřítomný Mickey Mouse
4.den: snídaně, dopolední návštěva velkolepého zámku Versailles a jeho zahrad, 
poté přejezd RER do centra Paříže, možnost oběda v Latinské čtvrti, procházka 
kolem univerzity Sorbonne, Pantheonu a Lucemburských zahrad, ostrov Cité 
s katedrálou Notre Dame, krátká zastávka u Opery Garnier, proslavené příběhem 
o Fantomovi opery, večerní toulání se po bohémském Montmartre (Sacré-Coeur, 
Place du Tertre, Moulin Rouge), kolem půlnoci odjezd zpět směr SRN
5. den: návrat do ČR v poledních hodinách
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Cena 5.290,- Kč zahrnuje dopravu autokarem, 3x ubytování v českých rodi-
nách ve vícelůžkových pokojích, 3x plnou penzi (oběd formou balíčku), průvodce
Doporučené kapesné na vstupy: 40 EUR

©
 Dream
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RUMUNSKO – ČESKÝ BANÁT
aneb za českými krajany a panenskou přírodou

1. den: odjezd k večeru z ČR, noční přejezd přes Maďarsko do Rumunska
2. den: dopoledne příjezd do Rumunska, zastávka v Rešici (Resita) muzeum par-
ních lokomotiv, možnost jízdy místní železniční drahou z Aniny do Oravity, která 
byla nazývaná banátským Semmeringem, pěší výlet cca 3 hodiny do kaňonu řeky 
Nery přes tzv. tunely, skalnaté stěny jsou místy až 400 m vysoké, ubytování v české 
vesnici Gernik
3. den: Gernik – prohlídka vesnice a etnografického muzea, turistika v okolí Gerni-
ku, křížová cesta, nádherné výhledy nad Gernikem, přejezd do vesnice Svatá He-
lena – pěšky na vyhlídku na Dunaj a Kazaňskou soutěsku, pohled na zříceninu 
hradu Golubec, který leží na srbské straně Dunaje, ubytování

Cena 2.150,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 1x ubytování ve vícelůž-
kových pokojích, 1x snídani, průvodce. Doporučené kapesné na vstupy: 30 EUR

MAĎARSKO – BUDAPEŠŤ
OSTŘIHOM a turistika v soutěsce RAM
1.den: v časných ranních hodinách odjezd do Maďarska, ráno návštěva Ostřihomi, 
která byla ve středověku hlavním městem Uherského království (nezapomenutelný 
výhled z kupole místní katedrály, vysoké přibližně 80 metrů); poté průchod sou-
těskou Ram v pohoří Pilis  (cca 3 hodiny), kde se projdeme jednou z nejhezčích 
turistických tras v Maďarsku. Cesta nás  za pomocí lávek a žebříků povede okolo 
vodopádů, strmých skalisek, koryt a zúžených průchodů  vytvořených přírodními 
živly; po výstupu na skalní plošinu Dobogókö nad Dunajem se nám otevře mo-
hutné panorama; odměnou nám bude gastronomická lahůdka v podobě několika 
druhů kotlíkových gulášů na konci trasy. Přejezd do Budapešti (možnost návštěvy 
lázní nebo vyhlídková plavba lodí po Dunaji), nocleh

1.den: odjezd z ČR časně ráno, po příjezdu do Štýrska do vesničky Mixnitz s nád-
hernou přírodou a malebnými alpskými domečky,  ukrytými v podhůří alpských 
velikánů. Nedaleko vesnice se nachází vstup do Medvědí soutěsky – jedné z nej-
divočejších soutěsek Rakouska, zpřístupněna je trasa o délce 1.300 metrů. Abyste ji 
celou zdolali, musíte překonat 164 žebříků (2900 šprušlí) a lávky přes 24 vodopádů. 
Na výběr jsou dvě varianty cesty, ale obě končí u jezera Teichalmsee s pověstnou 
Trojskou krávou a s možností občerstvení:
a) Mixnitz (492 m n. m.) – Medvědí soutěska – horská hospůdka Zum Guten Hirten 
(1.209 m n. m.) – jezero Teichalmsee – čas chůze asi 3 h 45 min, převýšení cca 700 m
b) stejná jako trasa a) s možností prodloužení trasy o cca 1 hodinu k horské skal-
ní kapličce Schusserlbrun a dále opět k jezeru Teichalmsee
2.den: po snídani odjezd do Vídně: prohlídka císařského zámku Schönbrunn (in-
teriéry, park, event. ZOO), přejezd do centra k pomníku Marie Terezie (možnost 
návštěvy Umělecko-historického muzea nebo Přírodovědeckého muzea), katedrá-
la Sv. Štěpána a vídeňská Opera. Chybět nebude ani prohlídka Hofburgu (bývalá 
hlavní residence Habsburků) a volný čas na nákup suvenýrů. Fakultativně je možné 
zařadit návštěvu galerie Albertina. Po prohlídce odjezd do ČR s návratem v pozd-
ních večerních hodinách.
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Gernik

4. den: celodenní výlet: plavba lodí po Dunaji - Kazaňská soutěska, prohlídka jes-
kyně Veterani, unikátní přehrada Železná vrata nad bývalou soutěskou, návštěva 
vesnice Bígr (rodný dům malíře Josefa Řeháka, místní kostel), návrat do Sv. Heleny, 
nocleh
5. den: časně ráno odjezd do ČR, zastávka (cca 1,5 hod.) v  barokním městě Te-
mešvár, prohlídka centra a největší pravoslavné baziliky v Rumunsku, 3 hodinová 
zastávka v maďarských lázních Makó s koupáním, příjezd v pozdních večerních 
nebo nočních hodinách
Dle časových a organizačních možností je po dohodě možnost navštívit českou 
školu v Gerniku nebo ve Sv. Heleně.

Cena 2.150,-Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování ve vícelůžko-
vých pokojích v Budapešti, 1x polopenze (večeře a snídaně), průvodce. Doporu-
čené kapesné na vstupy: 30 EUR

RAKOUSKO
VÍDEŇ a turistika v Medvědí soutěsce

2.den: celodenní poznávání Budapešti označované jako „Perla na Dunaji 
(UNESCO), vrch Géllert s Citadelou a panoramatickou vyhlídkou na město, Hradní 
vrch skýtající mnoho významných památek (Budínský palác, Matyášův kostel, 
Rybářskou baštu), v Pešti pak uvidíte proslulou Baziliku sv. Štěpána a nejslavnější 
místní bulvár – Andrássyho třídu končící na Náměstí Hrdinů. Po prohlídce odjezd 
z Budapešti, příjezd do ČR v nočních hodinách

Medvědí soutěska
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Penzion Glocknerhof se nachází v samém srdci rakouských Alp v těsné blízkosti 
vyhlášených středisek Zell am See a Kaprun. Ubytování je velmi vhodně uzpůso-
beno pro školní skupiny. Ve velkých společenských prostorách je k dispozici: stolní 
tenis, fotbálek, projektor, karaoke, podium, šipky, atd. V těsné blízkosti ubytovacího 
zařízení je zdarma k dispozici veřejné koupaliště se sportovním zázemím. Ubytování 
ve 2-6 lůžkových pokojích s vlastním umyvadlem (společné sociální zařízení na kaž-
dém patře). Na pokojích jsou TV s českými programy a WiFi (zdarma).

RAKOUSKO – Sportovní Alpy
SALZBURSKO – Zell am See a okolí
sportovně – poznávací kurz s rafty a cyklistikou

Program:
1. den: ráno odjezd z ČR; cyklistický výlet Solnou komorou ze St. Gilgenu kolem 
jezera Wolfgangsee, zastávka na prohlídku Bad Ischlu (lázeňské městečko, kde 
svou svatební cestu prožili císař František Josef a jeho krásná císařovna Sisi); odpo-
ledne přejezd k Hallstatskému jezeru do městečka Hallstatt (UNESCO): prohlídka 
kostnice v místním katolickém kostele a solných dolů nad městem – délka cyklo-
trasy cca 55 km. Přejezd autobusem přes pohoří Tannengebirge s vyhlídkami na 
Dachstein, příjezd na ubytování v Zell am See. Večeře, nocleh.
2. den: snídaně, přesun na kolech do raftingového centra Taxenbach – školení, 
zapůjčení kompletní výstroje a rafting na řece Salzach (cca 12 km). Odpoledne 
výlet na kole k soutěsce Kitzlochklamm vytvořené řekou Rauriser, kterou napájí 
tající ledovce. Na kolech zpět na ubytování. Večeře, nocleh.
3. den: snídaně, dopoledne cesta autobusem po vyhlídkové panoramatické vyso-
kohorské silnici k nejvyšší hoře Rakouska Grossglockner (3.798 m), zastavíme se 
na vyhlídce Franz Josef Höhe s nádhernými výhledy do okolí. Poté si prohlédneme 
Zoopark v Ferleitenu, který se zaměřuje na pozorování alpské fauny (např. ráj svišťů). 
Odpoledne nenáročná turistika po okolí nebo odpočinek na místním koupališti a 
využití místního sportoviště. Večeře, nocleh.
4. den: snídaně, výšlap kolem Krimmelských vodopádů (největší ve střední Evro-
pě, 5. na světě) napájených z ledovce Krimmel Kees (po cestě několik vyhlídkových 
teras). Návštěva „kouzelného světa vody – Wasserwunderwelt“. Od vodopádů 
se vydáme na kolech po nejznámější rakouské cyklostezce Tauernradweg až na 
ubytování – délka cyklotrasy cca 60 km (možnost zastávky v muzeu v Mittersillu – 
expozice o vzniku tauernských Alp s 360° projekcí a 3D promítáním). Večeře, nocleh. 
5. den: snídaně, opuštění a předání pokojů, výlet na kolech přes Zell am See do 
Saalfeldenu s nádhernými výhledy na okolní hory a kamenné moře Steinernes 
Meer. Dále přes Wiessbach a St. Martin s mnoha soutěskami do Loferu – délka 
cyklotrasy cca 45 km. Nástup do autobusu, příjezd do ČR ve večerních hodinách.

SPORTOVNĚ-POZNÁVACÍ KURZY

Možnosti sportovního vyžití a výletů:
 cyklistické výlety kolem jezer Solné komory

 jezera Wolfgangsee a Hallstättersee s nádhernými panoramaty a křišťálo-
vě čistou vodou

 nejznámější rakouská cyklostezka Tauernradweg
 nenáročná a velmi atraktivní cyklistická trasa srdcem Alp

 rafting na řece Salzach
 nejhezčí úsek Taxenbach - Schwarzbach pod vedením zkušených instruktorů

 koupaliště a sportoviště – zdarma, v těsné blízkosti ubytování
 bazén napájený přírodní vodou z okolních hor, beach-volejbal a další...

 turistika kolem Krimmelských vodopádů
 masivní vodopády s výškou přes 300 metrů s vyhlídkovými terasami

 výlety do blízkého Kaprunu a Zell am See
 slavná lyžařská a rekreační střediska v nejkrásnější části rakouských Alp

 cesta vyhlídkovou silnicí k nejvyšší rakouské hoře Grossglockner
 poskytuje nádherné výhledy na Grossglockner a ledovec Pasterze (největší 

ledovec v Rakousku)

Věděli jste, že: 
 nejlepším místem k životu na světě byla již několikrát zvolena Vídeň, 

hlavní město Rakouska?
 v Salzburgu se narodil jeden z nejslavnějších hudebních skladatelů všech 

dob, W.A. Mozart?
 turisticky nejznámější oblastí celého Rakouska je oblast Kaprun - Zell 

am See, kde můžete lyžovat i v květnu či červnu, nejlépe dopoledne a pak 
se vydat na procházku, projížďku na koni, kole či kolečkových bruslích okolo 
jezera?

 v Rakousku najdete také jedny z nejdelších vodopádů v Evropě, Krimmel-
ské vodopády, které měří neuvěřitelných 380 metrů?

 Grossglocknerská vysokohorská silnice byla otevřena po 5 letech stavby 
3.8.1935, průměrná sněhová nadílka zde činí 5 metrů a průměrná roční teplo-
ta v nejvyšších partiích silnice je –3 st. C, což odpovídá teplotním poměrům 
na Sibiři nebo v Grónsku. Největší stoupání silnice je 14%. Z vrcholové plošiny 
Edelweissspitze přehlédneme najednou 37 vrcholů vyšších než 3.000 m.

Cena 5.990,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu vč. cyklovleku, 4x ubyto-
vání, 4x polopenzi, pitný režim na ubytování, pobytovou taxu, povlečení, služby 
průvodce. Cena nezahrnuje vstupy do navštěvovaných objektů (doporučené 
kapesné pro žáky cca 20 - 40 € dle využitých vstupů, případně doporučujeme 
nákup Salzburger Card, která zahrnuje veškeré vstupy i lanové dráhy – cena: 33 € 
pro děti do 15 let a 66  € pro starší studenty). Příplatek na výlet rafty cca 35 €, 
4x obědový balíček 240,- Kč/os.
Účastníci kurzu budou vybaveny vlastními koly.
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SPORTOVNĚ-POZNÁVACÍ KURZY

Rádi Vám zašleme rozšířenou nabídku sportovních kurzů 
v Chorvatsku: Istrijský poloostrov (letovisko Umag), ostrov 
Rab (severní Chorvatsko) či ostrov Hvar v jižní Dalmácii.

V případě zájmu Vám rádi vypracujeme cenovou nabídku 
na zkrácený pobyt (minimálně 3 noci ubytování). 

CHORVATSKO – Jižní Dalmácie - Zaostrog
sportovně vzdělávací kurz

Září 2017 ......................................... 8.390,- Kč za žáka 12-18 let
Květen, říjen 2017-18 .....................7.690,- Kč za žáka 12-18 let
Červen, září 2018 .......................... 8.390,- Kč za žáka 12-18 let
Bude-li skupina na přelomu měsíců, vždy se počítá počet dní v prvním a počet 
dní v následujícím měsíci. 

Cena za studenta zahrnuje autobusovou dopravu z celé ČR, 7x ubytování s po-
lopenzí (snídaně + večeře), pobytovou taxu, sportovní aktivity, služby animačního 
týmu Eklata; s kolektivem zdarma cestují 3 osoby pedagog. doprovodu.
Příplatek za plnou penzi: .......................................................................................... 650,- Kč/osoba
Doporučené kapesné: ........................................................................................................... 50-70 EUR

Od 15. září 2017, 14.-30. září 2018 ... 6.290,- Kč za žáka 12-18 let
Květen, říjen 2018 ......................... 6.290,- Kč za žáka 12-18 let
Červen, 1.-16.září 2018 ..................6.690,- Kč za žáka 12-18 let
Cena zahrnuje autobusovou dopravu, 7x ubytování vč. využití bazénů, 
průvodce. S kolektivem zdarma cestují 3 osoby pedagogického doprovodu.

Příplatek za 7x polopenzi (snídaně + večeře): .............15 EUR/den (platba na místě)
Zapůjčení sportovní potřeb: ............................................................................... platba na místě
Doporučené kapesné na vstupy a sportovní potřeby: ..........................................30 EUR

Hostel EKLATA je moderní sportovní hotel zaměřený na ubytování dětí a mlá-
deže na Jadranu za bezkonkurenčně nejpříznivější ceny. Je umístěn přímo u moře, 
pouze několik metrů od jedné z nejkrásnějších oblázkových pláží Makarské riviéry. 
Hotel obklopuje krásná středozemní zahradní architektura. Pro rozmanité vzdělávací 
a rekreační aktivity slouží olivový sad a dílny pod širým nebem.
Ubytování je zajištěno ve vícelůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, klima-
tizací a topením, SAT/TV a ledničkou; popř. 2-3 lůžkových pokojích se společnými 
koupelnami.
Stravování: polopenze (snídaně + večeře) se podává v klimatizované restauraci, 
která může sloužit i jako společenská místnost (bar, rozhlas, lightshow, projektor 
a plazma televize). V areálu hotelu je rovněž kavárna, minimarket a restaurace (pizza, 
cukrovinky, dezerty).
Sportovní zázemí: víceúčelové sportovní hřiště – fotbal, házená, volejbal, basketbal, 
kajaky, kánoe, jízdní kola, kolečkové brusle, lukostřelba. Po celou dobu zájezdu jsou 
organizovány sportovně-vzdělávací a rekreační aktivity. Organizované koupání na 
pláži probíhá pod dohledem plavčíka a sportovní aktivity zabezpečuje profesionální 
a vyškolený tým agentury „Eklata“. Těšit se můžete na nezapomenutelné tematické 
večerní programy.

Program:
Pátek – odjezd z  ČR, sobota – příjezd dopoledne do Chorvatska, odpoledne 
ubytování, neděle-pátek sportovně vzdělávací program s event. možností výletů 
(Dubrovník, Split, Mostar atd.), v sobotu večer odjezd do ČR, neděle příjezd do ČR 
v dopoledních hodinách.

ITÁLIE – Comacchio – Lido delle Nazioni
sportovně-poznávací kurz
Tahiti Camping & Thermae Bungalow Park **** patří svou kvalitou k evropské 
špičce. Nachází se asi 800 metrů od pláže Jaderského moře (klienti mohou něko-
likrát denně využít vláček, který je k moři pohodlně odveze). Ubytování poskytu-
je 140 chatek (challetů a mobilhomů), hostům jsou v areálu k dispozici 3 bazény. 
Ubytování je zajištěno v šestilůžkových chatách/mobilhomech, které jsou vybaveny 
soc. zařízením a kuchyňkou. K návštěvě během pobytu vybízejí Benátky (kemp se 
nachází cca 108 km jižně od Benátek).
Sportovní zázemí: kopaná, tenis, lukostřelba, basketbal, volejbal, plážový volejbal, 
možnost zapůjčení kol.

Program:
1.den: večer odjezd z ČR, noční přejezd přes Rakousko do Itálie
2.den: dopoledne příjezd do letoviska, ubytování, volno
3. - 8.den: sportovní využití v areálu – program bude upřesněn dle zájmu kolek-
tivů, možnost bohatého poznávacího programu (viz výše)
9.den: celodenní návštěva Benátek: chrám sv. Marka, Dóžecí palác, plavba 
po  kanálu Grande, exkurze ve sklářské manufaktuře na ostrově Murano atd.  
Večer odjezd do ČR s nočním přejezdem.
10.den: příjezd do ČR v dopoledních hodinách

Možnosti výletů:
• Comacchia – městečko přezdívané „malé Benátky“, ležící na ostrůvcích v zálivu 

Valli di Comacchio, proslavené lovem úhořů
• celodenní plavba lodí po deltě řeky Pád (roste zde více jak 1000 druhů rostlin 

a žije zde více než 300 druhů stálých i stěhovavých ptáků – tyto přírodní ekosys-
témy byly v  roce 1999 zapsány na Seznam světového přírodního a kulturního 
dědictví UNESCO)

• cyklistický výlet po značených stezkách, po cestách a hrázích (lze absolvovat 
s místním průvodcem na flóru a faunu)

• botanická zahrada Litoraneo v  Porto Caleri – 24 ha velká botanická zahrada 
www.parcodeltapo.org

• Ravenna (UNESCO) – Chrám San Vitale, Neonovo baptisterium, Sant´Apollinare
• 2 hodinový kurz zhotovení mozaiky

• Modena (UNESCO) – sídlo velmi staré univerzity, arcibiskupství a vinařství (je do-
movem Lambrusca)

• muzeum Ferrari
• exkurze ve výrobně parmazánu
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RAKOUSKO
Tauplitz – vhodné pro ZŠ, SŠ i VŠ

Tauplitz

Tauplitz: leží v oblasti Štýrska mezi masivy Totes Gebirge, Dachstein 
a Grimming v oblasti Solné komory (Salzkammergut). Středisko se 
rozkládá v  nadmořské výšce od  necelých 900 do  takřka 2.000 m 
n. m. Nabízí více než 40 km upravovaných sjezdových tratí všech 
stupňů obtížnosti s  převahou tratí střední náročnosti, tedy nejen 
pro začínající lyžaře.
Díky mikroklimatu náhorní plošiny Tauplitzalm a nadmořské výšce 
až 1.965 m n. m. nabízí středisko výborné sněhové podmínky až 
do pozdního jara, to vše je prověřené minulými problematickými 
zimami.
www.dietauplitz.com Termíny Dny v 

týdnu
Počet nocí/

dnů lyžování
Cena pro žáka 
rok nar. 1999 

a mladší

Cena pro 
studenty VŠ rok 
nar. 1995-1998

03.12.-07.12. Ne-Čt 4/4,5 6.890 7.990

10.12.-14.12. Ne-Čt 4/4,5 7.090 8.190

18.03.-22.03. Ne-Čt 4/4,5 7.790 8.990

25.03.-29.03. Ne-Čt 4/4,5 7.290 8.490

Horský hotel Berghof ***
Oblíbený horský hotel leží ve stře-
disku Tauplitzalm v  nadmořské 
výšce 1.700 m n. m., přímo u sjez-
dovek a běžeckých tras. K  zábavě 
slouží společenská místnost, stolní  
tenis a šipky, 1 × za pobyt se pořádá 
diskotéka. 
Ubytování studentů ve 3–5 lůžko-
-vých pokojích s  vlastním sociálním 
zařízením, pedagogové ve 2-lůžko-
vých pokojích. Strava v rozsahu plné 
penze se podává v hotelové restauraci: snídaně – bufet, oběd – jednotné jídlo, ve-
čeře – 2-chodové menu – polévka a hlavní jídlo.

Cena zahrnuje: 4 × ubytování s  plnou penzí (1. strava večeře, poslední oběd), 
4,5-denní skipas, autobusovou dopravu.

Příplatky:
- jednolůžkový pokoj + 1.300,-Kč
-  cena na dospělou osobu + 2.500,-Kč k cenám žáka (ubytování ve 2-3 lůž.pokoji)
- při menším počtu žáků než 40: při 39-35 žácích + 200,-Kč/žák, při 30-34 žácích 

+ 350,- Kč/žák

Na každých 10 platících osob poskytujeme 1 pedagoga zdarma.

Tauplitz

V roce 2010  zde byla zprovozněna 8-místná kabinková lanovka Mittersteinbahn 
z Bad Mitterndorfu překonávající převýšení přes 700 metrů. V blízkém Kulmu se 
nachází mamutí skokanský můstek, největší přírodní můstek světa (rekord můstku 
drží Gregor Schlierenzauer 215,5 m z  roku 2009). Blízký Bad Mitterndorf nabízí re-
laxaci v nových lázních Grimmingtherme.

Vzdálenost z Brna 390 km, z Prahy 378 km, z Českých Budějovic 230 km.

Doprava zavazadel a lyží z parkoviště od autobusu k hotelovým kapaci-
tám za pomocí sněžného skútru v ceně zájezdu. (Studenti trasu cca 1,5 km 
souběžně absolvují pěšky.)

Hotel Berghof
Hotel Naturfreundehaus

©
 di

et
au

pl
itz

.co
m

©
 dietauplitz.com

LYŽAŘSKÉ KURZY

Pension Sonnenuhr
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LYŽAŘSKÉ KURZY

Hochficht
– vhodné pro ZŠ a SŠ

Hochficht

Lyžařské středisko Hochficht (www.hochficht.at) se nachází v oblasti Tro-
jmezí: Rakousko, Česká republika a Německo. Hochficht leží v kopcovité krajině 
Šumavy a nabízí široké možnosti vyznavačům zimních sportů všech výkonností: 
od pohodových rodinných sjezdovek po závodní trať FIS, na které se jel Evropský 
pohár. Lyžování je do výšky 1.338 m n. m. a 100 % sjezdovek se technicky zasněžu-
je. Oblast nabízí celkem 20 km sjezdových tratí a 10 lanovek a vleků.

Ubytování je zajištěno v  mládežnickém 
hotelu Adalbert Stifter Jugendherberg ** 
na rakouské straně Šumavy v Aigenu (15 km 
od  zimního areálu Hochficht), studen-
ti mohou využít společenskou místnost 
s technikou TV/video, tělocvičnu s hřištěm 
na  míčové hry, možnost bezplatného zapůj-
čení sněžnic a  běžek na  místě (nutné hlásit 
při objednání kurzu). Stravování je plná penze 
(místo oběda balíček).

Vzdálenost z Brna 332 km, z Prahy 263 km, z Českých Budějovic 115 km.

Cena zahrnuje: 4-5 x ubytování v 6-8 lůžkových pokojích pokojích (3-4x palanda) 
s převážně vlastním sociálním zařízením, plná penze (možnost balíčku místo obě-
da nebo se vracet na oběd), 5-denní skipas, autobusovou dopravu

Příplatky: 
- při menším počtu žáků než 40:
- při 39 - 35 žácích + 200,- Kč/žák
- při 34 - 30 žácích + 350,- Kč/žák

Na každých 15 platících osob poskytujeme 1 pedagoga zdarma

Hotel Naturfreundehaus** 
se nachází ve  středisku Tauplitzalm 
v  nadmořské výšce 1.700 m n. m. 
u  lyžařského vleku a  sjezdovky pro 
začátečníky, cca 300 m od  horní 
stanice sedačkové lanovky a  dalších 
lyžařských vleků. Turistický hotel dis-
ponuje 3–6 lůžkovými pokoji, soci-
ální zařízení je společné na chodbě.
Strava: polopenze (snídaně bufet 
a večeře 2 chodové menu – polévka 
a  hlavní jídlo). Doprava zavazadel 
a lyží z  parkoviště od autobusu 
k hotelovým kapacitám viz. str 12

Termíny Dny 
v týdnu

Počet 
nocí / dnů 
lyžování

Cena pro žáka 
rok nar. 1999 

a mladší

Cena pro VŠ
studenty rok 

nar. 1995-1998

08.01.-12.01. Po–Pá 4 / 4,5 6.990 8.190

22.01.-26.01. Po–Pá 4 / 4,5 6.990 8.190

29.01.-02.02. Po–Pá 4 / 4,5 6.990 8.190

Termíny Dny 
v týdnu

Počet 
nocí / dnů 
lyžování

Cena pro žáka 
rok nar. 1999 

a mladší

Cena pro VŠ
studenty rok 

nar. 1995-1998

11.12.-15.12. Po–Pá 4 / 4,5 7.490 8.590

19.03.-23.03 Po–Pá 4 / 4,5 7.790 8.990

26.03.-30.03. Po–Pá 4 / 4,5 7.790 8.990

Cena zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí (1. strava večeře, poslední snídaně), 4,5 
denní skipas, autobusovou dopravu
Příplatky:
- jednolůžkový pokoj + 1.300,-Kč
-  cena na dospělou osobu + 2.500,-Kč k cenám žáka (ubytování ve 2-3 lůž.pokoji)
- při menším počtu žáků než 40: při 39-35 žácích + 200,-Kč/žák, při 30-34 žácích 

+ 350,- Kč/žák
- prodloužení pobytu o jeden den, například z neděle na pondělí (ceny na dotaz)

Na každých 15 platících osob poskytujeme 1 pedagoga zdarma.

Cena zahrnuje: 4 × ubytování s  polopenzí (1. strava večeře a  poslední snídaně), 
4,5-denní skipas, autobusovou dopravu.
Příplatky:
- jednolůžkový pokoj + 1.300,-Kč
-  cena na dospělou osobu + 2.500,-Kč k cenám žáka (ubytování ve 2-3 lůž.pokoji)
- při menším počtu žáků než 40: při 39-35 žácích + 200,-Kč/žák, při 34-30 žácích 

+ 350,- Kč/žák
- příplatek na plnou penzi (tj. 4 obědy) - 490,- Kč

Na každých 15 platících osob poskytujeme 1 pedagoga zdarma.

Pension Sonnenuhr ***
Nachází se v  městečku Tauplitz 
v  těsné blízkosti dolní stanice čtyř-
sedačkové lanovky, která vede až na 
Tauplitzalm, k  výchozímu bodu ly-
žařských sjezdovek. Jedna ze sjezdo-
vek vede zpět k dolní stanici lanovky.
Ubytování je ve 3-5 lůžkových po-
kojích s vlastním sociálním zařízením, 
stravování: snídaně bufet, večeře – 
3chodové menu, k dispozici je pitný 
režim. Pro skupinu bude jako spole-
čenská místnost sloužit restaurace. 
V celém objektu je WiFi.

Termíny: Dny 
v týdnu

Počet nocí 
/dnů  

lyžování

Cena pro žáka 
rok nar. 2001 

a mladší

Cena pro studenty
 rok nar. 

1992-2000
Dospělá 

osoba

11.12.-15.12. Po-Pá 4/5 6.890,-Kč 7.590,- 8.490,-
29.01.-02.02. Po-Pá 4/5 6.890,-Kč 7.590,- 8.490,-
05.02.-09.02. Po-Pá 4/5 6.890,-Kč 7.590,- 8.490,-
11.02.-16.02. Ne-Pá 5/5 7.490,-Kč 8.190,- 9.090,-
12.03.-16.03. Po-Pá 4/5 6.890,-Kč 7.590,- 8.490,-
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Cena zahrnuje: 4-5 x ubytování, polopenzi (první jídlo večeře, poslední jídlo sní-
daně), skipas na 4 dny (lze využít v 5 dnech pobytu), autobusovou dopravu, pitný 
režim na ubytování, pobytovou taxu, povlečení.

Příplatky: 
- jednodenní skipas navíc: 23 € / osoba
- obědy formou balíčku: 280,- Kč / osoba
- teplé obědy v restauraci na svahu: 10 € / osoba / den

Na každých 8 platících osob poskytujeme 1 pedagoga zcela zdarma.

RAKOUSKO
Zell am See / Kaprun 
– vhodné pro ZŠ a SŠ 
Díky výtečné poloze ubytovacího zařízení, které se nachází 
v městečku Bruck pouhé 2 km od dolních stanic lanovky, lze každo-
denně volit mezi dvěma slavnými lyžařskými středisky.

Penzion Glocknerhof
Penzion se nachází v  samém srd-
ci rakouských Alp v  těsné blízkosti 
vyhlášených středisek Zell am See 
a  Kaprun. Ubytování je velmi vhod-
ně uzpůsobeno pro školní skupiny. 
Ve  velkých společenských prosto-
rách je k dispozici: stolní tenis, fotbá-
lek, projektor, karaoke, podium, šip-
ky, atd. K  dispozici jsou 2-6 lůžkové 
pokoje s vlastním umyvadlem (spo-
lečné sociální zařízení na každém 
patře. Na pokojích jsou TV s českými programy a WiFi (zdarma). Na místě budou 
přichystané skipasy a podrobné mapky. Autobus zůstává po celou dobu s vaší sku-
pinou. Zastávka skibusu je pouhých 30 m od penzionu.

Termíny: Dny v týdnu Počet nocí  
/ dnů lyžování

Cena pro studenty
do 19 let

11. 12. – 15. 12. 2017 Po - Pá 4 / 4 7.290,-

7. 1. – 12. 1. 2018 Ne – Pá 5 / 4 8.390,-

11. 2. – 16. 2. 2018 Ne – Pá 5 / 4 8.390,-

11. 3. – 16. 3. 2018 Ne – Pá 5 / 4 8.390,-

LYŽAŘSKÉ KURZY

Penzion Glocknerhof

Lyžařské středisko ZELL am SEE a KAPRUN
Prvním ze středisek je proslulé Zell am See, které se rozkládá v nádherné přírodě 
mezi jezerem na úpatí hory Schmittenhöhe a druhým areál Kaprunu pod ledovcem 
Kitzsteinhorn. Těšit se můžete na pět desítek lanovek a vleků, díky kterým si bude-
te moc zalyžovat na 194 km sjezdových tratích, z toho na 59 km modrých, 52 km 
červených a 29 km černých sjezdovek. Středisko propojuje vrcholy Kitzsteinhorn, 
Maiskogel, Schmittenhöhe a Lechnerberg. Pomocí moderních lanových drah se lze 
pohybovat ve výškách 750 až 3.029 m n. m., což garantuje nadstandardní sněhové 
podmínky po celou sezónu.

Kaprun
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LYŽAŘSKÉ KURZY

Kranjska Gora je nejznámější slo-
vinské lyžařské středisko v Julských 
Alpách, které leží na hranici 3 států: 
Itálie, Rakouska, Slovinska a na po-
mezí Triglavského národního parku. 
Již tradičně patří ke každoročním po-
řadatelům Světového poháru mužů 
ve slalomu a obřím slalomu v Pod-
korenu. Je vzdálena 589 km z Prahy 
a 508 km z Brna.
Středisko leží v  nadmořské výš-

ce 810 – 1570 m n. m., v údolí zvaném Zgornjesavska, které má alpské podnebí 
s dlouhou na sníh bohatou zimou (4 - 5 měsíců). V blízkém okolí na ploše 125ha je 
na 30 km sjezdovek pro alpské lyžování (z toho 14 modrých, 3 červené a 4 černé 
sjezdovky). Sjezdovky jsou zaměřeny na rodinnou turistiku, nejsou příliš náročné, 
a tedy budou zcela jistě vyhovovat i začátečníkům a školním kurzům. Přepravu zajiš-
ťuje 7 sedačkových lanovek a 12 lyžařských vleků. Více na www.kranjska-gora.si. 

SLOVINSKO
Kranjska Gora – vhodné pro SŠ a VŠ

Program: 
1.den: neděle odjezd cca ve 22:00 z ČR, noční přejezd, event. ranní pondělní odjezd
2.den: pondělí ráno/odpoledne příjezd, po odpočinku lyžování 12-16:00 za přípla-
tek, event. volno a seznámení se střediskem, stravování začíná večeří
3.-6.den: úterý-pátek (lyžování), stravování končí snídaní; odjezd s návratem do ČR 
v nočních nebo 7. den v sobotních ranních hodinách

Termíny: Cena student  
do 19 let

Cena student VŠ 
19-22 let

Dospělá 
osoba

10.12.-16.12. 7.390 8.590 9.690
07.01.-13.01. 7.790 8.990 9.990
14.01.-20.01. 7.790 8.990 9.990
04.02.-10.02. 7.790 8.990 9.990
11.02.-17.02. 7.790 8.990 9.990
18.02.-24.02. 7.790 8.990 9.990
04.03.-10.03. 7.790 8.990 9.990
11.03.-11.03. 7.790 8.990 9.990

Cena zahrnuje autokarovou dopravu, 4x ubytování vč. taxy, 4x stravování formou 
polopenze (snídaně, večeře), 4-denní skipas (úterý-pátek). Minimální počet studen-
tů: 45

Příplatky: 
- polodenní skipas první den – (12:00 – 16:00 hod.) 22 EUR/os. pro studenty 15-22 let 

(platba na místě)
- balíček na oběd: 195,-Kč / balíček na jeden den

Na každých 15 studentů poskytujeme 1 pedagoga zdarma.

Hotel Špik *** se nachází v nadmoř-
ské výšce 800 m n. m. v části Kranj-
ska Gora - Gozd Martulek, 5 km od 
zimního střediska. Ubytování ve 3-4 
lůžkových pokojích s  vlastním soc. 
zařízení. Hosté mohou bezplatně vy-
užívat bazény Aqua Larix a také WiFi 
ve společných prostorách.
Stravování: formou polopenze, sní-
daně bufetem, večeře dvouchodové 
menu.
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ITÁLIE
Passo Tonale/Ponte di Legno 
– vhodné pro SŠ i VŠ
Lyžařské středisko Passo Tonale / Ponte di Legno je součás-
tí oblasti Val di Sole ležící v nadmořské výšce 1.260 - 3.554 m. Jde 
o dynamické a moderně koncipované zimní centrum, kde najdete 
lyžařské tratě všech obtížností a po celou sezónu obvykle i vynika-
jící sněhové podmínky pro báječné lyžování. Je zde 10 modrých, 
26 červených a 7 černých sjezdovek.

Passo Tonale je lyžařské středisko ležící v horském sedle ve výšce 1.882 m n.m. Díky 
ledovci Presena lze však lyžovat až do výšky 3.000 m n.m. Passo Tonale je s Ponte 
di Legno spojeno kabinkovou lanovkou. Středisko lze doporučit i méně náročným 
lyžařům včetně začátečníků. Passo Tonale je rozděleno na levou a pravou lyžař-
skou část, přičemž zážitkem pro vyznavače rychlého lyžování je jistě sjezd černé 
tratě Paradiso (2,7 km dlouhá s převýšením více než 700 m. V Passo Tonale jsou 
také dva snowparky.

Cena zahrnuje: 5x ubytování ve vícelůžkovách pokojích s vlastním sociálním zaří-
zením, 5x polopenzi, 5-denní skipas, autobusovou dopravu

Příplatek:
- jednolůžkový pokoj: 1.850,-Kč/pobyt
- 4x obědový balíček za 690,-Kč
- dospělá osoba + 1.600 Kč k cenám studentů do 19 let (ubytování ve 2-lůž. pokojích)
- při menším počtu studentů než 40: při 35-39 osobách + 300 Kč, 30-34 osob + 450,-Kč
max.počet studentů v autobuse 50
Sleva: na 4-denní skipas - v lednu 350 Kč/os., v únoru a březnu 480 Kč/os.

Program:
Odjezd z ČR v neděli ráno (ev. sobotu večer)
Neděle– ubytování, seznámení se střediskem
Pondělí– pátek lyžování 9:00 – 16:00, poslední den po lyžování odjezd
Sobota – příjezd do ČR v ranních hodinách

U termínu 24.2.-1.3.2018 je celý program posunut o den dříve, tzn. odjezd v sobotu 
ráno (event. v pátek večer) a příjezd do ČR v pátek.

Na každých 15 studentů poskytujeme 1 pedagoga zdarma.

Termíny: Dny v týdnu Počet nocí / 
dnů lyžování

Cena pro žáka 
do 18 let

Studenti VŠ 
18-22 let

14.01.-19.01. Ne-Pá 5/5 9.490 9.990
04.02.-09.02. Ne-Pá 5/5 9.990 10.490
24.02.-01.03. So-Čt 5/5 9.990 10.490

Ubytování:
hotel Milano*** ve středisku 
Vermiglio - 9 km od lyžařského stře-
diska Passo Tonale. Ubytování je ve 
vícelůžkových pokojích s  vlastním 
sociálním zařízením, stravování: sní-
daně: bufet, večeře 3-chodové menu 
se zeleninovým bufetem, v  hotelu 
WiFi, lyžárna, společenská místnost 
v restauraci.

LYŽAŘSKÉ KURZY

hotel Milano
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Termíny: Dny v týdnu Počet nocí / 
dnů lyžování

Studenti  
do 19 let

Studenti VŠ 
19-22 let

15.01.-19.01. Po-Pá 4/4 7.090 8.590
26.02.-02.03. Po-Pá 4/4 7.090 8.590
05.03.-09.03. Po-Pá 4/4 7.090 8.590
12.03.-16.03. Po-Pá 4/4 7.090 8.590
19.03.-23.03. Po-Pá 4/4 7.090 8.590

LYŽAŘSKÉ KURZY

ITÁLIE
Sella Nevea/Bovec, Tarvisio  
– vhodné pro SŠ i VŠ

Sella Nevea/Bovec je nadmíru zajímavý skiareál, jenž se nedávným spojením 
se slovinským Bovcem zařadil do elitní skupiny několika málo přeshraničně 
propojených italských lyžařských oblastí. Kouzelná Sella Nevea je jakoby ztra-
cená pod hraničními štíty s prudkou dlouhou sjezdovkou doslova padající z Monte 
Canin. Kvalitu sjezdovek potvrzuje časté pořadatelství Evropského poháru ve sjez-
dovém lyžování. Vysoká nadmořská výška spojená s ojedinělým mikroklimatem 
přináší rekordní sněhové příděly, přesto je však skiareál jištěn 81% umělým zasněžo-
váním. První sníh zde napadne zpravidla na začátku prosince a vydrží až do konce 
dubna. Snowboardisté si vybírají navíc i ze 2 snowparků - po jednom na slovinské 
i italské straně. Panenská příroda vrcholků Julských Alp s majestátním vrcholem 
Monte Canin je nyní přístupná až do výšky 2.300 m n. m.
Nachází se zde dostatek modrých sjezdovek pro děti a začátečníky na úpatí 
i ve vrcholových partiích. Nový dětský pás se sjezdovkou pro začátečníky je 
v Sella Nevea cca 100 m od našeho hotelu Forte.
V areálu Sella Nevea/Bovec je 18,6 km sjezdovek, 2 snowparky a nadmořská 
výška 1140 – 2300 m n.m.
Celoplošný skipas umožňuje mimo jiné i lyžařskou návštěvu nedalekého, 
19 km vzdáleného Tarvisia! Zde se lyžuje na 32 km sjezdových tratích www.tarvi-
siano.org Lyžuje se zde v nadmořské výšce 750 – 1750 m n.m. Velkou výhodou zdej-
ších sjezdovek ve všední dny je koncentrace několika lyžařů na kilometr sjezdovky.
Výhodou a v neposlední řadě i pádný argument, proč oblast navštívit, je krátká 
vzdálenost z ČR a navíc po pohodlné dálnici takřka až na místo.

Ubytování: 
Sport Hotel Forte *** čtyřpatrový 
hotel se nachází v blízkosti sjezdo-
vých tratí (100 m) a nabízí ubytování 
ve 118 jednoduše zařízených pro-
storných pokojích. Vybavení hotelu: 
recepce, restaurace, bar s pizzerii, 
trezor, společenská místnost s TV, 
diskotéka, dětská herna, dva výtahy, 
WiFi internet (zdarma), lyžárna.
Stravování: polopenze: snídaně 
– bufet, večeře: výběr ze 2-3 menu 
nebo bufet, salátový bufet

Cena zahrnuje: 4x ubytování ve vícelůžkovách pokojích s  vlastním sociálním zaří-
zením, 4x polopenzi, 4-denní skipas, autobusovou dopravu

Příplatek:
- jednodenní skipas na pondělí 450,-Kč (nutné objednat při celkové objednávce školy)
- jednolůžkový pokoj: 1.850,-Kč/pobyt
- dospělá osoba + 1.600 Kč k cenám studentů do 19 let (ubytování ve 2-lůž.pokojích)
- při menším počtu student než 40: při 35-39 osobách + 300 Kč, 30-34 osob + 450,-Kč

Program:
Odjezd z ČR neděli večer nebo v pondělí ráno
Pondělí – ubytování, seznámení se střediskem a za příplatek lyžování
Úterý – pátek lyžování 9:00 – 16:00 z toho 1-2x v Tarvisiu, v pátek po lyžování odjezd do ČR
Sobota – příjezd do ČR v ranních hodinách

Na každých 15 studentů poskytujeme 1 pedagoga zdarma.
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Cena 850,- Kč zahrnuje dopravu busem a průvodce. Cena nezahrnuje ces-
tovní pojištění a event. vstupy.

Cena 550,- Kč zahrnuje dopravu busem a průvodce. Cena nezahrnuje ces-
tovní pojištění a vstupy. (Hrádek u Nechanic a Ratibořice celkem cca 170,-Kč)

ADVENTNÍ ZÁJEZDY PRO ŠKOLNÍ KOLEKTIVY

RAKOUSKO: Advent ve Vídni
Na každém rohu rakouského hlavního města narazíte na malebné vánoční trhy i 
velkolepé památky, které připomínají dobu Rakouska-Uherska. Připravena je pro 
Vás procházka, která Vám představí to nejkrásnější z Vídně, jako je bývalá císařská 
rezidence Hofburg, vyhlášená Opera (řadící se mezi pět neslavnějších operních 
scén světa), vídeňská galerie Albertina nebo katedrála sv. Štěpána. A samo-
zřejmě nepřeberné množství vánočních trhů, kde si vychutnáte nejen nákupy, ale 
i jahodový punč, podávaný v tradičním hrníčku ve tvaru botičky nebo vynikající 
gulášovku a česnečku servírovanou v  bochníku křupavého chleba. K  tomu 
všude voní pečená jablíčka, sladké pražené mandle a horká čokoláda.

Program zájezdu: odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách, dopoledne příjezd do 
Vídně. Návštěva vánočních trhů v areálu Schönbrunnu, přesun metrem do centra, 
krátká prohlídka centra města s průvodcem – Opera, Kärtnerstrasse, Stephansdom, 
Hofburg – individuální volno k návštěvě vánočních trhů u radnice a k nákupům, 
odjezd z Vídně v odpoledních hodinách, návrat do ČR ve večerních hodinách

Cena 790,- Kč zahrnuje dopravu busem a průvodce. Cena nezahrnuje ces-
tovní pojištění, event. vstupy. a přejezd metrem (cca 4 €).

RAKOUSKO:
– Salzburg a Tichá noc v Oberndorfu
Salzburg neboli Solnohrad, stál vždy na výsluní dějin. Vládli mu arcibiskupové a 
jejich bohatstvím byla sůl. Projděte se malebnými uličkami, po kterých kdysi kráčel 
i nejslavnější salcburský rodák Wolfgang Amadeus Mozart, jehož odkaz je patrný 
na každém rohu. A až se setmí, tak si v nedalekém Oberndorfu zazpíváme píseň 
Tichá noc, Svatá noc, která zde roku 1818 vznikla.

Program zájezdu: odjezd v ranních hodinách z ČR, příjezd do Salzburgu. S průvod-
cem navštívíte během cca 2 hodiny dlouhé procházky zahradu zámku Mirabell, 
před kterým najdete první z adventních trhů v Salzburgu (mají tu nejlepší pečené 
kaštany), Makartovo náměstí, Obilnou uličku s půvabnými obchůdky a rodným 
domem W. A. Mozarta, Mozartovo náměstí s  kluzištěm, Chrámové náměstí s 
nejstarším a největším adventním trhem, kde nezapomeňte ochutnat vynikající 
pečenou bramboru, a Kapitulní náměstí pod pevností Hohensalzburg, která je 
dominantou města. Následovat bude volný čas (cca 3 hodiny) na procházky po ad-
ventních trzích. Podvečer odjezd do Oberndorfu, kde si v místní kapličce zabrou-
káme slavnou píseň Tichá noc. Před kaplí je malý adventní trh, kde voní cukrové 
makademiové oříšky.

NĚMECKO: Drážďany a Míšen v adventu
Vydejte se s námi do vánočně oděných saských měst - Míšně a Drážďan. Nenechte 
si ujít malebnou  Míšeň  a její světoznámou porcelánku. V  saské metropoli - 
Drážďanech pak zavítáte na nejstarší vánoční trh v Německu, který se zde koná 
již od roku 1434 a nazývá se „štólový trh“.

Adventní zájezdy pro školní kolektivy rádi přizpůsobíme na míru Vašim požadavkům. Pro školní kolektivy lze domluvit 
kterýkoli den v době adventu (kromě soboty). Ostatní už nechte na nás… Na každých 15 studentů 1 pedagog zdarma.

Program zájezdu: odjezd z ČR v ranních hodinách, dopoledne zastávka v Míšni: 
návštěva světoznámé porcelánky (založena r. 1710, prohlídka výrobní dílny a vý-
stavní síně se starými i moderními porcelánovými výrobky) nebo prohlídka histo-
rického jádra města: gotický kostel sv. Marie s nejstarší zvonkohrou v Evropě, zámek 
Albrechtsburg z 15. – 16. století, hradní vrch se dvěma zámky a dómem sv. Jana ze 
13. – 15. století. Poté přejezd do Drážďan, kde Vás čeká prohlídka: Brühlovy terasy, 
dvorní kostel Hofkirche, Semperova opera, klenotnice Grünes Gewölbe, Zwinger, 
chrám Panny Marie a nakonec vánoční trhy. Návrat do ČR ve večerních hodinách.

Cena 550,- Kč zahrnuje dopravu busem a průvodce. Cena nezahrnuje ces-
tovní pojištění a vstupy. (Porcelánka Míšeň cca 7 €).

Program zájezdu: odjezd v  ranních hodinách, naší první zastávkou bude státní 
zámek  Hrádek u Nechanic, postavený jako reprezentační letní sídlo hraběcího 
rodu Harrachů, známý z pohádky Princ a Večernice – pro svou architekturu, přilehlý 
park a golfové hřiště si toto místo vysloužilo přízvisko „kousek Anglie ve východních 
Čechách“. Tradičně vyzdobené interiéry nám ukáží, jak prožívalo advent místní pan-
stvo. Prohlídku zakončíme ochutnávkou tradičního Staroanglického punče přímo 
v zámecké kuchyni, která se pro tuto slavnostní příležitost otevírá pouze na pár dní 
v roce. Poté krátká zastávka ve Smiřicích na prohlídku Kaple Zjevení Páně – kle-
not vrcholného baroka, který bývá spojován s Kryštofem Dientzenhoferem nebo 
Janem Blažejem Santinim (autorství nelze spolehlivě určit). Kouzelná atmosféra 
Smiřic jistě navodí sváteční ráz našeho putování. Odpolední návštěvu Babiččina 
údolí zahájíme prohlídkou svátečně vyzdobených interiéru Ratibořického zám-
ku, při které se setkáme mj. se samotnou paní kněžnou Kateřinou Zaháňskou. Pro-
jdeme se k Rudrovu mlýnu, ve kterém se seznámíme s vánočními tradicemi našich 
předků, a zlatým hřebem návštěvy bude nahlédnutí do štědrovečerně vyzdobené 
světničky Starého Bělidla. Odpoledne volno na prohlídku malých adventních trhů 
a ochutnávku typických vánočních specialit. Návrat domů ve večerních hodinách.
Termíny: čtvrtek 7. 12. 2017, pátek 8.12.2017

ČESKO: Babiččino údolí v adventu
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Cena 490,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu a služby průvodce.
Doporučené kapesné na vstupy: 10 EUR.

Program: odjezd v časných ranních hodinách, přejezd přes Liberec a Varnsdorf 
do lázeňského městečka Jonsdorf. Návštěva Schmetterlinghausu (Motýliária), 
kde se jako mávnutím kouzelného proutku ocitnete v tropickém prostředí obklo-
peni mnoha druhy motýlů a také velkým akváriem; Z Bernsdorfu přejezd úzko-
rozchodnou železnicí do lázní Oybin, kde navštívíme největší atrakci Žitavských 
hor – komplex hradu a kláštera Oybin, vypínající se zhruba 100 m nad údolím 
a městem; z původního nejlépe opevněného hradu vybudovaného Karlem IV. 
dnes zbyla jen romantická zřícenina, ani ta však nezapře své slavné časy a na ná-
vštěvníky zde dýchne neopakovatelná atmosféra; předpokládaný příjezd do ČR 
ve večerních hodinách.

HRAD OYBIN A KRÁLOVSKÁ LUŽICE
po stopách Karla IV.

Mnoho míst, spojených s Karlem IV., je v rámci České republiky obecně zná-
mých. Když se ale podíváme kousek za hranice, konkrétně na německou 
stranu Lužických hor, pak snadno najdeme jeden ze skrytých pokladů – skal-
ní hrad a klášter Oybin – obklopený pískovcovými skalami i krásnou příro-
dou, která přímo zve k návštěvě. 
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Cena 1.590,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 1x ubytování ve vícelůžko-
vých pokojích s polopenzí, průvodce. Doporučené kapesné na vstupy: 350,-Kč

Cena: 1.190,-Kč zahrnuje 1x ubytování v mládežnickém hotelu, 1x snídani, 
vstupné na prohlídku Pražského hradu: Okruh A: (Starý královský palác, expozice 
Příběh Pražského hradu, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, Prašná věž, katedrála sv. Víta, 
Rožmberský palác), Okruh 1 na hradu Karlštejn, transfer autobusem Praha – Karl-
štejn – Praha, služby průvodce
Doporučujeme vstupné do muzea voskových figurín Gervin: 120,-Kč

KRÁLOVSKÁ PRAHA A HRAD KARLŠTEJN

1.den: Praha – celodenní prohlídka města věnovaná Karlu IV. začne na Pražském 
hradě s katedrálou sv. Víta. Dále klášter a bazilika sv. Jiří, Matyášova brána, Zlatá 
ulička), pokračuje přes Nerudovu ulici a Malostranské náměstí s chrámem Sv. Miku-
láše až na Karlův most, prohlídka Staroměstské mostecké věže, poté Karlovou 
ulicí až na Staroměstské náměstí (Staroměstská radnice s Orlojem, pomník mistra 
Jana Husa, Týnský chrám), Celetná ulice, Dům u Černé matky boží. Doporučujeme 
návštěvu muzea voskových figurín Grévin. Dále Prašná brána, volný čas na ob-
čerstvení a nákup suvenýrů, ubytování.
2.den: po snídani výlet na královský hrad Karlštejn, jenž založil císař Karel IV. r. 1348 
jako místo pro zachování královských pokladů, především korunovačních klenotů. 
Návrat do Prahy v odpoledních hodinách
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HISTORICKÉ EXKURZE

HORNICKÁ OSTRAVA A KOPŘIVNICE

Cena 950,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, průvodce, vstupy do hradu 
Pernštejn a do Punkevní jeskyně včetně plavby lodí. Sleva: děti do 15 let: 100,-Kč!

Program zájezdu: odjezd v ranních hodinách, první zastávkou bude pohádkový 
Hrad Pernštejn – prohlídka gotického hradu rodu Pernštejnů původně z 13. století 
(hrad patří k nejvýznamnějším moravským hradům). Odpoledne přejezd do oblasti 
Moravského krasu – návštěva Punkevní jeskyně spojená s plavbou po jeskynní 
říčce Punkva, pěší okruh (cca 4 km) na horní můstek propasti Macocha, která je díky 
své hloubce 138,5 m největší propastí svého druhu v České republice i ve střední 
Evropě, návrat ve večerních hodinách.

MORAVSKÝ KRAS A HRAD PERNŠTEJN

1.den: odjezd v  ranních ho-
dinách, dopoledne příjezd 
do Štramberka: dominanta 
města věž Štramberská Trúba 
s  rozhlednou a jeskyně Šipka 
(archeologická lokalita pravěké-
ho člověka – byla zde nalezena 
čelist neandertálského dítěte), 
poté přejezd do Kopřivnice, 
kde si prohlédneme muzeum 
světoznámé automobilky Ta-
tra. Přejezd do Ostravy, mož-
nost podvečerní procházky 
městem, večeře a ubytování.
2.den: snídaně, pokračování 
prohlídky Ostravy: Vítkovice 
- hornické muzeum Landek, 
prohlídka podzemní techniky 
a štol, expozice záchranářství 
a rekonstrukce sídliště lovců mamutů. Areál Dolních Vítkovic – světově uznávaná 
vyhlídková plošina Bolt Tower, která symbolizuje někdejší oheň z vysoké pece (v 
současnosti je kmotrem věže světoznámý atlet stejného jména – Usain Bolt, který 
věž v  Ostravě osobně pokřtil). Odpoledne odjezd z  Ostravy, návrat ve večerních 
hodinách.
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HISTORICKÉ EXKURZE

Stověžatá PRAHA 
2-denní exkurze
1.den: Praha – celodenní prohlídka města. Začne u Národního divadla (možnost 
hodinové prohlídky), přes Most Legií na Újezd, odtud lanovou dráhou na Petřín: 
Petřínská rozhledna (možnost výstupu), poté procházkou kolem Hladové zdi ke 
Strahovskému klášteru a na Pražský hrad (Matyášova brána, katedrála sv. Víta, kláš-
ter a bazilika sv. Jiří); odpoledne Nerudova ulice, Malostranské náměstí s chrámem 
Sv. Mikuláše, Karlův most, Staroměstské náměstí (Staroměstská radnice s  Orlo-
jem, pomník mistra Jana Husa, Týnský chrám), Celetná ulice (Dům u Černé matky 
boží, možnost návštěvy muzea voskových figurín), Prašná brána, Náměstí Republiky 
a Obecní dům. Večer ubytování
2.den: po snídani Vyšehrad (rotunda sv. Martina, bazilika sv. Petra a Pavla, Vyše-
hradský hřbitov a Slavín), dále pěšky na Rašínovo nábřeží a poté tramvají po pobřeží 
k Emauzskému opatství, možnost návštěvy chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově 
ulici (národní památník hrdinů Heydrichiády). Poté přes Karlovo náměstí a Vodič-
kovu ulici na Václavské náměstí, volný čas
Fakultativně lze po dohodě zařadit do programu zoologickou či botanickou zahradu.
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Cena 750,- Kč zahrnuje 1x ubytování v  mládežnickém hotelu se snídaní 
a průvodce. Příplatky budou upřesněny – závisí na zaměření skupiny a počtu 
dětí, ev. zajištění dopravy do Prahy, vstupné do navštěvovaných památek, výlet-
ní okruh lodí po Vltavě

Cena 690,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, služby průvodce a vstupné 
do muzea Rabštejn a pevnosti Terezín.

Cena 590,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, služby průvodce a vstupné 
do památníku Lidice a pevnosti Terezín.

Cestovní kancelář QUICKTOUR
Centrála České Budějovice: Biskupská 12
tel.: 386 350 220; tel./fax: 387 311 225, fax 386 350 218
e-mail: info-cb@quicktour.cz; rezervace@quicktour.cz

Pobočka Praha: 
Vodičkova 31 – Myšák Gallery
tel./fax: 224 827 100; tel.: 224 828 236
e-mail: info-praha@quicktour.cz

www.quicktour.cz

Odměna pro pedagogy za zajištěné akce: 
jednodenní adventní zájezdy do Vídně, Drážďan, Mnichova, Seifenu, 
Berlína nebo do Salcburku.

Pro všechny výše uvedené akce doporučujeme si udělat rezervace, které za-
čínáme evidovat od 1. 6. 2017. Kapacitu Vám budeme rezervovat přes prázdniny 
a v novém školním roce složíte následující finanční částky:
- záloha 50 % splatná do 30. 9. 2017 pro zájezdy konané v roce 2017, do 14. 10. 

2017 pro zájezdy konané v roce 2018
- doplatek splatný měsíc před odjezdem zájezdu
- ceny jsou kalkulovány kurzem EUR ke dni 19. 05. 2017. Při zvýšení směnného 

kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více 
než 5 %, pokud k této změně dojde do jednadvacátého dne před zahájením 
zájezdu, je CK oprávněna úměrně tomu zvýšit cenu zájezdu

- na skipasy se skládá vratná kauce ve výši cca 2 až 5 EUR/os., kterou vyberou 
pedagogové v autobuse, a na konci pobytu bude vrácena, pokud student 
skipas neztratí

V případě zájmu o jiné termíny nebo jiný typ zájezdu
Vám rádi zpracujeme nabídku na míru.

Program: odjezd v  časných ranních hodinách, první zastávkou bude Muzeum 
koncentračního tábora Rabštejn – labyrinty podzemních chodeb (4,5 km), které 
za druhé světové války razili vězni koncentračního tábora – kromě jiného se zde vy-
ráběly části letadel Messerschmidt; po poledni prohlídka Terezína, který sloužil za 
války jako ghetto. Prakticky celé město obehnané hradbami je památníkem obětí 
nacistické genocidy – po městě jsou rozmístěny budovy s  expozicemi, pomníky 
a hřbitovy, připomínající smutné osudy lidí, kteří zde byli vězněni, mučeni a zabíjeni. 

Program: odjezd v časných ranních hodinách, první zastávkou bude Terezín (popis 
viz výše), odpoledne prohlídka pietního místa v Lidicích; procházka s průvodcem 
po místech bývalé vesnice, která padla za oběť šílené nacistické bestiality během 
období Heydrichiády; dnes památník připomíná kruté osudy lidických obyvatel – 
mužů, žen i dětí; místo, které je dnes především děsivým mementem a výstrahou 
před tím, co už se nikdy nemůže a nesmí opakovat.

RABŠTEJN A TEREZÍN
dějepisná exkurze

TEREZÍN A LIDICE
dějepisná exkurze

Prohlídka tzv. Malé pevnosti, která v době protektorátu sloužila jako úřadovna ge-
stapa – dnes se zdejší výstava věnuje persekuci českého národa v době protektorá-
tu a problematice koncentračních táborů po celé nacistické říši.

Důležité informace
Ceny platí při minimálně 42 platících osobách (do autobusu max. 51 osob 
vč. dozorů, pokud není uvedeno jinak). V  uvedených konkrétních termínech 
můžeme spojit dohromady dva i více menších kolektivů do jednoho busu. Ceny 
jsou kalkulovány pro studenty do 18ti let. V některých případech se mohou ceny 
pro starší studenty lišit. Kalkulováno je odjezdové místo Praha. U ostatních 
nástupních míst se ceny mohou lišit (sdělíme na vyžádání).

Programy zájezdů lze upravit na míru dle přání kolektivu.
V případě menšího počtu osob je možno po dohodě trasu absolvovat mikrobu-
sem, zejména u kratších tras, neváhejte nás kontaktovat a domluvit si podmínky.

Cestovní pojištění pro zahraničí: není zahrnuto v ceně, rádi zajistíme za pří-
platek komplexní cestovní pojištění u pojišťovny UNION. Pojištění zahrnuje: po-
jištění léčebných výloh v zahraničí do výše 4.000.000,-Kč, úrazové pojištění, po-
jištění zavazadel, odpovědnosti za škodu na zdraví i majetku, pojištění na storno 
ze zdravotních důvodů.

Cena pojištění pro exkurze: 24,- Kč / den včetně storna
Cena pojištění pro lyžařské kurzy: 55,- Kč / den včetně storna (lyžování pouze 
na vyznačených sjezdovkách)

Škola musí dodat do CK potvrzený a orazítkovaný seznam studentů a pedagogů.


