
71
Školní zájezdy, s. r. o., cestovní kancelář, Srbská 53a, 612 00 Brno, www.skolnizajezdy.cz, e-mail: info@skolnizajezdy.cz

Velká Británie – mobil: 602 766 845, tel.: 541 589 227, 541 589 234
státy EU a USA – mobil: 721 216 239, tel.: 541 589 231

ve
lk

á
 b

R
it

á
n

ie
 a

 iR
Sk

o
vý

u
k

o
vé

 z
á

je
zd

y
n

o
vi

n
k

y
le

te
ck

é 
zá

je
zd

y
k

o
n

ti
n

en
tá

ln
í e

vR
o

Pa

Studijní vzdělávací zájezd

číslo programu školní rok termín

20069 2019/2020 dle nabídky CK

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

ceNa zájezdu PraHa a okoLí KČ 2 450,-
BrNo a okoLí KČ 2 450,-
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

ceNa zájezdu zaHrNuje:
•	 1x 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

ZA KULTUROU, HISTORIÍ 
A PŘÍRODNÍMI KRÁSAMI
SALZBURG – BERCHTESGADEN – 
ORLÍ HNÍZDO - KÖNIGSEE 
Program zájezdu:
1. den odjezd od školy v nočních, případně časných ranních hodinách 

do Rakouska, příjezd do Salzburgu, rodiště W. A. Mozarta, 
pěší prohlídka města s průvodcem – zahrady Mirabellgar-
ten se zámkem Mirabell, možnost návštěvy Haus der 
Natur (Dům přírody – akvárium, terárium, „vesmírná hala“, 
expozice svět moří aj.), náměstí Residentplatz s Dvorskou 
kašnou a arcibiskupskou rezidencí, dominanta města Dóm 
zasvěcený sv. Rupertovi s mohutnou kupolí (výška 72 m), 
Nová rezidence, někdejší palác pro arcibiskupské hosty  
s druhou nejstarší zvonkohrou ve střední Evropě (po pražské 
Loretě), Mozartovo náměstí s pomníkem W. A. Mozarta, 
Getreidegasse (Obilní ulice), Mozarts Geburtshaus (rodný 
dům W. A. Mozarta), Stará radnice (Alte Rathaus), možnost 
návštěvy pevnosti Hohensalzburg, dle zájmu a časových 
možností plavba lodí po řece Salzach, odjezd na ubytování 
v okolí Salzburgu

 alternativně: katakomby sv. Petra vytesané do Mnišské 
hory, které sloužily jako útočiště v době pronásledování 
křesťanů, nebo zámek Hellbrunn s nádhernými zahradami, 
fontánami a vodotrysky a Hellbrunnská ZOO

2. den  celodenní návštěva oblasti Berchtesgaden
 možnost návštěvy Dokumentačního centra Obersalzberg 

(na místě bývalých nacistických bunkrů se dnes nachází mu-
zeum, které připomíná násilí páchané za 2. světové války), 
dle termínu zájezdu a přání školy výjezd místním autobusem 
a výtahem na horu Kehlstein k Orlímu hnízdu – horská 
chata, kterou v roce 1939 věnoval A. Hitlerovi jeho blízký 
spolupracovník M. Bormann (přístupné přibližně od konce 
května do konce října v závislosti na počasí); dle časových 
možností panoramatická okružní jízda po Rossfeldpanora-
mastrasse k jezeru Königssee (Královské jezero), které se 
svou hloubkou 185 m patří k nejhlubším jezerům ve střední 
Evropě – možnost projížďky elektrickým člunem po jezeře 
na poloostrov sv. Bartoloměje s kostelem (mimořádnou 
atrakcí je proslulé echo Královského jezera), odpoledne odjezd 
zpět do České republiky, příjezd ke škole v nočních hodinách

 alternativně: místo Orlího hnízda návštěva solného dolu 
v Berchtesgadenu, který funguje bez přerušení provozu  
od r. 1517 (jízda vláčkem přímo dovnitř hory, projížďka 
po podzemním solném jezeře, jízda po dřevěné skluzavce, 
přednáška o vzniku soli a její těžbě) nebo návštěva některé 
z místních soutěsek (Seisenbergklamm nebo Vorderka-
serklamm), případně jeskynního útvaru Lamprechtschohle

Vídeň
Salzburg

oblast
Berchtesgaden

Alternativa programu pro 2. den:
návštěva solného dolu v Halleinu (jeden z nejstarších dolů 
na světě – havířská skluzavka, plavba po jezeře, podzemní 
překročení hranic z Rakouska do Německa, keltská vesnice) 
a skanzenu Freilicht museum (v pondělí zavřeno)

TIP PRO VÁS – JEDNODENNÍ VÝLET: 
návštěvu Salzburgu lze realizovat také jako jednodenní 
výlet – viz str. 76
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