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Studijní vzdělávací zájezd

číslo programu školní rok termín

20070 2019/2020 dle nabídky CK

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

ceNa zájezdu PraHa a okoLí KČ 3 490,-
BrNo a okoLí KČ 3 490,-
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

ceNa zájezdu zaHrNuje:
•	 2x ubytování v mládežnickém 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 č. 159/1999 Sb.

•	 průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, 
informační letáky

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

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

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

SOLNÁ KOMORA 
NAD ZLATO 
ALPSKOU KRAJINOU JEZER 
A HORSKÝCH MASIVŮ
Program zájezdu:
1. den odjezd od školy v časných ranních hodinách do Rakouska 

k jezeru Traunsee, zastávka u vodního zámku Ort, prohlídka 
města Gmunden s průvodcem – Rathausplatz s radnicí 
pistáciové barvy a keramickou zvonkohrou z míšeňského 
porcelánu, náměstí Kirchplatz s gotickým kostelem Panny 
Marie; v poledních hodinách odjezd k jezeru Wolfgangsee 
k prohlídce města Sankt Gilgen (oblíbené letovisko bývalého 
německého kancléře Helmuta Kohla) – radnice a zdobené 
domy, kostel sv. Jiljí, pobřežní lázeňská promenáda, rod-
ný dům Mozartovy matky, kde žila Mozartova sestra, 
Mozartova kašna, kavárna s fotografiemi Kohla; přejezd 
k prohlídce okouzlujícího městečka Sankt Wolfgang na úpatí 
hory Schafberg (1 783 m. n. m.) – gotický kostel s nádherným 
dřevěným oltářem, náměstí se starými domy zdobenými 
freskami, ve večerních hodinách odjezd na ubytování

2. den  celodenní výlet do srdce Solné komory
 prohlídka nejznámějšího lázeňského města Rakouska Bad 

Ischl – možnost návštěvy Císařské vily (Kaiservilla – bývalé 
letní císařské sídlo), Kaiserpark, Trinkhalle, lázeňská čtvrť 
s promenádou kolem řeky Traun, možnost návštěvy vily 
skladatele Franze Lehára; v poledních hodinách přejezd 
přes město Bad Goisern do srdce Solné komory v okolí 
Gosau a Hallstattu – zastávka u jezera Vorderer Gosau-
see s nádhernou vyhlídkou na masiv Dachsteinu odrážející 
se na vodní hladině, možnost výjezdu lanovkou do stanice 
Zwieselalm ve výšce 1 475 m. n. m. (přístupná přibližně 
od poloviny května do konce října v závislosti na počasí) 
a nenáročné turistiky v okolí s překrásnými výhledy na okolní 
hory a jezera, návrat na ubytování

Vídeň

Hallstatt

Bad Ischl

HIT ROKU 
2018/2019

3. den  celodenní návštěva Hallstattu
 odjezd do Hallstattu, jednoho z nejkrásnějších měst Solné 

komory, prohlídka města s průvodcem – jedno z nejmaleb-
nějších náměstí světa Marktplatz se sloupem sv. Trojice, 
radnice, kostel s kostnicí, dle časových možností výjezd 
pozemní lanovkou na vyhlídku, možnost návštěvy nejstarších 
solných dolů v Evropě (sůl se v této oblasti těží již 7 000 
let) – pravá hornická skluzavka, jízda hornickým vláčkem, 
solné jezírko aj.; přejezd kolem jezera Hallstättersee 
k vesnici Obertraun, možnost výjezdu kabinovou lanovkou 
Krippenstein k dachsteinským jeskyním – Mamutí jeskyně 
a Obří ledová jeskyně, v odpoledních hodinách odjezd zpět 
do České republiky, příjezd ke škole v nočních hodinách


