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Studijní vzdělávací zájezd

číslo programu školní rok termín

20067 2019/2020 dle nabídky CK

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

ceNa zájezdu PraHa a okoLí KČ 2 650,-
BrNo a okoLí KČ 2 850,-
(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 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

BAVORSKO
K NEZAPLACENÍ
VSTUPY V CENĚ ZÁJEZDU
Program zájezdu:
1. den odjezd od školy v nočních, případně časných ranních hodinách 

do Německa, příjezd do Mnichova – návštěva barokního 
zámku Nymphenburg (jeden z největších a nejkrásnějších 
bývalých královských paláců v Evropě), procházka rozsáh-
lým zámeckým parkem, přejezd k návštěvě olympijského 
areálu Olympiapark (postavený pro olympijské hry v roce 
1972) – možnost výjezdu na Olympijskou věž (290 m), pěší 
prohlídka historického centra s průvodcem – Marienplatz 
(jedno z nejkrásnějších náměstí v Evropě), Mariánský sloup, 
Nová radnice se zvonkohrou se 43 zvony, Stará radnice, 
Rezidence rodu Wittelsbachů (bývalá rezidence bavorských 
králů, nyní muzeum), impozantní Frauenkirche, kostel sv. 
Michala s druhou největší masivní valenou klenbou hlavní 
lodi na světě (po chrámu sv. Petra v Římě), Bürgersaal, 
Karlstor (součást středověkého opevnění), Augustinerbräu 
(nejstarší a nejvěhlasnější mnichovský pivovar z roku 1328), 
Asamkirche (klenot rokokové architektury zasvěcený sv. 
Janu Nepomuckému), tržnice Viktualienmarkt, možnost 
návštěvy některého z mnoha místních muzeí či galerií (např. 
Dům umění, Bavorské národní muzeum, Schackgalerie, 
Museum Brandhorst, Stará či Nová pinakotéka, Deutches 
Museum), v podvečerních hodinách odjezd na ubytování

2. den  návštěva Garmisch-Partenkirchenu a Neuschwansteinu
 návštěva horského střediska Garmisch-Partenkirchen – 

krátká procházka historickým centrem, dle časových možnos-
tí návštěva jedné z nejpozoruhodnějších roklí Bavorských Alp, 
nedaleké soutěsky Partnachklamm, odjezd k „Labutímu 
jezeru“ na prohlídku nejromantičtějšího a nejkrásnějšího 
zámku Bavorska Neuschwanstein – pohádkový zámek 
Ludvíka II. Bavorského, v odpoledních hodinách odjezd zpět 
do České republiky, příjezd ke škole v nočních hodinách

Berlín

Mnichov
HIT ROKU 
2018/2019


