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Studijní vzdělávací zájezd Studijní vzdělávací zájezd

číslo programu školní rok termín

20042 2019/2020 dle nabídky CK

číslo programu školní rok termín

20043 2019/2020 dle nabídky CK

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

do Günzburgu, celodenní návštěva Legolandu – LEGO 
Miniland (známá světová místa v měřítku 1:20), LEGO X-
Treme (interaktivní část parku), LEGO Adventure land aj., 
večer odjezd na ubytování, večeře

2. den  dopoledne: 9:00–13:30 hod. – výuka
 odpoledne: pěší prohlídka města Augsburg – Maximilian-

strasse (hlavní augsburská tepna), radnice, Augustusbru-
nnen (kašna se sochou císaře Augusta), kostel sv. Anny 
s renesanční pohřební kaplí, Zeughaus, Fuggeräuser, osobní 
volno, večer odjezd na ubytování, večeře

3. den  dopoledne: 9:00–13:30 hod. – výuka, předání diplomů
 odpoledne: odjezd do Mnichova, pěší prohlídka města – Ma-

riánské náměstí (jedno z nejkrásnějších náměstí v Evropě), 
zvonkohra se 43 zvony na Nové radnici, rezidence rodu 
Wittelsbachů, náměstí Viktualienmarkt (sídlo hlavní měst-
ské tržnice), osobní volno, ve večerních hodinách odjezd zpět 
do České republiky 

 alternativně: návštěva olympijského areálu, výjezd 
na Olympia-Turm, návštěva podmořského akvária Sea Life 
Centre

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 7 490,-*

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

do Berlína, pěší prohlídka města s průvodcem – městská 
čtvrť Tiergarten, obchodní a společenské středisko Europa-
Centre, novorománský kostel Kaiser-Wilhelm-Gedächt-
niskirche, bulvár Kurfürstendamm, možnost návštěvy 
interaktivního muzea „Příběh Berlína“ (The Story of 
Berlin), osobní volno, večer odjezd na ubytování, večeře

2. den  dopoledne: 9:00–13:30 hod. – výuka
 odpoledne: výlet do Postupimi – nám. Platz den Einheit, 

barokní Holandská čtvrť, zámek Cecilienhof, park a zámek 
Sanssouci (významný památkový celek z 18. stol.), večer 
návrat na ubytování, večeře

 alternativně: návštěva nacistického koncentračního tábora 
Sachsenhausen nebo Muzejního ostrova v Berlíně

3. den  dopoledne: 9:00–13:30 hod. – výuka, předání diplomů
 odpoledne: pěší prohlídka Berlína – Checkpoint Charlie 

(nejznámější hraniční přechod v Berlíně z dob studené vál-
ky), možnost návštěvy muzea Topographie des Terrors, 
Holocaust Mahnmal, Braniborská brána, ulice Unter den 
Linden, Reichstag (možnost výstupu do kupole – nutná 
včasná rezervace), 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 7 650,-*

ceNY zájezdů zaHrNují:
•	 2x ubytování v mládežnické ubytovně/hostelu (Augsburg)/ 

v pečlivě vybraných hostitelských rodinách (Berlín) 
s celodenní stravou (oběd formou balíčku)

•	 9 hodin výuky německého jazyka včetně vstupního testu 
a diplomu

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

•	 komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)

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

•	 průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, 
informační letáky

•	 přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny 
minimálně 14 studentů)

*cena bude upřesněna dle termínu, počtu studentů a místa odjezdu 
skupiny 

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

PROGRAMY ZÁJEZDŮ RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV
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