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Studijní vzdělávací zájezd

číslo programu školní rok termín

20060 2019/2020 dle nabídky CK

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

ceNa zájezdu PraHa a okoLí KČ 3 850,-
BrNo a okoLí KČ 3 990,-
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

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

(vícelůžkové pokoje)

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

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

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

•	 průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, 
informační letáky

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

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

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

TOULKY ŠVÝCARSKEM 
RÝNSKÉ VODOPÁDY – KOSTNICE – 
CURYCH – BERN – INTERLAKEN
Program zájezdu:
1. den odjezd od školy v podvečerních, případně večerních hodinách 

do Švýcarska
2. den  návštěva Rýnských vodopádů, Kostnice a Curychu
  krátká zastávka u Rýnských vodopádů (Rheinfall je s výškou 

23 metrů a šířkou cca 150 metrů největší vodopád v Evropě), 
přejezd do německé Kostnice – prohlídka města, ve kterém 
byl upálen mistr Jan Hus za kacířství, přejezd do Curychu 
(nejzámožnější město Švýcarska a centrum bankovnictví 
a průmyslu), prohlídka starého města s cechovními domy 
na březích řeky Limmat – katedrála Grossmünster, kos-
tel sv. Petra s největším hodinovým ciferníkem v Evropě, 
světoznámá Bahnhofstrasse („Výkladní skříň Evropy“) 
s luxusními prodejnami, elegantními restauracemi a sídly 
významných švýcarských bank, odjezd na ubytování

3. den  celodenní návštěva Bernu
 pěší prohlídka hlavního města Švýcarska – Staré město 

(nejzachovalejší historické centrum ve Švýcarsku, zapsáno 
na Seznamu světového dědictví UNESCO), hlavní tepna 
Marktgasse, ulice dlážděné kočičími hlavami a lemované 
domy s červenými střechami, hodinová věž s orlojem Zytglo-
gge v minulosti sloužící jako vězení, pozdně gotická velkolepá 
katedrála Münster, radnice, Medvědí park, Historické mu-
zeum, Einsteinovo muzeum, dle časových možností krátká 
zastávka v lyžařském a turistickém městečku Interlaken, 
večer odjezd zpět do České republiky

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

Curych

Bern Interlaken

Rýnské vodopády
Kostnice


