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Vážené dámy a páni, milí pedagógovia,

s radosťou Vám predstavujeme náš nový katalóg na školský rok 2020/2021. V tomto roku 
Vám ponúkame 97 študijno-vzdelávacích programov, vrátane 18 noviniek. Ponuku zájazdov 
s profesionálnou výučbou angličtiny sme tento rok obohatili o výučbové centrá v Eastbourne, 
Portsmouth (viď str. 38-39) a na Malte (str. 37). Odteraz s nami môžete spoznávať bohatú 
históriu a súčasnosť Grécka, Pobaltia a Petrohradu (str. 64-65).

Vďaka našej vzájomnej dlhodobej spolupráci vieme, že Vaše priania sú čoraz viac 
rozmanitejšie než naša katalógová ponuka. Vždy veľmi radi pripravíme program na 
mieru Vášmu školskému kolektívu. Vyberte si akýkoľvek program a my doň zapracujeme 
požadované úpravy, prípadne si rovno navrhnite vlastnú trasu. Inšpirovať sa môžete aj nami 
navrhovanými alternatívami či tipmi na predĺženie v jednotlivých programoch.

Sme tu pre Vás a Vašich študentov aj v tejto mimoriadnej dobe, v ktorej sa pravidlá cestovania 
neustále vyvíjajú. Pre väčšinu našich študijných vzdelávacích programov sme pripravení 
Vám v tomto roku výnimočne ponúknuť flexibilné storno podmienky a individuálny splátkový 
kalendár tak, aby ste mohli zájazd bezstarostne zorganizovať a pokojne a bezpečne so 
svojimi študentami vycestovať.

Zároveň poskytujeme mimoriadnu zľavu 20 € na všetky zájazdy s ubytovaním v britských 
hostiteľských rodinách a odchodom v novembri 2020 až februári 2021. Veríme, že týmto 
krokom umožníme nahliadnuť do života britskej domácnosti ešte širšiemu okruhu študentov 
a prehĺbiť ich znalosti anglického jazyka pri komunikácii s rodenými hovoriacimi.

Zmyslom našej práce zostáva podpora vzdelávania zážitkovou formou mimo školských 
lavíc a motivácia študentov k štúdiu cudzích jazykov a spoznávaniu sveta. Všetko, čo pre Vás 
robíme, robíme s láskou.

Prajeme Vám úspešný školský rok a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

Za kolektív Školních zájezdů,

BSc. Helena Divišová, MBA 
konateľka CK Školní zájezdy, s. r. o.

Zľava: Ing. Lenka Boušková (účtovníčka spoločnosti), Mgr. Markéta Lasovská (V. Británia a Írsko, štáty 
EÚ), Bc. Veronika Šmakalová (V. Británia a Írsko), Bc. Jitka Zapletalová (štáty EÚ), Mgr. et Bc. Blanka Hálová 
(public relations), BSc. Helena Divišová, MBA (konateľka spoločnosti), Ing. Kateřina Ramík Kutrová (riaditeľka 
spoločnosti), Mgr. Eva Zapletalová (V. Británia a Írsko), Mgr. Jarmila Vítková (programový špecialista  
V. Británia a Írsko), Zuzana Cahová (štáty EÚ).



Komu: info@skolnizajezdy.cz 

Odesláno: 9.10.2019 9:54 

Předmět: Anglie

Dobrý deň, chtěla bych poděkovat za skvělý pobyt Jižní Anglie netradičně. 

Všechno klaplo, doprava, program i rodiny super. Všichni účastnici byli 

nadmíru spokojeni. Za vše moc děkujeme a budu se těšit na případnou 

další spolupráci s vaší cestovkou.

S pozdravem P. M.

Komu: info@skolnizajezdy.cz Odesláno: 26.11.2019 8:51 AM Předmět: Zájezd do Rakouska

Krásný dobrý deň, paní Zapletalová,

ráda bych vám ještě jednou poděkovala za zajištění našeho včerejšího zájezdu do Vídně. Vše proběhlo v pořádku, průvodce byl milý a vstřícný, vyhověl našim požadavkům na uzpůsobení programu, pan řidič také velmi milý a ochotný, autobus čistý, pohodlný. Zkrátka nemáme co vytknout.:-) Těšíme se na další zájezd, který pro nás připravíte.:-)
Děkuji a s pozdravem 
Markéta K. M.

Komu: info@skolnizajezdy.cz 
Odesláno: 1.11.2019 9:00 
Předmět: Školský zájazd do Veľkej Británie

Pozdravujem, p. Pátková,

ďakujem za správu, nemám žiadne pripomienky, všetko prebehlo podľa plánu, prípadné zmeny (kvôli počasiu a deťom) sme flexibilne riešili s p. Blankou. Sme veľmi radi, že sme mohli absolvovať aj 2 sv. omše v Londýne. Deti boli veľmi spokojné, aj p. riaditeľ, ktorý sa vyjadril, že máme s vami už overenú spoluprácu, bol rád, že všetko dopadlo výborne, dostal spätnú väzbu - vyjadrenia spokojnosti od rodičov, preto sa budeme tešiť na ďalšiu spoluprácu niekedy v budúcnosti. Deti ešte zvlášť pochválili p. sprievodkyňu Blanku, boli s ňou veľmi spokojné.

Ďakujeme za všetko. 
S úctou Viera S.

Komu: info@skolnizajezdy.cz 

Odesláno: 1.10.2019 11:45 AM 

Předmět: Švýcarsko

Vážená paní Juřičková,

chtěla bych Vám poděkovat za perfektní zorganizování našeho zájezdu, 

byli jsme moc spokojeni, pobyt jsme si moc užili. Během našeho putování 

nenastal žádný problém. Pan průvodce nám vyšel ve všem vstříc. Takže 

ještě jednou moc děkujeme.

V příloze dále zasílám několik společných fotografií. 

S přáním krásného dne

Mgr. L. M. , Čáslav

Komu: info@skolnizajezdy.cz 

Odesláno: 17.10.2019 
Předmět: Poděkování

Dobrý deň,

děkujeme mnohokrát za vynikající organizaci našeho zájezdu do Oxfordu 

v termínu 6.10-12.10. 2019. Vše klaplo na jedničku, děti byly zájezdem 

nadšené, líbilo se jim vše - od jídla až po výuku ve škole. Velké poděkování 

patří naší nejoblíbenější, nejúžasnější a nejvtipnější průvodkyni Jarušce 

H. stejně jako oběma řidičům. Pan Radim E. a Petr K. byli naprosto 

profesionální, vyrovnaní a klidní, což se u tak časově náročných zájezdů 

cení nad zlato.

Ještě jednou, DĚKUJEME. A na viděnou příště!!!

Za účastníky zájezdu,

Martina, B.A. Tereza F.
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21001 2020/2021 podľa ponuky CK

LONDÝN – KRÁĽOVSKÉ 
MESTO NA TEMŽI
DLHODOBO OBĽÚBENÝ 
PROGRAM
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do francúzskeho prístavu Calais
2. deň príchod do Calais, preprava cez kanál La Manche, príchod 

do Londýna, pešia prehliadka so sprievodcom – Houses 
of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey (možnosť 
návštevy), Downing Street, St. James’s Park, Buckin-
gham Palace, Piccadilly Circus, Soho, China Town, 
Leicester Square, Covent Garden, Trafalgar Square 
(možnosť bezplatnej návštevy National Gallery), cez Golden 
Jubilee Bridge k London Eye – jazda na obrovskom vy-
hliadkovom kolese s prekrásnym výhľadom do 60 km, presun 
loďou/metrom k O2 Aréne, vo večerných hodinách ubytovanie 
v rodinách v Londýne a okolí

3. deň celodenný výlet – Windsor a Londýn
doobeda: prehliadka kráľovského mesta Windsor – návšteva 
víkendovej rezidencie kráľovnej Alžbety II., Windsor Castle, 
prechádzka k Etonu (najstaršia súkromná chlapčenská škola 
vo Veľkej Británii, miesto štúdií princov Williama a Harryho)
poobede: návšteva Madame Tussauds (najznámejšie 
múzeum voskových figurín na svete), návrat do rodín
alternatívne: namiesto Madame Tussauds návšteva 
Legolandu alebo niektorého z unikátnych bezplatných 
múzeí (British Museum, Natural History Museum, 
Science Museum), prípadne inej atrakcie – inšpirácia viď 
na vedľajšej strane

4. deň celodenná návšteva Londýna
doobeda: prechádzka v parku Greenwich – nultý poludník, 
Royal Observatory, možnosť bezplatnej návštevy National 
Maritime Museum, zastávka pri klipri na prevoz čaju Cutty 
Sark, plavba loďou po Temži
poobede: návšteva Tower of London (prehliadka korunovač-
ných klenotov, stretnutie s Beefeatermi a i.), presun cez Tower 
Bridge (možnosť návštevy veží s prechádzkou po presklenej 
podlahe a výhľadom na Temžu), prehliadka City of London 
s mnohými modernými architektonickými skvostami, Pamät-
níkom Veľkého požiaru Londýna a St. Paul’s Cathedral 
(možnosť návštevy), presun loďou/metrom k O2 Aréne, vo 
večerných hodinách odchod späť na Slovensko

5. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 275,– ZAHŔŇA:
• 2x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 

vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka) a dopravy 
študentov k miestu stretnutia, za príplatok možnosť 
ubytovania v hosteli (cenu zašleme na požiadanie)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

MOŽNOSŤ ZREALIZOVAŤ AJ AKO 
VIANOČNÝ PROGRAM:
vianočné trhy (Winter Wonderland v Hyde Parku), 
prechádzka okolo klziska v múzejných záhradách,
večerný Londýn a i. – pre viac informácií kontaktujte CK

Londýn
Windsor

Calais

MIMORIADNA ZĽAVA 20 €
na zájazdy s odchodom od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021

20 € OFF
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ALTERNATÍVY PROGRAMU V LONDÝNE – ZVOĽTE, ČO SPOZNÁTE A ZAŽIJETE:

VAMI ZVOLENÉ ÚPRAVY PROGRAMU RADI ZAPRACUJEME 
DO HARMONOGRAMU ZÁJAZDU PRE VAŠU ŠKOLU

Umenie, dizajn a architektúra
• Tate Modern – národná pokladnica moderného umenia 

umiestnená v budove bývalej elektrárne (Picasso, Dalí, Warhol a i.)

• City of London – moderné architektonické skvosty (mrakodrapy 
Lloyd’s Building, The Scalpel, The Gherkin a i.)

• Victoria and Albert Museum – najväčšie múzeum so zbierkami 
aplikovaného a dekoratívneho umenia na svete

• Royal Albert Hall – ikonická koncertná hala venovaná pamiatke 
princa Alberta (koncertovali tu Verdi, Beatles, Adele a i.)

• Design Museum – moderný design, móda a architektúra

• Arcelormittal Orbit – najvyššie umelecké dielo vo Veľkej Británii, 
jazda na najvyššej a najdlhšej šmykľavke na svete

To najlepšie z vedy a techniky
• Science Museum – interaktívne múzeum vedy a techniky (prvá 

parná lokomotíva, prvý tryskový motor, prvý model DNA a i.)

• The Shard – najvyšší mrakodrap vo Veľkej Británii v tvare črepu

• Emirates Air Line – jazda kabínkovou lanovkou ponad Temžu 
s krásnymi výhľadmi na moderný i historický Londýn

• Thames Barrier – jedno z najväčších protipovodňových zariadení 
na svete založené na unikátnom pohyblivom systéme

• HMS Belfast – návšteva krížnika z 2. svetovej vojny na Temži

Kráľovský Londýn
• Kensington Palace a Kensington Gardens – kráľovská 

rezidencia, sídlo princa Williama a jeho rodiny v srdci Hyde Parku

• Hampton Court Palace – kráľovský palác Henricha VIII. 
s rozsiahlymi záhradami a unikátnym 800 m dlhým bludiskom

• Kew Gardens – kráľovské botanické záhrady (obrovské skleníky, 
chodník korunami stromov, rozsiahle botanické zbierky a i.)

Zábavné interaktívne vzdelávanie
• British Museum – jedno z najväčších múzeí histórie a kultúry na 

svete (Rosettská doska, múmia kráľovnej Kleopatry a i.)

• Natural History Museum – neuveriteľných 70 miliónov ex-
ponátov (známa zbierka kostier dinosaurov, predovšetkým 
diplodoka a i.)

• Sea Life London Aquarium – jedna z najväčších sústav akvárií 
v Európe (morská, sladkovodná, hlbinná a i.)

• Legoland Windsor – zábavný park s viac ako 55 atrakciami

• London Eye – jazda na vyhliadkovom kolese s výhľadom do 60 km

Filmový a literárny Londýn
• British Library – najväčšia národná knižnica na svete

• Shakespeare’s Globe Theatre – replika alžbetínskeho divadla

• Sherlock Holmes Museum – slávny detektív z Baker Street

• Speaker’s Corner – miesto verejných prejavov v Hyde Parku

• Notting Hill – malebná štvrť s farebnými domčekmi známa 
rušným starožitným a retro trhom i každoročným karnevalom

• Camden Market – unikátny alternatívny trh

• King’s Cross – nástupisko 9 a ¾ známe z Harryho Pottera

• Madame Tussauds – najznámejšie múzeum voskových figurín

• Shrek’s Adventure – dobrodružstvo z filmov o zelenom obrovi

• London Dungeon – múzeum hrôzy stredovekého Londýna

Športový Londýn
• FC Chelsea Stamford Bridge – obchod s futbalovými suvenírmi, 

múzeum známeho futbalového klubu, šatne hráčov a i.

• Wembley Stadium – druhý najväčší štadión na svete preslávený 
nielen futbalovými zápasmi, ale aj mnohými koncertmi

• Arsenal Stadium – cesta za históriou všetkých zápasov 
londýnskeho klubu, životné príbehy slávnych hráčov a i.
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21002 2020/2021 podľa ponuky CK

S HARRYM POTTEROM 
NA ROKFORT
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do francúzskeho prístavu Calais
2. deň príchod do Calais, preprava cez kanál La Manche, príchod 

do Londýna, pešia prehliadka so sprievodcom – Houses 
of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey (možnosť 
návštevy), Downing Street, St. James’s Park, Buckingham 
Palace, Piccadilly Circus, Soho, China Town, Leicester 
Square, Covent Garden, Trafalgar Square (možnosť 
bezplatnej návštevy National Gallery), cez Golden Jubilee 
Bridge k London Eye – jazda na obrovskom vyhliadkovom 
kolese s prekrásnym výhľadom do 60 km, presun loďou/
metrom k O2 Aréne, vo večerných hodinách ubytovanie 
v rodinách v Londýne a okolí
alternatívne: namiesto London Eye presun metrom k lon-
dýnskej ZOO – návšteva pavilónu plazov, kde sa natáčala 
scéna s hadom pre film Harry Potter a Kameň mudrcov

3. deň celodenný výlet – Warner Bros Studio a Oxford
doobeda: Warner Bros Studio (Making of Harry Potter) – 
atrakcie zo sveta natáčania Harryho Pottera (filmové kulisy, 
ukážky kostýmov, efekty z filmov, ďatelinové pivo, obchodík 
s darčekovými predmetmi a i.)
poobede: presun do Oxfordu k návšteve univerzitného areálu 
najrozsiahlejšieho kolégia Christ Church College – nádvo-
rie, kaplnka, jedáleň (predloha pre Veľkú sieň vo filmovom 
Rokforte), Christ Church Cathedral, návrat do rodín

4. deň celodenná návšteva Londýna
pešia prehliadka so sprievodcom – The Shard (najvyšší 
mrakodrap vo Veľkej Británii), vojnový krížnik HMS Belfast 
(možnosť návštevy, nutná včasná rezervácia), cez Tower Bridge 
(možnosť návštevy veží s prechádzkou po presklenej podlahe 
a výhľadom na Temžu) k návšteve hradu Tower of London 
(prehliadka korunovačných klenotov, stretnutie s Beefeatermi 
a i.), prehliadka City of London s množstvom moderných 
architektonických skvostov a Pamätníkom Veľkého požiaru 
Londýna, možnosť návštevy St. Paul’s Cathedral (natáčanie 
filmu Harry Potter a väzeň z Azkabanu – schodisko vedúce 
k učebni jasnovidectva), cez Millennium Bridge (zničený 
Smrťožrútmi vo filme Harry Potter a Polovičný princ) k Tate 
Modern a Shakespeare’s Globe Theatre, plavba loďou 
Temži k O2 Aréne, možnosť jazdy na lanovke Emirates Air 
Line s krásnymi výhľadmi na mesto, vo večerných hodinách 
odchod späť na Slovensko

5. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV (inšpirácie na úpravy 
programu v Londýne viď na str. 5)

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 279,– ZAHŔŇA:
• 2x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 

vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka) a dopravy 
študentov k miestu stretnutia, za príplatok možnosť 
ubytovania v hosteli (cenu zašleme na požiadanie)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

Londýn

Calais

Oxford

 

MIMORIADNA ZĽAVA 20 €
na zájazdy s odchodom od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021

20 € OFF

TIP: PREDĹŽENIE O BATH A LACOCK
celodenný výlet do historického kúpeľného mesta Bath 
a malebnej dedinky Lacock (miesto natáčania Harryho 
Pottera – rokfortské chodbičky a učebne, obchodíky 
v Rokville a i.) – pre viac informácií kontaktujte CK

OBĽÚBENÝ 

PROGRAM
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Londýn

Chichester
Portsmouth

Calais
Brighton

PařížParíž

Oxford Londýn

Calais

ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21003 2020/2021 podľa ponuky CK

PARIS & THE BEST OF 
ENGLAND
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do Francúzska
2. deň príchod do Paríža, pešia prehliadka so sprievodcom – 

Trocadéro, Eiffelova veža (podľa záujmu možnosť návštevy 
veže výťahom alebo peši), Champ de Mars, Hôtel des 
Invalides (možnosť návštevy Napoleonovej hrobky), nádher-
ný most Pont Alexandre III., Champs-Élysées, Place de 
la Concorde (Námestie svornosti) s výhľadom na Víťazný 
oblúk, krátky odpočinok v Tuilerijských záhradách, Musée 
du Louvre (možnosť návštevy; v utorok zatvorené) so 
svetoznámymi zbierkami (Chamurappiho zákonník, Mona 
Lisa a i.), Île de la Cité s katedrálou Notre Dame, podľa 
záujmu plavba loďou po Seine, návšteva Quartier Latin – 
Boulevard Saint Michel, univerzita La Sorbonne, odchod na 
ubytovanie v hoteli F1 vo Francúzsku
alternatívne: namiesto časti programu návšteva štvrte 
Montmartre – Boulevard de Clichy, kabaret Moulin Rouge, 
Square Willette, monumentálna bazilika Sacre-Coeur

3. deň v skorých ranných hodinách odchod do Calais, preprava cez 
kanál La Manche, presun do Oxfordu, návšteva univerzitného 
areálu najrozsiahlejšieho kolégia Christ Church College – 
nádvorie, kaplnka, jedáleň (použitá vo filmoch o Harrym 
Potterovi), Christ Church Cathedral, pešia prehliadka 
mesta so sprievodcom – High Street, Magdalen College 
(miesto štúdií autora Kroník Narnie, C. S. Lewisa), Saint 
Aldate’s Street, Carfax Tower, najstaršie kolégium Merton 
College z r. 1264 (miesto štúdií autora trilógie Pán prsteňov, 
J. R. R. Tolkiena), Town Hall, Radcliffe Camera, Claren-
don Building, vo večerných hodinách ubytovanie v rodinách 
v Londýne a okolí

4. deň celodenná návšteva Londýna
prechádzka v parku Greenwich – nultý poludník, Royal 
Observatory, zastávka pri klipri na prevoz čaju Cutty Sark, 
plavba vyhliadkovou loďou po Temži okolo Tower of 
London, Tower Bridge a City of London k Westminsteru, 
pešia prehliadka so sprievodcom – Houses of Parliament, 
Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, St. 
James’s Park, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, 
Soho, China Town, Leicester Square, Covent Garden 
s vystúpením miestnych komediantov, Trafalgar Square 
(možnosť bezplatnej návštevy National Gallery), presun 
loďou/metrom k O2 Aréne, vo večerných hodinách odchod 
späť na Slovensko
alternatívne: od Buckingham Palace na Trafalgar Square 
a cez Golden Jubilee Bridge k London Eye – jazda na obrov-
skom vyhliadkovom kolese s prekrásnym výhľadom do 60 km

5. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZORZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 279,– ZAHŔŇA:
• 1x ubytovanie v hoteli F1 s raňajkami (viaclôžkové izby)

• 1x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 
vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka) a dopravy 
študentov k miestu stretnutia, za príplatok možnosť 
ubytovania v hosteli (cenu zašleme na požiadanie)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

MIMORIADNA ZĽAVA 20 €
na zájazdy s odchodom od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021

20 € OFF

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

Alternatívy programu na 3. deň:
• Dover a Canterbury: podrobný program viď 3. deň na str. 23

• Brighton a Seven Sisters: podrobný program viď 3. deň na str. 8

• Cambridge: podrobný program viď 3. deň na str. 14

• Windsor a Londýn: podrobný program viď 3. deň na str. 4
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21004 2020/2021 podľa ponuky CK

LONDÝN, PULZUJÚCE 
SRDCE BRITÁNIE
S CELODENNÝM VÝLETOM
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do francúzskeho prístavu Calais
2. deň príchod do Calais, preprava cez kanál La Manche, príchod do 

Londýna, prechádzka v parku Greenwich – nultý poludník, 
Royal Observatory, National Maritime Museum, zastáv-
ka pri klipri na prevoz čaju Cutty Sark, plavba loďou po 
Temži okolo Tower of London, Tower Bridge a City of 
London s množstvom moderných architektonických skvostov 
k Westminsteru, pešia prehliadka so sprievodcom – Houses 
of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing 
Street, St. James’s Park, Buckingham Palace, Piccadilly 
Circus, Soho, China Town, Leicester Square, Covent 
Garden s vystúpením miestnych komediantov, Trafalgar 
Square (možnosť bezplatnej návštevy National Gallery), 
presun metrom k O2 Aréne, vo večerných hodinách ubyto-
vanie v rodinách v Londýne a okolí
alternatívne: od Buckingham Palace na Trafalgar Square 
a cez Golden Jubilee Bridge k London Eye – jazda na obrov-
skom vyhliadkovom kolese s prekrásnym výhľadom do 60 km

3. deň celodenný výlet – Seven Sisters a Brighton
doobeda: zastávka na kriedových útesoch Seven Sisters 
a Beachy Head, ktoré sú súčásťou národného parku South 
Downs, prechádzka po útesoch okolo majáka
poobede: príchod do Brightonu – prechádzka po prímorskej 
promenáde a 512 m dlhom móle Brighton Pier, návšteva 
podmorského akvária Sea Life Centre (morské koníky, 
žraloky a i.) a exotického kráľovského paláca Royal Pavilion 
(sídlo kráľa Juraja IV., nazývané „Biely slon Anglicka“), pre-
chádzka v historickom centre „The Lanes“, drobné nákupy, 
možnosť návštevy British Airways i360 (162 m vysoká 
otáčavá rozhľadňa), odpočinok na pláži, návrat do rodín

4. deň celodenná návšteva Londýna
pešia prehliadka so sprievodcom – kráľovská rezidencia 
Kensington Palace (sídlo princa Williama a jeho rodiny), 
Albert Memorial, Royal Albert Hall, bezplatná návšteva 
Natural History Museum (známa zbierka kostier 
dinosaurov) alebo interaktívneho múzea vedy a techniky 
Science Museum (prvá parná lokomotíva, prvý tryskový 
motor, prvý model DNA a i.), možnosť návštevy Harrods 

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV (inšpirácie na úpravy 
programu v Londýne viď na str. 5)

Londýn

Calais
Brighton

 

MIMORIADNA ZĽAVA 20 €
na zájazdy s odchodom od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021

20 € OFF

(jeden z najznámejších a najdlhšie fungujúcich obchodných 
domov na svete), Hyde Park, Speaker’s Corner, Marble 
Arch, nákupy na svetoznámej Oxford Street, presun metrom 
k O2 Aréne, vo večerných hodinách odchod späť na Slovensko
alternatívne: namiesto múzea návšteva Tower of London

5. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 279,– ZAHŔŇA:
• 2x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 

vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka) a dopravy 
študentov k miestu stretnutia, za príplatok možnosť 
ubytovania v hosteli (cenu zašleme na požiadanie)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

UVÁDZACIA 
CENA
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Stonehenge, Salisbury a Windsor
doobeda: prehliadka najväčšieho britského monumentu, prehistorickej 
pamiatky Stonehenge
poobede: návšteva Salisbury – katedrála s najvyššou vežou v Británii, 
kde je vystavená Magna Charta, zastávka pri víkendovej rezidencii 
kráľovnej Alžbety II. Windsor Castle (možnosť návštevy)

Warwick a Stratford
doobeda: návšteva jedinečného hradu Warwick Castle s nevšednou 
atmosférou stredovekého Anglicka, hradným žalárom a množstvom 
dobových atrakcií v rozsiahlych záhradách
poobede: prehliadka Stratfordu upon Avon, rodiska najvýznam-
nejšieho britského básnika a dramatika Williama Shakespeara – 
návšteva Shakespearovho rodného domu, Harvard House, New 
Place, Hall’s Craft, Trinity Church, kde bol Shakespeare pokrstený 
a pochovaný, možnosť zastávky v Shottery, rodisku Shakespearovej 
manželky Anne Hathaway

Bodiam Castle, Battle Abbey a Hastings
doobeda: návšteva Bodiam Castle – stredoveký hrad obklopený 
okázalou vodnou priekopou
poobede: návšteva Battle, dejiska najslávnejšej pevninskej bitky 
britských dejín pri meste Hastings, spojená s prehliadkou nádher-
ného opátstva Battle Abbey, prehliadka prímorského letoviska 
Hastings – návšteva Smugglers Adventure (pútavá prehliadka 
pašeráckych jaskýň) a zrúcaniny Hastings Castle, možnosť zviezť 
sa na viktoriánskej dráhovej lanovke East Hill Cliff Railway, Old 
Town, fishmarket, Net Shops

Cambridge a Duxford
doobeda: prehliadka historického centra Cambridge so sprievod-
com – návšteva King’s College a priľahlej kaplnky, Corpus Christi 
College, Queen’s College, Magdalen College, St. John’s College 
a i., možnosť plavby na loďkách
poobede: návšteva Imperial War Museum v Duxforde – najväčšie 
letecké múzeum v Európe, dôležitá letecká základňa Royal Air Force 
a United States Air Force

Portsmouth
prehliadka Portsmouth – v minulosti rušný námorný prístav, miesto 
narodenia Ch. Dickensa a pobytu A. C. Doyla, ktorý práve tu dal 
svetu Sherlocka Holmesa, návšteva slávnej lode Victory admirála 
Nelsona a  lode Warrior, okružná plavba po prístave, Royal Naval 
Museum, prechádzka po pobreží, možnosť návštevy Spinnaker 
Tower (170 m vysoká vyhliadková veža v tvare lodnej plachty), Blue 
Reef Aquarium alebo ponorky z 2. svetovej vojny HMS Alliance

Oxford a Cotswolds
doobeda: pešia prehliadka Oxfordu so sprievodcom – High Street, 
Magdalen College, Saint Aldate’s Street, Carfax Tower, najstaršie 
kolégium Merton College (1264), Town Hall, Radcliffe Camera, 
Clarendon Building, návšteva univerzitného areálu najrozsiahlej-
šieho kolégia Christ Church College – nádvorie, kaplnka, jedáleň 
(použitá vo filmoch o Harrym Potterovi), Christ Church Cathedral
poobede: výlet do oblasti Cotswolds – prekrásna vidiecka krajina 
s pitoresknými dedinkami a tradičnými domčekmi z miestneho 
vápenca – Burford, Stow-on-the-Wold, Bourton-on-the-Water, 
Bibury (Arlington Row)

ALTERNATÍVY PROGRAMU NA 3. DEŇ I MOŽNOSTI PREDĹŽENIA:

VAMI ZVOLENÉ ÚPRAVY PROGRAMU RADI ZAPRACUJEME 
DO HARMONOGRAMU ZÁJAZDU PRE VAŠU ŠKOLU

21004A 21004D

21004B

21004C

21004E

21004F
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21005 2020/2021 podľa ponuky CK

METROPOLITNÝ 
LONDÝN A UNIVERZITNÝ 
OXFORD
S VÝLETOM DO STONEHENGE
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do francúzskeho prístavu Calais
2. deň príchod do Calais, preprava cez kanál La Manche, príchod do 

Oxfordu, návšteva univerzitného areálu najrozsiahlejšieho 
kolégia Christ Church College (miesto štúdií autora Alenky 
v krajine zázrakov, L. Carrolla) – nádvorie, kaplnka, jedáleň 
(použitá vo filmoch o Harrym Potterovi), Christ Church 
Cathedral, pešia prehliadka mesta so sprievodcom – High 
Street, Magdalen College (miesto štúdií autora Kroník 
Narnie, C. S. Lewisa), Saint Aldate’s Street, Carfax Tower, 
najstaršie kolégium Merton College z r. 1264 (miesto štúdií 
autora trilógie Pán prsteňov, J. R. R. Tolkiena), Town Hall, 
Radcliffe Camera, Clarendon Building, možnosť návštevy 
Oxford Castle, University Botanic Garden alebo niektoré-
ho z múzeí (nutná včasná rezervácia) – Oxford University 
Museum of Natural History, Ashmolean Museum (v pon-
delok zatvorené) alebo Pitt Rivers Museum, vo večerných 
hodinách ubytovanie v rodinách v Londýne/Oxforde a okolí

3. deň celodenný výlet – Stonehenge, Salisbury a Windsor
doobeda: prehliadka najväčšieho britského monumentu, 
prehistorickej pamiatky Stonehenge
poobede: návšteva Salisbury – katedrála s najvyššou vežou 
v Británii, kde je vystavená Magna Charta, prehliadka krá-
ľovského mesta Windsor s možnosťou návštevy víkendovej 
rezidencie kráľovnej Alžbety II. Windsor Castle, návrat do rodín
alternatívne: namiesto Salisbury a Windsoru návšteva 
rodiska W. Churchilla Blenheim Palace (UNESCO)

4. deň celodenná návšteva Londýna
pešia prehliadka so sprievodcom – Houses of Parliament, 
Big Ben, Westminster Abbey (možnosť návštevy), 
Downing Street, St. James’s Park, Buckingham Palace, 
Piccadilly Circus, Soho, China Town, Leicester Square, 
Covent Garden, Trafalgar Square (možnosť bezplatnej 
návštevy National Gallery), cez Golden Jubilee Bridge 
k London Eye – jazda na obrovskom vyhliadkovom kolese 
s prekrásnym výhľadom do 60 km, presun loďou/metrom 
k O2 Aréne, vo večerných hodinách odchod späť na Slovensko

5. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

Londýn

Calais

Stonehenge

Oxford

MIMORIADNA ZĽAVA 20 €
na zájazdy s odchodom od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021

20 € OFF

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

Alternatíva programu na 2.-4. deň:
• Brighton: podrobný program viď 6. deň na str. 23

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 285,– ZAHŔŇA:
• 2x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 

vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka) a dopravy 
študentov k miestu stretnutia, za príplatok možnosť 
ubytovania v hosteli (cenu zašleme na požiadanie)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.
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Londýn

Chichester
Portsmouth

Calais
Brighton

ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21006 2020/2021 podľa ponuky CK

PO JUŽNOM ANGLICKU 
NETRADIČNE
BRIGHTON – CHICHESTER – 
PORTSMOUTH – LONDÝN
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do francúzskeho prístavu Calais
2. deň príchod do Calais, preprava cez kanál La Manche, cesta 

okolo „Long Man of Wilmington” (známa figúra mýtického 
strážcu zobrazená na kopcoch neďaleko Eastbourne), príchod 
do Brightonu – prechádzka po prímorskej promenáde 
a 512 m dlhom móle Brighton Pier, návšteva podmorského 
akvária Sea Life Centre (morské koníky, žraloky a i.), piknik 
v kráľovských záhradách, návšteva exotického kráľovského 
paláca Royal Pavilion (sídlo kráľa Juraja IV. nazývané „Biely 
slon Anglicka“), prechádzka v historickom centre „The 
Lanes“, možnosť návštevy British Airways i360 (162 m 
vysoká otáčavá rozhľadňa), odpočinok na pláži, vo večerných 
hodinách ubytovanie v rodinách v Brightone a okolí

3. deň celodenný výlet – Chichester a Portsmouth
doobeda: prehliadka malebného historického mesta 
Chichester, návšteva Chichesterskej katedrály (vysvätená 
už v r. 1108), odchod do neďalekého múzea pod holým nebom 
Weald & Downland Living Museum – prekrásnej krajine je 
možné prezrieť si približne 50 historických vidieckych budov 
z 13.–19. stor. (veterný mlyn, škola, kováčska dielňa, farma a i.)
poobede: odchod do Portsmouth – v minulosti rušný námorný 
prístav, miesto narodenia Ch. Dickensa a taktiež pobytu A. 
C. Doyla, ktorý práve tu dal svetu Sherlocka Holmesa, pre-
hliadka slávnej lode Victory admirála Nelsona a lode Warrior 
(návšteva interiéru jednej z lodí), návrat do rodín
alternatívne: namiesto Chichesteru návšteva historického 
mestečka Arundel s rozľahlým hradom Arundel Castle

4. deň celodenná návšteva Londýna
prechádzka v parku Greenwich – nultý poludník, Royal 
Observatory, National Maritime Museum, zastávka pri 
klipri na prevoz čaju Cutty Sark, plavba loďou po Temži 
okolo Tower of London, Tower Bridge a City of London 
k Westminsteru, pešia prehliadka so sprievodcom – Houses 
of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing 
Street, St. James’s Park, Buckingham Palace, Trafalgar 
Square (možnosť bezplatnej návštevy National Gallery), cez 
Golden Jubilee Bridge k London Eye – jazda na obrovskom 
vyhliadkovom kolese s prekrásnym výhľadom do 60 km, 
presun loďou/metrom k O2 Aréne, vo večerných hodinách 
odchod späť na Slovensko
alternatívne: namiesto London Eye prehliadka Covent Garden, 
Leicester Square, Soho, China Town a Piccadilly Circus

5. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

MIMORIADNA ZĽAVA 20 €
na zájazdy s odchodom od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021

20 € OFF

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

Alternatíva programu BEZ Londýna – 4. deň:
• Hastings: Smugglers Adventure (pútavá prehliadka 

pašeráckych jaskýň), zrúcanina Hastings Castle, dráhová 
lanovka East Hill Cliff Railway, Old Town, fishmarket, 
Net Shops, odpočinok na pláži, nákupy

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 285,– ZAHŔŇA:
• 2x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 

vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka) a dopravy 
študentov k miestu stretnutia, za príplatok možnosť 
ubytovania v hosteli (cenu zašleme na požiadanie)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21007 2020/2021 podľa ponuky CK

WINSTON CHURCHILL 
A MODERNÉ DEJINY
DEJEPIS ZÁŽITKOVO
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do Belgicka
2. deň príchod do Bruselu, návšteva sídla Európskeho parlamentu 

(povolená pre študentov od 14 rokov vrátane) – Winston 
Churchill bol jedným z priekopníkov myšlienky „Spojených 
štátov európskych“, podľa možností diskusia s niektorým 
z našich europoslancov o úlohe Európskeho parlamentu 
v EÚ (v prípade veľkého vyťaženia návšteva multifunkčného 
Parlamentária), prehliadka mesta so sprievodcom – 
námestie Grand Place, radnica, podľa záujmu a časových 
možností návšteva „Planéty čokolády“ s ukážkou výroby 
a ochutnávkou praliniek, symbol mesta Manneken Pis 
(cikajúci chlapček), Jaenneke Pis (cikajúce dievčatko), Palais 
de la Dynastie, Kráľovská knižnica, Kráľovský palác, 
Palais des Académies (sídlo kráľovskej akadémie), Palais 
de la Nation (sídlo parlamentu a niekoľkých ministerstiev), 
katedrála sv. Michala a sv. Guduly (hlavný chrám mesta 
postavený v štýle brabantskej gotiky), krátka zastávka pri 
Atómiu (zväčšený model molekuly železa), odchod na uby-
tovanie v hoteli F1 vo Francúzsku

3. deň v skorých ranných hodinách odchod do francúzskeho mesta 
Dunkirk presláveného operáciou Dynamo – po obkľúčení 
nemeckou armádou v r. 1940 tu došlo k evakuácii 338 
tisíc spojeneckých vojakov (slovami W. Churchilla „zázrak 
vyslobodenia“), podľa počasia prechádzka po pláži, odchod 
do Calais, preprava cez kanál La Manche do Doveru, 
návšteva veľkolepého stredovekého hradu Dover Castle – 
prehliadka v útesoch vybudovaných Secret Wartime Tunnels 
(podzemné chodby využívané v dobách napoleonských vojen 
a v priebehu 2. svetovej vojny; cez víkend neprístupné pre 
skupiny), odchod k návšteve sídla Chartwell – v dome zo 
17. stor. W. Churchill žil, pracoval, písal a maľoval od r. 1924 
až do svojej smrti v r. 1965, vo večerných hodinách ubytovanie 
v rodinách v Cambridge a okolí

4. deň celodenný výlet – Bletchley Park a Duxford
doobeda: odchod na interaktívnu návštevu spojeneckého 
dešifrovacieho centra Bletchley Park, kde boli v priebehu 
2. svet. vojny dešifrované nemecké správy kódované Enigmou
poobede: návšteva Imperial War Museum v Duxforde – 
najväčšie letecké múzeum v Európe, dôležitá letecká základňa 

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

Londýn

Calais
DunkirkDover

Brusel

Duxford
Bletchley Cambridge

MIMORIADNA ZĽAVA 20 €
na zájazdy s odchodom od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021

20 € OFF

Royal Air Force a United States Air Force, podvečerná krátka 
prehliadka historického centra Cambridge, návrat do rodín
alternatívne: namiesto poobedného programu návšteva 
Blenheim Palace (miesto narodenia W. Churchilla, UNESCO) 
a krátka prehliadka Bladonu (miesto posledného odpočinku 
W. Churchilla) alebo historického centra Oxfordu

5. deň celodenná návšteva Londýna
pešia prehliadka so sprievodcom – Westminster Abbey, 
St. Margeret’s Church, kde si W. Churchill vzal za ženu 
Clementine Hozier, podľa záujmu návšteva Cabinet 
War Rooms (podzemný bunker, v ktorom v priebehu 
vojny zasadala Churchillova vláda) alebo Houses of 
Parliament, Big Ben, Downing Street (sídlo britských 
premiérov), St. James’s Park, Buckingham Palace, 
Piccadilly Circus, Leicester Square, Trafalgar Square, 
London Eye – jazda na obrovskom vyhliadkovom kolese 
s prekrásnym výhľadom do 60 km, plavba loďou po Temži 
okolo krížnika HMS Belfast z 2. svetovej vojny, Tower of 
London a Tower Bridge k O2 Aréne, vo večerných hodinách 
odchod späť na Slovensko

6. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 315,– ZAHŔŇA:
• 1x ubytovanie v hoteli F1 s raňajkami (viaclôžkové izby)

• 2x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 
vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka) a dopravy 
študentov k miestu stretnutia, za príplatok možnosť 
ubytovania v hosteli (cenu zašleme na požiadanie)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21008 2020/2021 podľa ponuky CK

10X ZA PAMIATKAMI 
UNESCO
TEMATICKÝ ZÁJAZD ZA 
KULTÚRNYM DEDIČSTVOM
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do Belgicka
2. deň krátka zastávka pri bruselskom Atómiu, príchod do maleb-

ného belgického mesta Bruggy nazývaného Benátky severu 
(historické centrum Brúgg zapísané na Zozname svetového 
dedičstva UNESCO v r. 2000) – dvor bekýň, námestie Markt, 
možnosť výstupu na 83 m vysokú vežu Belfort s krásnym 
výhľadom na historické centrum Brúgg, bazilika Svätej 
krvi, možnosť plavby loďou po romantických vodných 
kanáloch, návšteva Múzea čokolády a Múzea hranolčekov 
s ochutnávkou, podľa záujmu návšteva Múzea folkloristiky 
(v ôsmich domčekoch zo 17. stor. je možné prezrieť si školu, 
obuvnícku dielňu, pekáreň, lekáreň, flámske obydlie a i.; 
v pondelok zatvorené) a prechádzka okolo veterných mlynov 
Sint-Janshuismolen a Koeleweimolen, odchod na ubyto-
vanie v hoteli F1 vo Francúzsku
alternatívne: namiesto múzeí návšteva Groeninge Museum 
s dielami svetoznámych maliarov (v pondelok zatvorené)

3. deň v skorých ranných hodinách odchod do Calais, preprava 
cez kanál La Manche do Doveru, prechádzka okolo bielych 
doverských útesov, návšteva veľkolepého stredovekého 
hradu Dover Castle, prehliadka v útesoch vybudovaných 
Secret Wartime Tunnels (podzemné chodby využívané 
v dobách napoleonských vojen a v priebehu 2. svet. vojny; 
cez víkend neprístupné pre skupiny), odchod na prehliadku 
malebného mesta Canterbury s typickými hrazdenými 
domami – návšteva známej Canterburskej katedrály 
(UNESCO od r. 1988), St. Augustine’s Abbey (UNESCO od 
r. 1988), St. Martin’s Church (UNESCO od r. 1988, najstarší 
kostol v Anglicku), Eastbridge hospital, možnosť plavby 
na loďkách, drobné nákupy na hlavnej triede, vo večerných 
hodinách ubytovanie v rodinách v Londýne a okolí

4. deň celodenný výlet – Stonehenge a Blenheim Palace
doobeda: prehliadka najväčšieho britského monumentu, 
prehistorickej pamiatky Stonehenge (UNESCO od r. 1986)
poobede: návšteva Blenheim Palace (UNESCO od r. 1987) – 
vrcholné dielo baroka a miesto narodenia Winstona Churchilla, 
prechádzka v rozľahlých záhradách, návrat do rodín
alternatívne: namiesto Blenheim Palace návšteva kúpeľné-
ho mesta Bath – prechádzka v historickom centre so sprie-
vodcom, návšteva rímskych kúpeľov s minerálnou vodou, 
prehliadka opátstva (UNESCO od r. 1987) a unikátnej budovy 
Royal Crescent, možnosť plavby loďou po rieke Avon

5. deň celodenná návšteva Londýna
pešia prehliadka so sprievodcom – Houses of Parliament, 
Big Ben ,  Palace of Westminster  (UNESCO od 
r. 1987), Westminster Abbey (UNESCO od r. 1987), St. 
Margaret’s Church (UNESCO od r. 1987), Downing Street, 
Trafalgar Square, plavba vyhliadkovou loďou po Temži 
k návšteve Tower of London (UNESCO od r. 1988), Tower 
Bridge (možnosť návštevy veží s prechádzkou po presklenej 

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

Londýn

Bruggy

Canterbury
DoverStonehenge

Calais

MIMORIADNA ZĽAVA 20 €
na zájazdy s odchodom od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021

20 € OFF

podlahe a výhľadom na Temžu), presun loďou/metrom k O2 
Aréne, vo večerných hodinách odchod späť na Slovensko

6. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 315,– ZAHŔŇA:
• 1x ubytovanie v hoteli F1 s raňajkami (viaclôžkové izby)

• 2x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 
vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka) a dopravy 
študentov k miestu stretnutia, za príplatok možnosť 
ubytovania v hosteli (cenu zašleme na požiadanie)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21009 2020/2021 podľa ponuky CK

NAJKRAJŠIE 
UNIVERZITNÉ MESTÁ
PARÍŽ – CAMBRIDGE – 
OXFORD – LONDÝN
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do Francúzska
2. deň príchod do Paríža, pešia prehliadka so sprievodcom – 

Trocadéro, Eiffelova veža (podľa záujmu možnosť návštevy 
veže výťahom alebo peši), Champ de Mars, Hôtel des 
Invalides (možnosť návštevy Napoleonovej hrobky), nádher-
ný most Pont Alexandre III., Champs-Élysées, Place de 
la Concorde (Námestie svornosti) s výhľadom na Víťazný 
oblúk, krátky odpočinok v Tuilerijských záhradách, Musée 
du Louvre (možnosť návštevy; v utorok zatvorené) so 
svetoznámymi zbierkami (Chamurappiho zákonník, Mona 
Lisa a i.), Île de la Cité s katedrálou Notre Dame, podľa 
záujmu plavba loďou po Seine, návšteva Quartier Latin – 
Boulevard Saint Michel, univerzita La Sorbonne, odchod 
na ubytovanie v hoteli F1 vo Francúzsku
alternatívne: namiesto časti programu návšteva štvrte 
Montmartre – Boulevard de Clichy, kabaret Moulin Rouge, 
Square Willette, monumentálna bazilika Sacre-Coeur

3. deň v skorých ranných hodinách odchod do Calais, preprava cez 
kanál La Manche, presun do Cambridge, pešia prehliadka 
historického centra mesta so sprievodcom – návšteva 
King’s College a priľahlej kaplnky, Corpus Christi College, 
Queen’s College, Magdalen College, St. John’s College 
a i., prechádzka cez Backs (parky pozdĺž rieky Cam, od ktorej 
je odvodený názov mesta), možnosť plavby na loďkách, vo-
večerných hodinách ubytovanie v rodinách v Londýne a okolí

4. deň celodenný výlet – Windsor a Oxford
doobeda: odchod do kráľovského mesta Windsor – zastávka 
pri víkendovej rezidencii kráľovnej Alžbety II., Windsor Castle, 
prechádzka k Etonu (najstaršia súkromná chlapčenská škola 
vo Veľkej Británii, miesto štúdií princov Williama a Harryho)
poobede: odchod do Oxfordu, návšteva univerzitného 
areálu najrozsiahlejšieho kolégia Christ Church College 
(miesto štúdií autora Alenky v krajine zázrakov, L. 
Carrolla) – nádvorie, kaplnka, jedáleň (použitá vo filmoch 
o Harrym Potterovi), Christ Church Cathedral, prehliad-
ka historického centra – High Street, Magdalen College, 
Saint Aldate’s Street, Carfax Tower, najstaršie kolégium 
Merton College z r. 1264 (miesto štúdií autora trilógie Pán 
prsteňov, J. R. R. Tolkiena), Town Hall, Radcliffe Camera, 
Clarendon Building, návrat do rodín

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

Londýn

Chichester
Portsmouth

Calais
Brighton

Paríž

Oxford
Londýn

Cambridge

Calais

Windsor

MIMORIADNA ZĽAVA 20 €
na zájazdy s odchodom od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021

20 € OFF

5. deň celodenná návšteva Londýna
pešia prehliadka so sprievodcom – Houses of Parliament, 
Big Ben, Westminster Abbey (možnosť návštevy), 
Downing Street, St. James’s Park, Buckingham Palace, 
Piccadilly Circus, Soho, China Town, Leicester Square, 
Covent Garden, Trafalgar Square (možnosť bezplatnej 
návštevy National Gallery), cez Golden Jubilee Bridge 
k London Eye – jazda na obrovskom vyhliadkovom kolese 
s prekrásnym výhľadom do 60 km, presun loďou/metrom 
k O2 Aréne, vo večerných hodinách odchod späť na Slovensko

6. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 325,– ZAHŔŇA:
• 1x ubytovanie v hoteli F1 s raňajkami (viaclôžkové izby)

• 2x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 
vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka) a dopravy 
študentov k miestu stretnutia, za príplatok možnosť 
ubytovania v hosteli (cenu zašleme na požiadanie)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21010 2020/2021 podľa ponuky CK

ANGLICKÉ KRÁĽOVSTVO 
PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY
ZA ZÁBAVOU AJ POZNANÍM
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do francúzskeho prístavu Calais
2. deň príchod do Calais, preprava cez kanál La Manche, príchod do 

Londýna, prechádzka v parku Greenwich – nultý poludník, 
Royal Observatory, National Maritime Museum, zastávka 
pri klipri na prevoz čaju Cutty Sark, plavba loďou po Temži 
okolo Tower of London, Tower Bridge a City of London 
s množstvom moderných architektonických skvostov 
k Westminsteru, pešia prehliadka so sprievodcom – Houses 
of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing 
Street, St. James’s Park, Buckingham Palace, Trafalgar 
Square (možnosť bezplatnej návštevy National Gallery), cez 
Golden Jubilee Bridge k London Eye – jazda na obrovskom 
vyhliadkovom kolese s prekrásnym výhľadom do 60 km, 
presun loďou/metrom k O2 Aréne, vo večerných hodinách 
ubytovanie v rodinách v Londýne a okolí
TIP: nahraďte si časť pešej prehliadky okružnou jazdou 
typickým londýnskym vyhliadkovým autobusom

3. deň celodenná návšteva Londýna
pešia prehliadka so sprievodcom – kráľovská rezidencia 
Kensington Palace (sídlo princa Williama a jeho rodiny), 
Albert Memorial, Royal Albert Hall, bezplatná návšteva 
Natural History Museum (známa zbierka kostier dinosaurov) 
alebo interaktívneho múzea vedy a techniky Science Museum 
(prvá parná lokomotíva, prvý tryskový motor, prvý model 
DNA a i.), možnosť návštevy Harrods (jeden z najznámejších 
a najdlhšie fungujúcich obchodných domov na svete), Hyde 
Park, Speaker’s Corner, Marble Arch, možnosť nákupov 
na svetoznámej Oxford Street, návrat do rodín
alternatívne: namiesto múzea návšteva Tower of London

4. deň celodenný výlet – Windsor a Legoland
doobeda: prehliadka kráľovského mesta Windsor – návšteva 
víkendovej rezidencie kráľovnej Alžbety II., Windsor Castle, 
prechádzka k Etonu (najstaršia súkromná chlapčenská škola 
vo Veľkej Británii, miesto štúdií princov Williama a Harryho)
poobede: návšteva zábavného parku Legoland – mestečko 
zostavené z 20 miliónov kociek, návrat do rodín
alternatívne: namiesto Legolandu návšteva Madame 
Tussauds (svetoznáme múzeum voskových figurín)

Londýn

Hastings

Windsor
Calais

MIMORIADNA ZĽAVA 20 €
na zájazdy s odchodom od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021

20 € OFF

5. deň celodenná návšteva Hastings
návšteva Smugglers Adventure (pútavá prehliadka pa-
šeráckych jaskýň) a zrúcaniny Hastings Castle, v prípade 
záujmu možnosť zviesť sa na viktoriánskej dráhovej lanovke 
East Hill Cliff Railway, Old Town, fishmarket, návšteva 
Blue Reef Aquarium, Net Shops, odpočinok na pláži, 
drobné nákupy, vo večerných hodinách odchod späť na 
Slovensko

6. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 325,– ZAHŔŇA:
• 3x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 

vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka) a dopravy 
študentov k miestu stretnutia, za príplatok možnosť 
ubytovania v hosteli (cenu zašleme na požiadanie)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

TIP: WARWICK A ČOKOLÁDOVÝ SVET
predĺžte si zábavu a poznávanie o nevšednú návštevu 
Cadbury World (zábavné vzdelávacie centrum zamerané 
na výrobu najznámejšej britskej čokolády značky Cadbury) 
a jedinečného stredovekého hradu Warwick Castle – pre 
viac informácií kontaktujte CK

OBĽÚBENÝ 
PROGRAM

ZŠ

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV (inšpirácie na úpravy 
programu v Londýne viď na str. 5)
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21011 2020/2021 podľa ponuky CK

10 NAJ Z KRÁĽOVSKÉHO 
ANGLICKA
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do francúzskeho prístavu Calais
2. deň príchod do Calais, preprava cez kanál La Manche, príchod 

do Londýna, pešia prehliadka so sprievodcom – Houses 
of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey (možnosť 
návštevy), Downing Street, St. James’s Park, Buckin-
gham Palace, Piccadilly Circus, Soho, China Town, 
Leicester Square, Covent Garden, Trafalgar Square 
(možnosť bezplatnej návštevy National Gallery), cez 
Golden Jubilee Bridge k London Eye – jazda na obrov-
skom vyhliadkovom kolese s prekrásnym výhľadom do 
60 km, presun loďou/metrom k O2 Aréne, vo večerných 
hodinách ubytovanie v rodinách v Londýne a okolí
alternatívne: namiesto London Eye návšteva niektorého 
z unikátnych bezplatných múzeí (British Museum, Natural 
History Museum, Science Museum) alebo nákupy na 
svetoznámej Oxford Street

3. deň celodenný výlet – Stonehenge a Salisbury
doobeda: prehliadka najväčšieho britského monumentu, 
prehistorickej pamiatky Stonehenge
poobede: návšteva Salisbury – katedrála s najvyššou vežou 
v Británii, kde je vystavená Magna Charta, návrat do rodín
alternatívne: namiesto Salisbury návšteva Winchesteru 
s majestátnou katedrálou a okrúhlym stolom kráľa Artuša 
v Great Hall

4. deň celodenný výlet – Windsor a Oxford
doobeda: prehliadka kráľovského mesta Windsor – 
návšteva víkendovej rezidencie kráľovnej Alžbety II., 
Windsor Castle, prechádzka k Etonu (najstaršia súkromná 
chlapčenská škola vo Veľkej Británii, miesto štúdií princov 
Williama a Harryho)
poobede: odchod do Oxfordu, návšteva univerzitného areálu 
najrozsiahlejšieho kolégia Christ Church College – nádvo-
rie, kaplnka, jedáleň (použitá vo filmoch o Harrym Potterovi), 
Christ Church Cathedral, pešia prehliadka historického 
centra so sprievodcom – High Street, Magdalen College, 
Saint Aldate’s Street, Carfax Tower, najstaršie kolégium 
Merton College (1264), Town Hall, Radcliffe Camera, 
Clarendon Building, návrat do rodín

5. deň celodenná návšteva Londýna
doobeda: prechádzka v parku Greenwich – nultý poludník, 
Royal Observatory, možnosť bezplatnej návštevy National 
Maritime Museum, zastávka pri klipri na prevoz čaju Cutty 
Sark, plavba loďou po Temži
poobede: návšteva Tower of London (prehliadka koruno-
vačných klenotov, stretnutie s Beefeatermi a i.), presun cez 
Tower Bridge (možnosť návštevy veží s prechádzkou po 
presklenej podlahe a výhľadom na Temžu), prehliadka City 
of London s množstvom moderných architektonických 
skvostov, Pamätníkom Veľkého požiaru Londýna 
a St. Paul’s Cathedral (možnosť návštevy), presun loďou/
metrom k O2 Aréne, vo večerných hodinách odchod späť na 
Slovensko

6. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných 
hodinách

Oxford
Londýn

Windsor
Calais

Stonehenge

 

MIMORIADNA ZĽAVA 20 €
na zájazdy s odchodom od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021

20 € OFF

OBĽÚBENÝ 

PROGRAM

Obľúbené alternatívy programu:
• Brighton – 2./5. deň: podrobný program viď 2./6. deň 

na str. 11/23

• Warwick a Stratford – 3. deň: podrobný program viď na str. 9

• Portsmouth – 3. deň: podrobný program viď na str. 9

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 329,– ZAHŔŇA:
• 3x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 

vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka) a dopravy 
študentov k miestu stretnutia, za príplatok možnosť 
ubytovania v hosteli (cenu zašleme na požiadanie)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV (inšpirácie na úpravy 
programu v Londýne viď na str. 5)
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21012 2020/2021 podľa ponuky CK

PO POBREŽÍ JUŽNÉHO 
ANGLICKA PRE ZŠ
KÚZELNÁ CESTA POPRI MORI
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do francúzskeho prístavu Calais
2. deň príchod do Calais, preprava cez kanál La Manche, cesta 

okolo „Long Man of Wilmington” (známa figúra mýtického 
strážcu zobrazená na kopcoch neďaleko Eastbourne), príchod 
do Brightonu – prechádzka po prímorskej promenáde 
a 512 m dlhom móle Brighton Pier, návšteva podmorského 
akvária Sea Life Centre (morské koníky, žraloky a i.), piknik 
v kráľovských záhradách, návšteva exotického kráľovského 
paláca Royal Pavilion (sídlo kráľa Juraja IV. nazývané „Biely 
slon Anglicka“), prechádzka v historickom centre „The 
Lanes“, možnosť návštevy British Airways i360 (162 m 
vysoká otáčavá rozhľadňa), odpočinok na pláži, vo večerných 
hodinách ubytovanie v rodinách v Brightone a okolí

3. deň celodenný výlet – Hastings a okolie
doobeda: zastávka na kriedových útesoch Seven Sisters 
a Beachy Head, ktoré sú súčasťou národného parku South 
Downs, presun cez kúpeľné mestečko Eastbourne
poobede: prehliadka prímorského letoviska Hastings – 
návšteva Smugglers Adventure (pútavá prehliadka paše-
ráckych jaskýň) a zrúcaniny Hastings Castle, podľa záujmu 
a časových možností jazda na viktoriánskej dráhovej lanovke 
East Hill Cliff Railway, Old Town, fishmarket, Net Shops, 
odpočinok na pláži, drobné nákupy, návrat do rodín

4. deň celodenný výlet – Isle of Wight a NP New Forest
zastávka v prístavnom meste Southampton – prechádzka po 
prístave, odkiaľ vyplávali do Ameriky slávne lode Mayflower 
(1620) a Titanic (1912), plavba trajektom na Isle of Wight 
(autobus CK zostáva v prístave) – návšteva Osborne House 
(obľúbené sídlo kráľovnej Viktórie a princa Alberta), návrat do 
Southamptonu, presun cez oblasť NP New Forest s divo-
kými poníkmi a danielmi cez malebnú dedinku Lyndhurts, 
návrat do rodín
alternatívne: namiesto Isle of Wight návšteva rozľahlého 
náučného komplexu v Beaulieu, ktorý zahŕňa aj National 
Motor Museum (vozidlá F1, legendárne Mini Mr. Beana a i.) 
a klenot viktoriánskej architektúry Palace House

5. deň celodenná návšteva Londýna

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

Londýn

Hastings

BrightonIsle of Wight

Southampton

Calais

MIMORIADNA ZĽAVA 20 €
na zájazdy s odchodom od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021

20 € OFF

pešia prehliadka so sprievodcom – Houses of Parliament, 
Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, St. 
James’s Park, Buckingham Palace, Trafalgar Square, 
plavba vyhliadkovou loďou po Temži k návšteve Tower 
of London (prehliadka korunovačných klenotov, stretnutie 
s Beefeatermi a i.), prehliadka Tower Bridge (možnosť 
návštevy veží s prechádzkou po presklenej podlahe 
a výhľadom na Temžu), presun loďou/metrom k O2 Aréne, 
vo večerných hodinách odchod späť na Slovensko
alternatívne: namiesto Tower of London a Tower Bridge 
jazda na London Eye – obrovské vyhliadkové koleso s pre-
krásnym výhľadom do 60 km

6. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

Obľúbené alternatívy programu:
• Portsmouth – 3.-5. deň: podrobný program viď na str. 9

• Arundel a Chichester – 3. alebo 4. deň: návšteva histo-
rického mestečka Arundel s rozľahlým hradom, malebného 
Chichesteru s katedrálou (vysvätenou už v r. 1108) a múzea 
pod holým nebom Weald & Downland Open Air Museum

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 329,– ZAHŔŇA:
• 3x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 

vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka) a dopravy 
študentov k miestu stretnutia, za príplatok možnosť 
ubytovania v hosteli (cenu zašleme na požiadanie)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

N
O

VI
N

K
Y

17
Školní zájezdy, s.r.o, cestovní kancelář, Srbská 3077/53a, 612 00 Brno, Česká republika, www.skolnizajezdy.cz

e-mail: info@skolnizajezdy.cz, Veľká Británia - mobil: +421 944 228 211, tel.: +420 541 589 227, +420 541 589 234
štáty EÚ a USA - mobil: +420 721 216 239, tel.: +420 541 589 231

VÝ
U

ČB
O

VÉ
 Z

Á
JA

ZD
Y

LE
TE

CK
É 

ZÁ
JA

ZD
Y

K
O

N
TI

N
EN

TÁ
LN

A
 E

U
R

Ó
PA

VE
ĽK

Á
 B

R
IT

Á
N

IA
, Í

R
SK

O
 A

 M
A

LT
A



ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21013 2020/2021 podľa ponuky CK

PO STOPÁCH BRITSKÝCH 
MOREPLAVCOV
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do francúzskeho prístavu Calais
2. deň príchod do Calais, preprava cez kanál La Manche, príchod 

do Portsmouth – v minulosti rušný námorný prístav, miesto 
narodenia Ch. Dickensa a taktiež pobytu A. C. Doyla, ktorý 
práve tu dal svetu Sherlocka Holmesa, návšteva slávnej 
lode Victory admirála Nelsona (5 palúb so 100 delami), lode 
Warrior, atrakcie Action Stations a Royal Naval Museum, 
okružná plavba po prístave, prechádzka po pobreží, podľa 
záujmu a časových možností návšteva Spinnaker Tower 
(170 m vysoká vyhliadková veža v tvare lodnej plachty) alebo 
Blue Reef Aquarium (morské koníky, žraloky, podmorský 
tunel a i.), vo večerných hodinách ubytovanie v rodinách 
v Portsmouth/Chichesteri a okolí

3. deň celodenný výlet – Stonehenge a Salisbury
doobeda: prehliadka najväčšieho britského monumentu, 
prehistorickej pamiatky Stonehenge
poobede: návšteva Salisbury – katedrála s najvyššou vežou 
v Británii, kde je vystavená Magna Charta, návrat do rodín
alternatívne: namiesto Salisbury návšteva Winchesteru 
s majestátnou katedrálou a okrúhlym stolom kráľa Artuša 
v Great Hall

4. deň celodenný výlet – Isle of Wight
odchod do prístavného mesta Southampton – prechádzka po 
prístave, odkiaľ vyplávali do Ameriky slávne lode Mayflower 
(1620) a Titanic (1912), plavba trajektom na ostrov Isle of 
Wight, návšteva Osborne House (obľúbené sídlo kráľovnej 
Viktórie a princa Alberta), okružná jazda autobusom k majáku 
a vápencovým ihlám Needles na západnom výbežku ostrova, 
prechádzka po kriedových útesoch, návrat do rodín
alternatívne (pre ZŠ): namiesto Osborne House návšteva 
Dinosaurieho ostrova v mestečku Sandown

5. deň celodenná návšteva Londýna
prechádzka v parku Greenwich – nultý poludník, Royal 
Observatory, zastávka pri klipri na prevoz čaju Cutty Sark, 
plavba vyhliadkovou loďou po Temži okolo Tower of 
London, Tower Bridge a City of London s množstvom 
moderných architektonických skvostov k Westminsteru, pešia 
prehliadka so sprievodcom – Houses of Parliament, Big Ben, 
Westminster Abbey, Downing Street, St. James’s Park, 
Buckingham Palace, Trafalgar Square, Covent Garden 
s vystúpením miestnych komediantov, presun loďou/metrom 
k O2 Aréne, vo večerných hodinách odchod späť na Slovensko

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

Londýn

CalaisPortsmouth

Stonehenge

Isle of Wight

Southampton

MIMORIADNA ZĽAVA 20 €
na zájazdy s odchodom od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021

20 € OFF

alternatívne: namiesto Covent Garden jazda na London Eye – 
obrovské vyhliadkové koleso s prekrásnym výhľadom do 60 km

6. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

TIP: ANGLIČTINA HRAVO
zaraďte do programu hru kriketu alebo prípravu tradičné-
ho British cream tea s rodeným hovoriacim – pre viac 
informácií kontaktujte CK

Obľúbené alternatívy programu:
• Brighton – 3.-5. deň: podrobný program viď 6. deň na str. 23

• Arundel a Chichester – 3. alebo 4. deň: návšteva histo-
rického mestečka Arundel s rozľahlým hradom, malebného 
Chichesteru s katedrálou (vysvätenou už v r. 1108) a múzea 
pod holým nebom Weald & Downland Open Air Museum

• Jurské pobrežie – 3. deň: výlet na Jurské pobrežie 
(UNESCO) so zátokou Lulworth Cove a vápencovým oblúkom 
Durdle Door, návšteva prímorského letoviska Bournemouth

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 329,– ZAHŔŇA:
• 3x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 

vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka) a dopravy 
študentov k miestu stretnutia, za príplatok možnosť 
ubytovania v hosteli (cenu zašleme na požiadanie)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21014 2020/2021 podľa ponuky CK

ALŽBETÍNSKE 
A STREDOVEKÉ 
ANGLICKO
TEMATICKÝ ZÁJAZD  
PRE GYMNÁZIÁ
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do francúzskeho prístavu Calais
2. deň príchod do Calais, preprava cez kanál La Manche, príchod do 

Oxfordu, návšteva univerzitného areálu najrozsiahlejšieho 
kolégia Christ Church College – nádvorie, kaplnka, jedáleň 
(použitá vo filmoch o Harrym Potterovi), Christ Church 
Cathedral, pešia prehliadka mesta so sprievodcom – High 
Street, Magdalen College, Saint Aldate’s Street, Carfax 
Tower, najstaršie kolégium Merton College (1264), Town 
Hall, Radcliffe Camera, Clarendon Building, možnosť 
návštevy Oxford Castle alebo niektorého z múzeí (nutná 
včasná rezervácia) – Oxford University Museum of Natural 
History, Ashmolean Museum (v pondelok zatvorené) alebo 
Pitt Rivers Museum, vo večerných hodinách ubytovanie 
v rodinách v Oxforde/Londýne a okolí

3. deň celodenný výlet – Windsor a Kew Gardens
doobeda: prehliadka kráľovského mesta Windsor 
s možnosťou návštevy víkendovej rezidencie kráľovnej 
Alžbety II., Windsor Castle, prechádzka k Etonu (najstaršia 
súkromná chlapčenská škola vo Veľkej Británii, miesto štúdií 
princov Williama a Harryho)
poobede: návšteva kráľovských botanických záhrad Kew 
Gardens s najobsiahlejšími a najrozmanitejšími botanickými 
a mykologickými zbierkami na svete (obrovské skleníky, 
chodník korunami stromov a i.), návrat do rodín
alternatívne: namiesto Windsoru alebo Kew Gardens 
návšteva Hampton Court Palace – kráľovský palác Hen-
richa VIII. s rozsiahlymi záhradami a unikátnym bludiskom

4. deň celodenný výlet – Warwick a Stratford
doobeda: návšteva jedinečného hradu Warwick Castle 
s nevšednou atmosférou stredovekého Anglicka, hradným 
žalárom a množstvom dobových atrakcií v rozsiahlych 
záhradách
poobede: príchod do Stratfordu upon Avon, rodiska 
najvýznamnejšieho britského básnika a dramatika 
Williama Shakespeara, prechádzka po meste – návšteva 
Shakespearovho rodného domu, Harvard House, New 
Place, Royal Shakespeare Theatre, Hall’s Craft, Trinity 
Church, kde bol Shakespeare pokrstený a pochovaný, podľa 
záujmu a časových možností zastávka v Shottery, rodisku 
Shakespearovej manželky Anne Hathaway, návrat do rodín
alternatívne: namiesto Warwicku alebo Stratfordu výlet do 
oblasti Cotswolds – prekrásna vidiecka krajina s pitoresknými 
dedinkami a tradičnými domčekmi z miestneho vápenca

5. deň celodenná návšteva Londýna
pešia prehliadka so sprievodcom – Houses of Parliament, 
Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, St. 
James’s Park, Buckingham Palace, Trafalgar Square, 
plavba vyhliadkovou loďou po Temži k Tower of London 

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

Londýn
Windsor

Calais

Oxford
Stratford nad Avonou

MIMORIADNA ZĽAVA 20 €
na zájazdy s odchodom od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021

20 € OFF

(možnosť návštevy s prehliadkou korunovačných klenotov, 
stretnutím s Beefeatermi a i.), prehliadka cez Tower Bridge 
(možnosť návštevy veží s prechádzkou po presklenej podlahe 
a výhľadom na Temžu), presun loďou/metrom k O2 Aréne, 
vo večerných hodinách odchod späť na Slovensko
alternatívne: namiesto Tower of London a Tower Bridge 
jazda na London Eye – obrovské vyhliadkové koleso s pre-
krásnym výhľadom do 60 km

6. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 339,– ZAHŔŇA:
• 3x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 

vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka) a dopravy 
študentov k miestu stretnutia, za príplatok možnosť 
ubytovania v hosteli (cenu zašleme na požiadanie)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet) 
prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21015 2020/2021 podľa ponuky CK

PRIEMYSELNÉ 
ANGLICKO
BOHATÝ PROGRAM PRE 
TECHNICKY ZAMERANÉ ŠKOLY
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do francúzskeho prístavu Calais
2. deň príchod do Calais, preprava cez kanál La Manche, príchod 

do Londýna, pešia prehliadka so sprievodcom – Houses 
of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing 
Street, Trafalgar Square, cez Golden Jubilee Bridge 
k jazde na vyhliadkovom kolese London Eye alebo k návšteve 
The Shard (najvyšší mrakodrap vo Veľkej Británii), prechádz-
ka po južnom brehu Temže s výhľadmi na City of London 
s množstvom moderných architektonických skvostov, 
možnosť návštevy vojnového krížnika HMS Belfast (nutná 
včasná rezervácia), cez Tower Bridge (možnosť návštevy veží 
s prechádzkou po presklenej podlahe a výhľadom na Temžu) 
k Tower of London, plavba loďou po Temži k O2 Aréne, vo 
večerných hodinách ubytovanie v rodinách v Oxforde a okolí

3. deň celodenný výlet – Jaguar Land Rover a Coventry
doobeda: odchod na exkurziu do automobilky Jaguar Land 
Rover na predmestí Birminghamu – unikátny zážitok celého
výrobného procesu vozidiel (automatizovaného aj ručného)
poobede: návšteva známeho Coventry Transport 
Museum s najrozsiahlejšou zbierkou britských dopravných 
prostriedkov, prehliadka Coventry Cathedral, návrat do rodín

4. deň celodenná návšteva Oxfordu
doobeda: návšteva Mini Plant Oxford – exkurzia do auto-
mobilky, kde je cca každú minútu vyrobený jeden Mini Cooper
poobede: návšteva univerzitného areálu najrozsiahlejšieho kolégia 
Christ Church College – nádvorie, kaplnka, jedáleň (použitá vo 
filmoch o Harrym Potterovi), Christ Church Cathedral, pešia 
prehliadka historického centra so sprievodcom – High Street, 
Magdalen College, Saint Aldate’s Street, Carfax Tower, naj-
staršie kolégium Merton College (1264), Town Hall, Radcliffe 
Camera, Clarendon Building, návrat do rodín
alternatívne: namiesto Mini Plant Oxford návšteva slávneho 
závodného okruhu Formule 1 Silverstone

5. deň celodenná návšteva Londýna
doobeda: návšteva futbalového štadiónu FC Chelsea 
Stamford Bridge – šatne hráčov, tlačová miestnosť, VIP 
lóže, obchod s futbalovými suvenírmi, múzeum futbalového 
klubu Chelsea a veľa iného (v prípade obsadenosti návšteva 
štadiónu Wembley Stadium alebo Arsenal Stadium)
poobede: návšteva Science Museum – interaktívne múzeum 
vedy a techniky (prvá parná lokomotíva, prvý tryskový 

Londýn

Calais

Birmingham

Oxford

MIMORIADNA ZĽAVA 20 €
na zájazdy s odchodom od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021

20 € OFF

motor, prvý model DNA a i.), prechádzka cez Hyde Park ku 
Speaker’s Corner, nákupy na Oxford Street, presun metrom 
k O2 Aréne, podľa časových možností zastávka pri Thames 
Barrier (jedno z najväčších protipovodňových zariadení na 
svete) alebo jazda na lanovke Emirates Air Line s krásnymi 
výhľadmi, vo večerných hodinách odchod späť na Slovensko

6. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

TIP: 5DENNÝ ZÁJAZD ZA ZNÍŽENÚ CENU
– pre viac informácií kontaktujte CK

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV (inšpirácie na úpravy 
programu v Londýne viď na str. 5)

Alternatívy programu na 3.-4. deň:
• Morgan Motor Company a Worcester: exkurzia do Morgan 

Motor Company (ručná výroba vozidiel tradičnej britskej 
značky) a návšteva Worcesteru – Museum of Royal Wor-
cester (kráľovský porcelán), Worcester Cathedral

• Duxford a Cambridge: podrobný program viď na str. 9

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 345,– ZAHŔŇA:
• 3x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 

vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka) a dopravy 
študentov k miestu stretnutia, za príplatok možnosť 
ubytovania v hosteli (cenu zašleme na požiadanie)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21016 2020/2021 podľa ponuky CK

TAJOMSTVO GRÓFSTVA 
DORSET A SOMERSET
BATH – STONEHENGE – JURSKÉ 
POBREŽIE – CHEDDAR – LONDÝN
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do francúzskeho prístavu Calais
2. deň príchod do Calais, preprava cez kanál La Manche, príchod do 

kúpeľného mesta Bath – prechádzka v historickom centre 
so sprievodcom, návšteva rímskych kúpeľov s minerálnou 
vodou, prehliadka opátstva (UNESCO, anglická neskorá 
gotika), možnosť plavby loďou po rieke Avon, návšteva 
Fashion Museum, prehliadka unikátnej budovy Royal 
Crescent, drobné nákupy, vo večerných hodinách ubytovanie 
v rodinách v Bath a okolí

3. deň celodenný výlet – Stonehenge a Jurské pobrežie
doobeda: prehliadka najväčšieho britského monumentu, pre-
historickej pamiatky Stonehenge, podľa časových možností 
krátka zastávka v Salisbury – katedrála s najvyššou vežou 
v Británii, kde je vystavená Magna Charta
poobede: odchod na Jurské pobrežie – prvá prírodná pamiatka 
zapísaná na Zozname svetového dedičstva UNESCO (množstvo 
fosílnych pozostatkov z obdobia druhohôr), prechádzka po pláži 
v zátoke Lulworth Cove (takmer dokonalo okrúhla zátoka, 
jedna z najvyhľadávanejších v južnom Anglicku) a k vápenco-
vému skalnému oblúku Durdle Door, návrat do rodín

4. deň celodenný výlet – Cheddar, Glastonbury a Wells
doobeda: prehliadka Cheddar Gorge and Caves – najväčšia 
britská rokľa vyhĺbená v dobe ľadovej, návšteva krasovej 
jaskyne Gough’s Cave, ukážka výroby a ochutnávka tradič-
ného syra v Cheddar Gorge Cheese Company
poobede: prehliadka historického mestečka Glastonbury, ktoré 
je opradené mýtom o kráľovi Artušovi – starobylé opátstvo 
(údajné miesto Artušovho hrobu), pahorok s ruinami kostola 
spojený s bájnym ostrovom Avalon, zastávka v okúzľujúcom 
meste Wells s jedinečnou katedrálou a biskupským palácom 
obohnaným vodnou priekopou, návrat do rodín
alternatívne: namiesto Glastonbury a Wellsu prehliadka 
Bristolu – návšteva parníka Great Britain alebo Aerospace 
Bristol (možnosť prehliadnuť si o. i. nadzvukové lietadlo 
Concorde)

5. deň celodenná návšteva Londýna
pešia prehliadka so sprievodcom – Houses of Parliament, 
Big Ben, Westminster Abbey (možnosť návštevy), 

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

MIMORIADNA ZĽAVA 20 €
na zájazdy s odchodom od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021

20 € OFF

Downing Street, St. James’s Park, Buckingham Palace, 
Piccadilly Circus, Soho, China Town, Leicester Square, 
Covent Garden, Trafalgar Square (možnosť bezplatnej 
návštevy National Gallery), cez Golden Jubilee Bridge 
k London Eye – jazda na obrovskom vyhliadkovom kolese 
s prekrásnym výhľadom do 60 km, presun loďou/metrom 
k O2 Aréne, vo večerných hodinách odchod späť na Slovensko
alternatívne: namiesto London Eye presun metrom k návšteve 
Madame Tussauds (svetoznáme múzeum voskových figurín)

6. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

Alternatíva programu BEZ Londýna – 5. deň:
• Brighton: podrobný program viď 6. deň na str. 23

• Hastings: podrobný program viď 5. deň na str. 15

• Portsmouth: podrobný program viď na str. 9

TIP: VÝLET DO WALESU
zaraďte do programu návštevu hlavného mesta Walesu 
Cardiff a niektoré z množstva unikátnych waleských atrakcií 
či múzeí – pre viac informácií kontaktujte CK

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 349,– ZAHŔŇA:
• 3x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 

vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

Londýn

Calais

Cheddar
Glastonbury

Bath

Stonehenge

Jurské pobrežie
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21017 2020/2021 podľa ponuky CK

POKLADY 
JUŽNÉHO WALESU
S NÁVŠTEVOU LONDÝNA
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do francúzskeho prístavu Calais
2. deň príchod do Calais, v nočných hodinách preprava cez kanál 

La Manche, presun do Walesu k návšteve stredovekého 
hradu Caerphilly s rozsiahlymi vodnými priekopami, presun 
miestnou dopravou na prehliadku hlavného mesta Walesu, 
Cardiff – krytá tržnica Royal Arcade, City Hall, návšteva 
Cardiff Castle, prístavná štvrť v zálive Cardiff Bay s Pier 
Head Building a dreveným kostolom Norwegian Church, vo 
večerných hodinách ubytovanie v rodinách v Swansea a okolí
alternatívne: namiesto Cardiff Castle návšteva technického 
múzea Techniquest so zábavnými interaktívnymi exponátmi

3. deň celodenný výlet – Tenby a polostrov Gower
doobeda: prehliadka stredovekého mestečka Tenby s úzkymi 
uličkami a prechodmi, prechádzka okolo útesov s ruinami 
hradieb veľkolepej pevnosti, možnosť návštevy Tudor 
Merchant’s House – mestský dom z 15. stor.
poobede: výlet na polostrov Gower – prírodná rezervácia 
s kriedovými útesmi a nádhernými plážami, prechádzka 
v prekrásnej zátoke Rhossili Bay (3 míle dlhá piesočnatá 
pláž), podľa počasia možnosť kúpania, návrat do rodín
alternatívne: namiesto Tenby prehliadka druhého najväčšieho 
waleského mesta Swansea – možnosť návštevy National 
Waterfront Museum (múzeum priemyselnej revolúcie)

4. deň celodenný výlet – St. Fagans a Big Pit National Coal Museum
doobeda: návšteva skanzenu St. Fagans National Museum 
of History (prvé múzeum pod holým nebom v Británii) – 
v malebnej krajine je možné prehliadnuť si radové robotnícke 
domy, poľnohospodárske obydlia a statky, obchody, kováčsku 
dielňu, školu a i.
poobede: Big Pit National Coal Museum – fascinujúca 
návšteva priestorov uhoľnej bane v hĺbke 90 m pod zemou 
(UNESCO)
alternatívne: namiesto St. Fagans alebo Big Pit Museum 
návšteva rímskej pevnosti Caerleon a múzea rímskych 
legionárov alebo waleského národného štadióna Principality 
Stadium (jeden z 5hvezdičkových štadiónov UEFA)

5. deň celodenná návšteva Londýna
prechádzka v parku Greenwich – nultý poludník, Royal 
Observatory, zastávka pri klipri na prevoz čaju Cutty Sark, 
plavba vyhliadkovou loďou po Temži okolo Tower of 
London, Tower Bridge a City of London s množstvom 
moderných architektonických skvostov k Westminsteru, 
pešia prehliadka so sprievodcom – Houses of Parliament, 
Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, St. 
James’s Park, Buckingham Palace, Trafalgar Square, 
Covent Garden s vystúpením miestnych komediantov, 
presun loďou/metrom k O2 Aréne, vo večerných hodinách 
odchod späť na Slovensko
alternatívne: namiesto Covent Garden jazda na London 
Eye – obrovské vyhliadkové koleso s prekrásnym výhľadom 
do 60 km

6. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách
PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

Londýn

Calais

Cardiff
Tenby

Gower

MIMORIADNA ZĽAVA 20 €
na zájazdy s odchodom od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021

20 € OFF

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 349,– ZAHŔŇA:
• 3x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 

vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka) a dopravy 
študentov k miestu stretnutia

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

Alternatíva programu BEZ Londýna – 5. deň:
• Oxford: podrobný program viď 2. deň na str. 19
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21018 2020/2021 podľa ponuky CK

10 NAJ Z ANGLICKA 
A PARÍŽA
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do Francúzska
2. deň príchod do Paríža, pešia prehliadka so sprievodcom – 

Trocadéro, Eiffelova veža (podľa záujmu možnosť 
návštevy veže výťahom alebo peši), Champ de Mars, Hôtel 
des Invalides (možnosť návštevy Napoleonovej hrobky), 
nádherný most Pont Alexandre III., Champs-Élysées, 
Place de la Concorde (Námestie svornosti) s výhľadom 
na Víťazný oblúk, krátky odpočinok v Tuilerijských zá-
hradách, Musée du Louvre (možnosť návštevy; v utorok 
zatvorené) so svetoznámymi zbierkami (Chamurappiho 
zákonník, Mona Lisa a i.), Île de la Cité s katedrálou Notre 
Dame, podľa záujmu plavba loďou po Seine, návšteva 
Quartier Latin – Boulevard Saint Michel, univerzita La 
Sorbonne, odchod na ubytovanie v hoteli F1 vo Francúzsku

3. deň v skorých ranných hodinách odchod do Calais, preprava 
cez kanál La Manche do Doveru, prechádzka okolo bielych 
doverských útesov, návšteva veľkolepého stredovekého 
hradu Dover Castle, prehliadka v útesoch vybudovaných 
Secret Wartime Tunnels (podzemné chodby využívané 
v dobách napoleonských vojen a v priebehu 2. svetovej vojny; 
cez víkend neprístupné pre skupiny), odchod na prehliadku 
malebného mesta Canterbury s typickými hrazdenými 
domami – návšteva známej Canterburskej katedrály, 
St. Augustine’s Abbey, St. Martin’s Church (najstarší 
kostol v Anglicku), Eastbridge hospital, možnosť plavby 
na loďkách, drobné nákupy na hlavnej triede, vo večerných 
hodinách ubytovanie v rodinách v Londýne a okolí

4. deň celodenná návšteva Londýna
prechádzka v parku Greenwich – nultý poludník, Royal 
Observatory, National Maritime Museum, zastávka pri 
klipri na prevoz čaju Cutty Sark, plavba loďou po Temži 
okolo Tower of London, Tower Bridge a City of London 
s množstvom moderných architektonických skvostov 
k Westminsteru, pešia prehliadka so sprievodcom – Houses 
of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing 
Street, St. James’s Park, Buckingham Palace, Trafalgar 
Square (možnosť bezplatnej návštevy National Gallery), 
cez Golden Jubilee Bridge k London Eye – jazda na 
obrovskom vyhliadkovom kolese s prekrásnym výhľadom 
do 60 km, návrat do rodín

5. deň celodenný výlet – Windsor a Oxford
doobeda: prehliadka kráľovského mesta Windsor – 
návšteva víkendovej rezidencie kráľovnej Alžbety II., 
Windsor Castle, prechádzka k Etonu (najstaršia súkromná 
chlapčenská škola vo Veľkej Británii, miesto štúdií princov 
Williama a Harryho)
poobede: odchod do Oxfordu, návšteva univerzitného 
areálu najrozsiahlejšieho kolégia Christ Church College – 
nádvorie, kaplnka, jedáleň (použitá vo filmoch o Harrym 
Potterovi), Christ Church Cathedral, pešia prehliadka 
mesta so sprievodcom – High Street, Magdalen College, 
Saint Aldate’s Street, Carfax Tower, najstaršie kolégium 
Merton College (1264), Town Hall, Radcliffe Camera, 
Clarendon Building, návrat do rodín

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

Londýn

Chichester
Portsmouth

Calais
Brighton

Paríž

Oxford Londýn
Canterbury

Calais

Windsor
Brighton Dover

MIMORIADNA ZĽAVA 20 €
na zájazdy s odchodom od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021

20 € OFF

6. deň celodenná návšteva Brightonu
prechádzka po prímorskej promenáde a 512 m dlhom 
móle Brighton Pier, návšteva podmorského akvária Sea 
Life Centre (morské koníky, žraloky a i.), piknik v kráľov-
ských záhradách, návšteva exotického kráľovského paláca 
Royal Pavilion (sídlo kráľa Juraja IV. nazývané „Biely slon 
Anglicka“), prechádzka v historickom centre „The Lanes“, 
drobné nákupy, možnosť návštevy British Airways i360 
(162 m vysoká otáčavá rozhľadňa), odpočinok na pláži, vo 
večerných hodinách odchod späť na Slovensko

7. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 369,– ZAHŔŇA:
• 1x ubytovanie v hoteli F1 s raňajkami (viaclôžkové izby)

• 3x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 
vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka) a dopravy 
študentov k miestu stretnutia, za príplatok možnosť 
ubytovania v hosteli (cenu zašleme na požiadanie)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21019 2020/2021 podľa ponuky CK

SPOZNÁVAME 
VŠETKÝMI ZMYSLAMI
BELGICKO, ANGLICKO A WALES
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do Belgicka
2. deň príchod do malebného belgického mesta Bruggy nazý-

vaného Benátky severu – dvor bekýň, námestie Markt, 
možnosť výstupu na 83 m vysokú vežu Belfort s krásnym 
výhľadom na historické centrum Brúgg, bazilika Svätej 
krvi, možnosť plavby loďou po romantických vodných 
kanáloch, návšteva Múzea čokolády a Múzea hranolčekov 
s ochutnávkou, podľa záujmu návšteva Múzea folkloristiky 
(v ôsmich domčekoch zo 17. stor. je možné prezrieť si školu, 
obuvnícku dielňu, pekáreň, lekáreň, flámske obydlie a i.; 
v pondelok zatvorené) a prechádzka okolo veterných mlynov 
Sint-Janshuismolen a Koeleweimolen, odchod na ubyto-
vanie v hoteli F1 vo Francúzsku

3. deň po raňajkách odchod do Calais, preprava cez kanál La 
Manche, odchod na prehliadku najväčšieho britského 
monumentu, prehistorickej pamiatky Stonehenge, presun 
do kúpeľného mesta Bath – prechádzka v historickom centre 
so sprievodcom, návšteva rímskych kúpeľov s minerálnou 
vodou, prehliadka opátstva (UNESCO, anglická neskorá 
gotika), prehliadka unikátnej budovy Royal Crescent, 
možnosť ochutnávky tradičného britského cream tea, večer 
ubytovanie v rodinách v Bath a okolí

4. deň celodenný výlet – Cheddar a Bristol
doobeda: prehliadka Cheddar Gorge and Caves – najväčšia 
britská rokľa vyhĺbená v dobe ľadovej, návšteva krasovej 
jaskyne Gough’s Cave, ukážka výroby a ochutnávka tradič-
ného syra v Cheddar Gorge Cheese Company
poobede: odchod do Bristolu – návšteva parníka Great 
Britain (prvá veľká oceľová paroloď na svete) alebo 
Aerospace Bristol (múzeum letectva, v ktorom je o. i. možné 
prehliadnuť si nadzvukové lietadlo Concorde), podľa časových 
možností prehliadka Bristol Cathedral, návrat do rodín

5. deň celodenný výlet do Walesu
doobeda: Big Pit National Coal Museum – fascinujúca návšteva 
priestorov uhoľnej bane v hĺbke 90 m pod zemou (UNESCO)
poobede: prehliadka hlavného mesta Walesu, Cardiff – krytá 
tržnica Royal Arcade, City Hall, návšteva Cardiff Castle, 
prístavná štvrť v zálive Cardiff Bay s dreveným kostolom 
Norwegian Church, návrat do rodín

6. deň celodenná návšteva Londýna
pešia prehliadka so sprievodcom – Houses of Parliament, 
Big Ben, Westminster Abbey (možnosť návštevy), 
Downing Street, St. James’s Park, Buckingham Palace, 
Piccadilly Circus, Soho, China Town, Leicester Square, 
Covent Garden, Trafalgar Square (možnosť bezplatnej 
návštevy National Gallery), cez Golden Jubilee Bridge 
k London Eye – jazda na obrovskom vyhliadkovom kolese 
s prekrásnym výhľadom do 60 km, presun loďou/metrom 
k O2 Aréne, vo večerných hodinách odchod späť na Slovensko

7. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách
PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

Londýn
Cardiff

Bruggy

Calais

Bath
Bristol

Stonehenge
Cheddar

 

MIMORIADNA ZĽAVA 20 €
na zájazdy s odchodom od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021

20 € OFF

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 380,– ZAHŔŇA:
• 1x ubytovanie v hoteli F1 s raňajkami (viaclôžkové izby)

• 3x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 
vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

TIP: VÝLET NA JURSKÉ POBREŽIE
zaraďte do programu Jurské pobrežie (UNESCO) so zátokou 
Lulworth Cove a vápencovým oblúkom Durdle Door, 
a prehliadku Shaftesbury – pre viac informácií kontaktujte CK
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21020 2020/2021 podľa ponuky CK

KLENOTY ANGLICKA
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do francúzskeho prístavu Calais
2. deň príchod do Calais, preprava cez kanál La Manche, cesta 

okolo „Long Man of Wilmington” (známa figúra mýtického 
strážcu zobrazená na kopcoch neďaleko Eastbourne), príchod 
do Brightonu – prechádzka po prímorskej promenáde 
a 512 m dlhom móle Brighton Pier, návšteva podmorského 
akvária Sea Life Centre (morské koníky, žraloky a i.), piknik 
v kráľovských záhradách, návšteva exotického kráľovského 
paláca Royal Pavilion (sídlo kráľa Juraja IV. nazývané „Biely 
slon Anglicka“), prechádzka v historickom centre „The 
Lanes“, možnosť návštevy British Airways i360 (162 m 
vysoká otáčavá rozhľadňa), odpočinok na pláži, vo večerných 
hodinách ubytovanie v rodinách v Oxforde/Londýne a okolí

3. deň celodenný výlet – Windsor a Oxford
doobeda: prehliadka kráľovského mesta Windsor – návšteva 
víkendovej rezidencie kráľovnej Alžbety II., Windsor Castle, 
prechádzka k Etonu (najstaršia súkromná chlapčenská škola 
vo Veľkej Británii, miesto štúdií princov Williama a Harryho)
poobede: odchod do Oxfordu, návšteva univerzitného 
areálu najrozsiahlejšieho kolégia Christ Church College – 
nádvorie, kaplnka, jedáleň (použitá vo filmoch o Harrym 
Potterovi), Christ Church Cathedral, pešia prehliadka 
mesta so sprievodcom – High Street, Magdalen College, 
Saint Aldate’s Street, Carfax Tower, najstaršie kolégium 
Merton College (1264), Town Hall, Radcliffe Camera, 
Clarendon Building, návrat do rodín

4. deň celodenný výlet – Stonehenge a Bath
doobeda: prehliadka najväčšieho britského monumentu, 
prehistorickej pamiatky Stonehenge
poobede: presun do kúpeľného mesta Bath – prechádzka 
v historickom centre so sprievodcom, návšteva rímskych 
kúpeľov s minerálnou vodou, prehliadka opátstva (UNESCO, 
anglická neskorá gotika) a unikátnej budovy Royal Crescent, 
možnosť plavby loďou po rieke Avon, návrat do rodín
alternatívne: namiesto Bath návšteva Salisbury a Windsoru – 
podrobný program viď na str. 9

5. deň celodenný výlet – Stratford a Cotswolds
doobeda: návšteva Stratfordu upon Avon, rodisko 
najvýznamnejšieho britského básnika a dramatika 
Williama Shakespeara, prechádzka po meste – návšteva 
Shakespearovho rodného domu, Harvard House, New 
Place, Royal Shakespeare Theatre, Hall’s Craft, Trinity 
Church, kde bol Shakespeare pokrstený a pochovaný
poobede: výlet do oblasti Cotswolds – prekrásna vidiecka 
krajina s pitoresknými dedinkami a tradičnými domčekmi 
z miestneho vápenca – Burford, Stow-on-the-Wold, Bour-
ton-on-the-Water, Bibury (Arlington Row), návrat do rodín
alternatívne: namiesto Stratfordu alebo Cotswolds návšteva 
hradu Warwick Castle s nevšednou atmosférou stredoveké-
ho Anglicka a dobovými atrakciami v rozsiahlych záhradách

6. deň celodenná návšteva Londýna
prechádzka v parku Greenwich – nultý poludník, Royal 
Observatory, National Maritime Museum, zastávka pri 
klipri na prevoz čaju Cutty Sark, plavba loďou po Temži 
okolo Tower of London, Tower Bridge a City of London 
k Westminsteru, pešia prehliadka so sprievodcom – Houses 

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

Calais

Oxford

Londýn

Brighton

Bath

StonehengeWindsor

Stratford upon Avon

MIMORIADNA ZĽAVA 20 €
na zájazdy s odchodom od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021

20 € OFF

of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing 
Street, St. James’s Park, Buckingham Palace, Trafalgar 
Square (možnosť bezplatnej návštevy National Gallery), cez 
Golden Jubilee Bridge k London Eye – jazda na obrovskom 
vyhliadkovom kolese s prekrásnym výhľadom do 60 km, 
presun loďou/metrom k O2 Aréne, vo večerných hodinách 
odchod späť na Slovensko

7. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 395,– ZAHŔŇA:
• 4x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 

vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka) a dopravy 
študentov k miestu stretnutia, za príplatok možnosť 
ubytovania v hosteli (cenu zašleme na požiadanie)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

OBĽÚBENÝ 

PROGRAM
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21021 2020/2021 podľa ponuky CK

WILD & BEAUTIFUL 
DEVON
ZÁPADNÉ ANGLICKO 
AKO HO NEPOZNÁTE
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do francúzskeho prístavu Calais
2. deň príchod do Calais, preprava cez kanál La Manche, presun 

do kúpeľného mestečka Torquay v Devone – návšteva 
Babbacombe Model Village (miniatúry stavieb z celého 
Anglicka), jazda lanovkou Babbacombe Cliff Railway, 
odpočinok na jednej z najkrajších pláží anglickej riviéry 
Oddicombe Beach, presun miestnou dopravou na prehliadku 
prehistorického komplexu jaskýň Kents Cavern, osobné voľno, 
presun vlakom do Newton Abbot, večer odchod na ubytovanie

3. deň celodenný výlet – Plymouth a NP Dartmoor
doobeda: pešia prehliadka Plymouth so sprievodcom – 
rybárska štvrť, historický prístav, z ktorého vyplávali v r. 1620 
Pilgrim Fathers do Nového sveta, návšteva najväčšieho 
akvária v Anglicku, National Marine Aquarium
poobede: odchod do oblasti NP Dartmoor, prechádzka po 
Dartmoorskych vrecoviskách – tajuplná krajina s divo-
kými poníkmi a jeleňmi, ktorá bola inšpiráciou o. i. aj pre 
román A. C. Doyla Pes Baskervillský, zastávka v dedine 
Princetown s možnosťou návštevy Dartmoor Prison 
Museum (história miestneho väzenstva za posledných 
200 rokov) a pri stredovekom moste Clapper Bridge v osade 
Postbridge, návrat do rodín

4. deň celodenný výlet – Eden Project a Tintagel Castle
doobeda: návšteva celosvetovo ojedinelého ekologického 
komplexu Eden Project – dva gigantické architektonicky 
unikátne skleníky (bióm dažďového pralesa a stredomorský 
bióm) ukrývajú tisícky rastlinných druhov, riečky, vodopády, vinice 
a i., cesta cez kúzelnú prírodnú rezerváciu Bodminských slatín
poobede: návšteva zrúcaniny legendárneho hradu kráľa 
Artuša Tintagel Castle z 13. stor., výhľad na oceán 
z Tintagel Head, prehliadka Old Post Office (vzácna ukážka 
cornwallského statku zo 14. stor.), návrat do rodín

5. deň celodenný výlet – Powderham Castle a Exeter
doobeda: návšteva Powderham Castle – historické sídlo ob-
klopené prekrásnou viktoriánskou záhradou a jeleňou zvernicou
poobede: presun do Exeteru – prechádzka v historickom 
centre okolo zrúcaniny hradu Rougemont Castle, možnosť 
návštevy Exeter Cathedral (v nedeľu zatvorené), prehliadka 
Parliament Street (jedna z najužších uličiek na svete), 
zastávka pri slávnom hostinci zo 16. stor. The Ship Inn, ktorý 
navštevoval sir Francis Drake, návrat do rodín
alternatívne: namiesto Powderham Castle alebo Exeteru 
návšteva malebného prístavu Brixham Harbour s replikou 
známej lodi Francisa Drakea Golden Hind a prehliadka 
Greenway Estate (možnosť návštevy), kde žila a tvorila 
Agatha Christie, prípadne návšteva Dartmouth Castle

6. deň celodenná návšteva Londýna
pešia prehliadka so sprievodcom – Houses of Parliament, 
Big Ben, Westminster Abbey (možnosť návštevy), Downing 
Street, St. James’s Park, Buckingham Palace, Piccadilly 

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

Circus, Soho, China Town, Leicester Square, Covent 
Garden, Trafalgar Square (možnosť bezplatnej návštevy 
National Gallery), návšteva Madame Tussauds (najzná-
mejšie múzeum voskových figurín na svete), presun metrom 
k O2 Aréne, vo večerných hodinách odchod späť na Slovensko
alternatívne: namiesto Madame Tussauds jazda na London 
Eye – vyhliadkové koleso s prekrásnym výhľadom do 60 km

7. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 395,– ZAHŔŇA:
• 4x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 

vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka) a dopravy 
študentov k miestu stretnutia

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

TIP: VÝLET NA LAND’S END
zaraďte do programu výlet na St. Michael ’s Mount a naj-
západnejší bod Veľkej Británie (podrobný program viď 4. deň 
na str. 28) – pre viac informácií kontaktujte CK

Londýn

Plymouth Torquay

Exeter
Calais

N
O

VI
N

K
Y

26
Školní zájezdy, s.r.o, cestovní kancelář, Srbská 3077/53a, 612 00 Brno, Česká republika, www.skolnizajezdy.cz

e-mail: info@skolnizajezdy.cz, Veľká Británia - mobil: +421 944 228 211, tel.: +420 541 589 227, +420 541 589 234
štáty EÚ a USA - mobil: +420 721 216 239, tel.: +420 541 589 231

VÝ
U

ČB
O

VÉ
 Z

Á
JA

ZD
Y

LE
TE

CK
É 

ZÁ
JA

ZD
Y

K
O

N
TI

N
EN

TÁ
LN

A
 E

U
R

Ó
PA

VE
ĽK

Á
 B

R
IT

Á
N

IA
, Í

R
SK

O
 A

 M
A

LT
A



ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21022 2020/2021 podľa ponuky CK

CESTA PO KRAJINE 
ČERVENÉHO DRAKA
VEĽKÝ OKRUH PO WALESE
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do francúzskeho prístavu Calais
2. deň príchod do Calais, v nočných hodinách preprava cez kanál 

La Manche, presun do Walesu k návšteve stredovekého 
hradu Caerphilly s rozsiahlymi vodnými priekopami, presun 
miestnou dopravou na prehliadku hlavného mesta Walesu, 
Cardiff – krytá tržnica Royal Arcade, City Hall, návšteva 
Cardiff Castle, prístavná štvrť v zálive Cardiff Bay s Pier 
Head Building a dreveným kostolom Norwegian Church, vo 
večerných hodinách ubytovanie v rodinách vo Swansea a okolí
alternatívne: namiesto Cardiff Castle návšteva technického 
múzea Techniquest s interaktívnymi exponátmi

3. deň celodenný výlet – St. Fagans a polostrov Gower
doobeda: návšteva St. Fagans National Museum of History 
(prvé múzeum pod holým nebom v Británii) – v malebnej 
krajine je možné prezrieť si radové robotnícke domy, statky, 
obchody, kováčsku dielňu, školu a i.
poobede: výlet na polostrov Gower – prírodná rezervácia 
s kriedovými útesmi a nádhernými plážami, prechádzka 
v prekrásnej zátoke Rhossili Bay (3 míle dlhá piesočnatá 
pláž), podľa počasia možnosť kúpania, návrat do rodín
alternatívne: namiesto St. Fagans prehliadka Swansea 
s možnosťou návštevy National Waterfront Museum 
(história priemyselnej revolúcie)

4. deň celodenný výlet – NP Snowdonia
presun do severného Walesu k návšteve NP Snowdonia – 
pešia prechádzka s nádhernými výhľadmi, zastávka v ma-
lebných dedinkách Beddgelert a Llanberis s možnosťou 
návštevy Národného múzea bridlíc v mieste bývalého 
lomu, možnosť vyhliadkovej jazdy historickou úzkokoľajkou 
Snowdon Mountain Railway až na vrchol najvyššej hory 
Walesu, Snowdon, podľa časových možností zastávka v prí-
morskom letovisku Llandudno – prechádzka po promenáde 
a najdlhšom móle vo Walese, možnosť jazdy historickou 
lanovkou na vrchol Great Orme, večer ubytovanie v rodinách 
v Colwyn Bay a okolí
alternatívne: namiesto NP Snowdonia návšteva severoan-
glického mesta Chester s typickými hrazdenými domami 
Chester Rows (13. a 14. stor.) a veľkolepou katedrálou

5. deň celodenný výlet – Anglesey a Caernarfon
doobeda: výlet pozdĺž severného pobrežia Walesu na ostrov 
Anglesey, krátka zastávka v dedinke „Llanfair…“ ktorá 
sa pýši najdlhším názvom na svete, návšteva prístavu 
Holyhead – prechádzka po pláži a starobylom centre mesta, 
odchod do Ellin’s Tower – prírodná rezervácia s kolóniami 
morského vtáctva, prechádzka na malebný ostrovček South 
Stack s 28 m vysokým historickým majákom
poobede: návšteva najväčšieho waleského hradu Caernarfon 
(miesto korunovácie princa Charlesa princom waleským) 
a mestečka Portmeirion v štýle talianskej renesancie, 
návrat do rodín

6. deň celodenná návšteva Londýna
presun do Londýna, pešia prehliadka so sprievodcom – 

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey 
(možnosť návštevy), Downing Street, St. James’s Park, 
Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Soho, China Town, 
Leicester Square, Covent Garden, Trafalgar Square 
(možnosť bezplatnej návštevy National Gallery), cez Golden 
Jubilee Bridge k London Eye – jazda na vyhliadkovom 
kolese s výhľadom do 60 km, presun loďou/metrom k O2 
Aréne, vo večerných hodinách odchod späť na Slovensko

7. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 420,– ZAHŔŇA:
• 4x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 

vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka) a dopravy 
študentov k miestu stretnutia

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

TIP: VÝLET DO LIVERPOOLU
zaraďte do programu návštevu Liverpoolu spätého s legen-
dárnou kapelou Beatles – pre viac informácií kontaktujte CK

Londýn
Cardiff

Calais

Anglesey

Gower

Caernarfon

NP Snowdonia
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21023 2020/2021 podľa ponuky CK

JUŽNÉ ANGLICKO – 
LAND’S END A CORNWALL
PO STOPÁCH KRÁĽA ARTUŠA
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do Belgicka
2. deň príchod do malebného belgického mesta Bruggy nazý-

vaného Benátky severu – dvor bekýň, námestie Markt, 
možnosť výstupu na 83 m vysokú vežu Belfort s krásnym 
výhľadom na historické centrum Brúgg, bazilika Svätej 
krvi, možnosť plavby loďou po romantických vodných 
kanáloch, návšteva Múzea čokolády a Múzea hranolčekov 
s ochutnávkou, podľa záujmu návšteva Múzea folkloristiky 
(v ôsmich domčekoch zo 17. stor. je možné prezrieť si školu, 
obuvnícku dielňu, pekáreň, lekáreň, flámske obydlie a i.; 
v pondelok zatvorené) a prechádzka okolo veterných mlynov 
Sint-Janshuismolen a Koeleweimolen, odchod na ubyto-
vanie v hoteli F1 vo Francúzsku
alternatívne: namiesto Brúgg návšteva hlavného mesta 
Belgicka, Bruselu – podrobný program viď 2. deň na str. 12

3. deň po raňajkách odchod do Calais, preprava cez kanál La 
Manche, odchod na prehliadku najväčšieho britského mo-
numentu, prehistorickej pamiatky Stonehenge, presun 
do Devonu, podľa časových možností krátka prehliadka 
Exeteru – zrúcanina hradu Rougemont Castle, Exeter 
Cathedral, Parliament Street (jedna z najužších uličiek 
na svete), slávny hostinec zo 16. stor. The Ship Inn, ktorý 
navštevoval sir Francis Drake, večer ubytovanie v rodinách 
v Newton Abbot a okolí

4. deň celodenný výlet – St. Michael’s Mount a Land’s End
doobeda: návšteva klenotu Cornwallu, ostrovčeka St. 
Michael’s Mount (v prípade prílivu preprava loďkami)
poobede: zastávka pri Minack Theatre – prírodné divadlo 
v starogréckom štýle, príchod na Land’s End – prechádzka po 
útesoch s prekrásnou vyhliadkou na ostrovy Isles of Scilly, 
majáky a námorné lode, podľa časových možností zastávka 
v malebnom prímorskom mestečku St. Ives, návrat do rodín

5. deň celodenný výlet – Eden Project a Tintagel Castle
doobeda: návšteva celosvetovo ojedinelého ekologického 
komplexu Eden Project – dva gigantické architektonicky 
unikátne skleníky (bióm dažďového pralesa a stredomorský 
bióm) ukrývajú tisícky rastlinných druhov, riečky, vodopády, 
vinice a i., presun cez prírodnú rezerváciu Bodminských slatín
poobede: návšteva zrúcaniny legendárneho hradu kráľa 
Artuša Tintagel Castle z 13. stor., výhľad na oceán z Tintagel 
Head, prehliadka Old Post Office (vzácna ukážka cornwall-
ského statku zo 14. stor.), presun cez oblasť Dartmoorskych 
vresovísk – tajuplná krajina s divokými poníkmi a jeleňmi, 
ktorá bola inšpiráciou o. i. aj pre román A. C. Doyla Pes 
Baskervillský, návrat do rodín

6. deň celodenný výlet – Glastonbury a Wells
doobeda: odchod do Somersetu, prehliadka historického 
mestečka Glastonbury, ktoré je opradené mýtom o kráľovi 
Artušovi – starobylé opátstvo (údajné miesto Artušovho 
hrobu), pahorok s ruinami kostola spojený s bájnym ostrovom 
Avalon, na ktorého úpätí je podľa legendy ukrytý Svätý grál 
poobede: zastávka v okúzľujúcom meste Wells s jedinečnou 

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

Londýn

Bruggy

Exeter
Calais

Glastonbury

Stonehenge
Land's End

katedrálou a biskupským palácom obohnaným vodnou 
priekopou, odchod na ubytovanie v rodinách v Londýne

7. deň celodenná návšteva Londýna
prechádzka v parku Greenwich – nultý poludník, Royal 
Observatory, National Maritime Museum, zastávka pri 
klipri na prevoz čaju Cutty Sark, plavba loďou po Temži 
okolo Tower of London, Tower Bridge a City of London 
k Westminsteru, pešia prehliadka so sprievodcom – Houses 
of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing 
Street, St. James’s Park, Buckingham Palace, Trafalgar 
Square (možnosť bezplatnej návštevy National Gallery), cez 
Golden Jubilee Bridge k London Eye – jazda na vyhliad-
kovom kolese s výhľadom do 60 km, presun metrom k O2 
Aréne, vo večerných hodinách odchod späť na Slovensko

8. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 435,– ZAHŔŇA:
• 1x ubytovanie v hoteli F1 s raňajkami (viaclôžkové izby)

• 4x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 
vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka) a dopravy 
študentov k miestu stretnutia

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21024 2020/2021 podľa ponuky CK

PO STOPÁCH ROBINA 
HOODA
DO SEVERNÉHO ANGLICKA 
TRAJEKTOM S KAJUTAMI!
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do Holandska
2. deň príchod do najväčšieho prístavu v Európe, Rotterdamu, pešia 

prehliadka so sprievodcom – námestie Grotekerkplein 
s kostolom sv. Vavrinca, Markthal, Kijk-Kubus, secesný 
Witte Huis (prvý mrakodrap v Európe), socha De Verwoeste 
Stad, zavesený most Erasmusburg prezývaný „Labuť“, 
možnosť výstupu na 185 m vysokú vyhliadkovú vežu Euromast 
s krásnym výhľadom, historická štvrť Delfshaven, zastávka 
v meste Schiedam s najvyššími veternými mlynmi na svete, 
plavba nočným luxusným trajektom do severného Anglicka
alternatívne: namiesto Rotterdamu návšteva belgického 
mestečka Bruggy – podrobný program viď 2. deň na str. 13

3. deň odchod z prístavu do Yorku, pešia prehliadka historického 
centra – návšteva katedrály York Minster, opevnenie mesta, 
Clifford’s Tower, návšteva Jorvik Viking Centre (múzeum 
histórie Vikingov), osobné voľno, vo večerných hodinách 
ubytovanie v rodinách v Yorku a okolí
alternatívne: namiesto Jorvik Viking Centre návšteva 
York’s Chocolate Story s ochutnávkou a interaktívnou 
ukážkou výroby typických čokoládových pochúťok

4. deň celodenný výlet – Castle Howard a Whitby
doobeda: odchod k návšteve veľkolepého barokového Castle 
Howard, jednej z najväčších a najhonosnejších súkromných 
rezidencií vo Veľkej Británii, prechádzka v rozľahlých záhradách
poobede: odchod do bývalého centra lodiarstva a lovu veľrýb, 
Whitby – výstup po 199 schodoch k St. Mary’s Church 
s priľahlým starobylým cintorínom, ktorý inšpiroval írskeho 
spisovateľa Brama Stokera k napísaniu hororovej novely 
Dracula, prehliadka romantického opátstva Whitby Abbey 
s prekrásnym výhľadom na more, zastávka v prístavnej 
dedinke Robin Hood’s Bay, kde si podľa legendy Robin Hood 
schoval lode pre prípad, že by musel náhle uniknúť, prechádzka 
po pláži, podľa časových možností zastávka v mestečku 
Goathland s legendárnou stanicou z filmov o Harrym Potterovi, 
presun cez národný park North York Moors, návrat do rodín
alternatívne: namiesto Castle Howard prehliedka mesta 
Durhamu – prehliedka hradu, katedrály a univerzitných 
budov tretej najstaršej britskej univerzity

5. deň celodenný výlet do Lake District National Park
zastávka pri Castlerigg Stone Circle, jednej z najstarších 
prehistorických pamiatok v Británii (3000 p. n. l.), návšteva 
malebného mestečka Keswick s typickými domami zo 
zelenej bridlice, ktoré je položené na brehu krásneho jazera 
Derwentwater, plavba po jazere, podľa časových možností 
prechádzka okolo jazera Rydal Water, návrat do rodín

6. deň odchod zo severného Anglicka, podľa záujmu a časo-
vých možností krátka zastávka v Sherwoodskom lese, 
v ktorom žil Robin Hood, príchod do Londýna, prechádzka 
v parku Greenwich – nultý poludník, Royal Observatory, PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 

PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

National Maritime Museum, zastávka pri klipri na prevoz 
čaju Cutty Sark, plavba loďou po Temži okolo Tower of 
London, Tower Bridge a City of London s množstvom 
moderných architektonických skvostov k Westminsteru, 
pešia prehliadka so sprievodcom – Houses of Parliament, 
Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, St. 
James’s Park, Buckingham Palace, Trafalgar Square 
(možnosť bezplatnej návštevy National Gallery), cez Golden 
Jubilee Bridge k London Eye – jazda na obrovskom vy-
hliadkovom kolese s prekrásnym výhľadom do 60 km, presun 
metrom k O2 Aréne, večer odchod späť na Slovensko

7. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 435,– ZAHŔŇA:
• 3x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 

vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka) a dopravy 
študentov k miestu stretnutia, za príplatok možnosť 
ubytovania v hosteli (cenu zašleme na požiadanie)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• cestou do Británie prepravu cez Severné more luxusným 
trajektom spoločnosti DFDS SEAWAYS (2–4 lôžkové kajuty), 
cestou z Británie prepravu cez kanál La Manche (volí CK – 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

Londýn
Rotterdam

Calais

York
Hull

Keswick
Whitby
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21025 2020/2021 podľa ponuky CK

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

Newcastle

Edinburgh

Stirling
St. Andrews

Ijmuiden

Amsterdam
Londýn

Fort William

 
 

TIP: PREDĹŽENIE O BALMORAL
celodenný výlet do prímorského mestečka Stonehaven 
s rozľahlou zrúcaninou Dunnottar Castle a k letnému sídlu 
kráľovnej Alžbety II. Balmoral Castle (možnosť návštevy) 
so zastávkou pri Glamis Castle (miesto narodenia matky 
kráľovnej Alžbety II.) – pre viac informácií kontaktujte CK

HISTORICKÉ ŠKÓTSKO
S NÁVŠTEVOU LONDÝNA
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy v nočných, prípadne skorých ranných 

hodinách, večer ubytovanie v hoteli F1 vo Francúzsku
2. deň po raňajkách odchod do Calais, preprava cez kanál La Manche, 

príchod do Londýna, pešia prehliadka so sprievodcom – 
Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey 
(možnosť návštevy), Downing Street, St. James’s Park, 
Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Soho, China Town, 
Leicester Square, Covent Garden, Trafalgar Square 
(možnosť bezplatnej návštevy National Gallery), cez Golden 
Jubilee Bridge k London Eye – jazda na obrovskom vy-
hliadkovom kolese s prekrásnym výhľadom do 60 km, nočný 
presun do Škótska

3. deň celodenná návšteva Edinburghu
pešia prehliadka so sprievodcom – Holyrood Park, možnosť 
návštevy Palace of Holyroodhouse (kráľovské sídlo Márie 
Stuartovej a oficiálne sídlo súčasnej kráľovnej Alžbety II.), 
nový škótsky parlament, Royal Mile, St. Giles Cathedral, 
návšteva Edinburgh Castle (sídlo škótskych kráľov z 11. stor., 
ktoré o. i. uchováva škótske korunovačné klenoty a Stone of 
Destiny), možnosť bezplatnej návštevy National Museum 
of Scotland alebo Scottish National Gallery, vo večerných 
hodinách ubytovanie v rodinách v Edinburghu a okolí
alternatívne: namiesto časti programu výstup na Calton Hill 
alebo Arthur’s Seat, z ktorých je krásny výhľad na Edinburgh

4. deň celodenný výlet – St. Andrews, Stirling a okolie
doobeda: odchod do St. Andrews, miesta štúdií a zozná-
menia princa Williama a Kate Middleton – prehliadka ruín 
rozsiahlej stredovekej katedrály s cintorínom, prechádzka po 
pláži k zrúcanine hradu z počiatku 13. stor., podľa časových 
možností prechádzka po golfových ihriskách
poobede: výstup na rozhľadňu Wallace Monument s pre-
krásnymi výhľadmi, krátka prehliadka historického centra 
mesta Stirling s majestátnym hradom (miesto korunovácie 
Márie Stuartovej), návrat do rodín
alternatívne: namiesto poobedného programu návšteva pá-
lenice whisky Glenturret Distillery alebo zastávka pri Falkirk 
Wheel (originálny otáčací lodný výťah, jediný tohto typu na svete)

5. deň celodenný výlet – Highlands a Loch Ness
presun cez jedno z najkrajších škótskych údolí Glencoe do 
podhorského mestečka Fort William s výhľadom na naj-
vyššiu horu Veľkej Británie Ben Nevis, prehliadka sústavy 
plavebných komôr na umelo vytvorenom Kaledonskom 
kanále vo Fort Augustus, možnosť plavby po jazere Loch 
Ness presláveného legendárnou príšerou „Nessie“, návrat 
do rodín, večera formou balíčka

6. deň presun k návšteve Alnwick Castle & Gardens – výnimočná 
pamiatka na severe Anglicka (natáčaní filmov o Harrym 
Potterovi), odchod večerným trajektom zo Severného 
Anglicka do Holandska (plavba trvá cca 12-15 hodín)

7. deň príchod ku škole v neskorých večerných, prípadne nočných 
hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 455,– ZAHŔŇA:
• 1x ubytovanie v hoteli F1 s raňajkami (viaclôžkové izby)

• 3x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 
vrátane celodennej stravy (obed a 1x večera formou balíčka) 
a dopravy študentov k miestu stretnutia, za príplatok možnosť 
ubytovania v hosteli (cenu zašleme na požiadanie)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• cestou do Británie prepravu cez kanál La Manche (volí 
CK – Eurotunnel alebo trajekt), cestou z Británie prepravu 
cez Severné more luxusným trajektom spoločnosti DFDS 
SEAWAYS (2–4 lôžkové kajuty)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.
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Newcastle

Edinburgh

Stirling
St. Andrews

Ijmuiden

Amsterdam
Londýn

Fort William

 
 

ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21026 2020/2021 podľa ponuky CK

NÁMORNÁ VÝPRAVA 
DO ŠKÓTSKA
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do Holandska
2. deň obedných hodinách príchod do Amsterdamu, pešia 

prechádzka v historickom centre mesta so sprievodcom – 
námestie Dam s Novým kostolom (Nieuwe Kerk) 
a kráľovským palácom z polovice 17. stor., ktorý stojí na 
cca 13,5 tisícoch kolov, národný pamätník venovaný 
obetiam 2. svetovej vojny, plávajúci kvetinový trh, 
možnosť plavby vyhliadkovou loďou po grachtoch, podľa 
časových možností návšteva niektorej z množstva unikátnych 
amsterdamských atrakcií či múzeí – inšpirácie viď na str. 50, 
odchod podvečerným luxusným trajektom do Severného 
Anglicka (plavba trvá cca 12-15 hodín)

3. deň odchod do Škótska so zastávkami pri 20 m vysokej soche 
Anjel severu (odkaz na priemyselnú minulosť regiónu), 
hraničnom kameni medzi Škótskom a Anglickom, ruinách 
opátstva Melrose Abbey, kde je uložené srdce škótskeho 
kráľa Roberta Brucea (možnosť návštevy) a Falkirk Wheel 
(originálny otáčací lodný výťah, jediný tohto typu na svete), 
večer ubytovanie v rodinách v Edinburghu/Stirlingu a okolí

4. deň celodenná návšteva Edinburghu
pešia prehliadka so sprievodcom – Holyrood Park, možnosť 
návštevy Palace of Holyroodhouse (kráľovské sídlo Márie 
Stuartovej a oficiálne sídlo súčasnej kráľovnej Alžbety II.), 
nový škótsky parlament, Royal Mile, St. Giles Cathedral, 
návšteva Edinburgh Castle (sídlo škótskych kráľov z 11. 
stor., ktorý o. i. uchováva škótske korunovačné a Stone 
of Destiny), možnosť nákupov na Princes Street alebo 
presunu mestskou dopravou do prístavu Leith k návšteve 
lode The Royal Yacht Britannia (kráľovská jachta využívaná 
až do r. 1997 kráľovnou Alžbetou II.), návrat do rodín
alternatívne: namiesto časti programu výstup na Calton Hill 
alebo Arthur’s Seat, z ktorých je krásny výhľad na Edinburgh

5. deň celodenný výlet – Highlands a Loch Ness
presun cez jedno z najkrajších škótskych údolí Glencoe do 
podhorského mestečka Fort William s výhľadom na naj-
vyššiu horu Veľkej Británie Ben Nevis, prehliadka sústavy 
plavebných komôr na umelo vytvorenom Kaledonskom 
kanále vo Fort Augustus, možnosť plavby po jazere Loch 
Ness presláveného legendárnou príšerou „Nessie“, návrat 
do rodín, večera formou balíčka
alternatívne: namiesto plavby po jazere Loch Ness zastávka 
pri Glenfinnan Viaduct, známeho z filmov o Harrym Potterovi

6. deň celodenný výlet – St. Andrews, Stirling a okolie
doobeda: odchod do St. Andrews, miesta štúdií a zoznámenia 
princa Williama a Kate Middleton – prehliadka ruín rozsiahlej 
stredovekej katedrály s cintorínom, prechádzka po pláži 
k zrúcanine hradu z počiatku 13. stor., podľa časových 
možností prechádzka po golfových ihriskách
poobede: výstup na rozhľadňu Wallace Monument 
s výhľadmi, krátka prehliadka historického centra mesta 
Stirling s majestátnym hradom (miesto korunovácie Márie 
Stuartovej), návrat do rodín
alternatívne: namiesto poobedného programu návšteva 
pálenice whisky Glenturret Distillery

TIPY NA PREDĹŽENIE ZÁJAZDU:
• Ostrov Skye: cesta cez úchvatnú krajinu k hradom 

Eilean Donan Castle a Dunvegan Castle, plavba 
loďou okolo pobrežia ku kolónii tuleňov

• Orkneje: ostrovy megalitov, hrobiek, neolitického sídliska 
Skara Brae a útesov Yesnaby

• Kráľovské hrady Balmoral a Glamis: viď tip na str. 30

7. deň presun k návšteve Alnwick Castle & Gardens – výnimočná 
pamiatka na severe Anglicka (natáčaní filmov o Harrym 
Potterovi), odchod večerným trajektom zo Severného 
Anglicka do Holandska (plavba trvá cca 12-15 hodín)

8. deň príchod ku škole v neskorých večerných, prípadne nočných 
hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 475,– ZAHŔŇA:
• 4x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 

vrátane celodennej stravy (obed a 1x večera formou balíčka) 
a dopravy študentov k miestu stretnutia, za príplatok možnosť 
ubytovania v hosteli (cenu zašleme na požiadanie)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• 2x prepravu cez Severné more luxusným trajektom 
spoločnosti DFDS SEAWAYS (2–4 lôžkové kajuty)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

OBĽÚBENÝ 

PROGRAM

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21027 2020/2021 podľa ponuky CK

Londýn

Wexford

Dublin
Glendalough

Brú na Bóinne

Giant’s Causeway

Calais

Rosslare

Pembroke
Holyhead

SMARAGDOVÝ OSTROV
S NÁVŠTEVOU SEVERNÉHO ÍRSKA
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy v nočných, prípadne skorých ranných hodi-

nách, večer ubytovanie v hoteli F1 v Belgicku alebo Francúzsku
2. deň príchod do Calais, preprava cez kanál La Manche, presun 

do prístavu Holyhead vo Walese s krátkou prehliadkou 
Stratfordu upon Avon alebo Chesteru

3. deň preprava nočným trajektom do Dublinu (plavba trvá 
cca 3,5 hodiny), pešia prehliadka hlavného mesta Írska so 
sprievodcom – Christ Church Cathedral (protestantská 
katedrála postavená už v 12. stor.), Dublin Castle, Temple 
Bar (štvrť s úzkymi dláždenými uličkami a domami zo 17. až 
19. stor.), Ha’penny Bridge, Bank of Ireland (pôvodné sídlo 
parlamentu), návšteva najstaršej írskej univerzity Trinity 
College vrátane prehliadky iluminovaného rukopisu Book 
of Kells, National Gallery of Ireland (možnosť bezplatnej 
návštevy), The Stephen’s Green, katedrála sv. Patrika 
(najväčší írsky kostol založený ako rímskokatolícky v r. 1191, 
najväčší a najzvučnejší organ v Írsku), možnosť exkurzie 
do pivovaru Guiness Storehouse (pre 18+ s ochutnávkou) 
alebo návštevy bývalej väznice Kilmainham Gaol, symbolu 
boja za nezávislosť Írska, večer ubytovanie v rodinách 
v Monaghane a okolí

4. deň celodenný výlet do severného Írska
návšteva zrúcaniny stredovekého hradu Dunluce Castle 
(miesto natáčania populárneho seriálu Hra o tróny), 
prechádzka po Obrovom chodníku (Giant’s Causeway), 
ktorý tvorí 37 000 bazaltových stĺpov, podľa záujmu a voľných 
kapacít možnosť prechádzky cez Carrick-a-rede Rope 
Bridge (lanový most zavesený 25 m nad morom), zastávka 
na Torr Head s úchvatným výhľadom na more a Škótsko 
a v Dark Hedges (kráľovská cesta zo seriálu Hra o tróny), 
návrat do rodín
alternatívne: celodenný výlet do hlavného mesta severného 
Írska Belfastu s návštevou múzea venovaného slávnemu 
parníku Titanic a prechádzka okolo jazera Lough Neagh

5. deň celodenný výlet – Brú na Bóinne a Trim Castle
prehliadka Monasterboice (jedny z najväčších keltských 
krížov), návšteva írskeho údolia kráľov Brú na Bóinne 
s najvýznamnejšími európskymi chodbovými hrobkami 
Newgrange a Knowth (UNESCO; nutná včasná rezervácia), 
návšteva najväčšieho normanského hradu v Írsku Trim 
Castle (kde sa o. i. natáčali scény z filmu Statočné srdce), 
návrat do rodín
alternatívne: namiesto Brú na Bóinne prehliadka trhového 
mesta Kells s pozostatkami kláštora, kde bola spísaná slávna 
Book of Kells, a zastávka na mýtickom mieste Hill of Tara

6. deň odchod k návšteve národného parku Wicklow Mountains – 
prechádzka (cca 6 km) od návštevníckeho centra 
v Glendalough (jedno z najdôležitejších raných kresťan-
ských miest v Írsku spojené s menom svätého Kevina) 
okolo cintorína s kamennými kostolíkmi, valcovitou vežou 
a keltskými krížmi k jazerám s krásnymi výhľadmi, návšteva 
Irish National Heritage Park s ukážkou osídlenia v Írsku od 
7. stor. p. n. l. do 12. stor., podľa časových možností zastávka 
v historickom prístavnom meste Wexford s vikingskými 

uličkami, odchod nočným trajektom z Rosslare do prístavu 
Pembroke vo Veľkej Británii (plavba trvá cca 4 hodiny)
alternatívne: namiesto Wicklow Mountains návšteva krásne-
ho stredovekého mesta Kilkenny a hradu Kilkenny Castle

7. deň príchod do Londýna, pešia prehliadka so sprievodcom – 
Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, St. 
James’s Park, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, 
Soho, China Town, Leicester Square, Covent Garden, 
Trafalgar Square (možnosť bezplatnej návštevy National 
Gallery), cez Golden Jubilee Bridge k London Eye – jazda 
na obrovskom vyhliadkovom kolese s prekrásnym výhľadom 
do 60 km, presun loďou/metrom k O2 Aréne, vo večerných 
hodinách odchod späť na Slovensko
alternatívne: namiesto Londýna Brighton – podrobný 
program viď 6. deň na str. 23

8. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 510,– ZAHŔŇA:
• 1x ubytovanie v hoteli F1 s raňajkami (viaclôžkové izby)

• 3x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 
vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt), prepravu trajektom do Írska a späť

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21028 2020/2021 podľa ponuky CK
Killarney

Rosslare

Pembroke

Londýn

Cherbourg

Calais

Limerick Dublin

Brú na Bóinne

Giant’s Causeway

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

VEĽKÝ OKRUH 
PO OSTROVE KELTOV
DO ÍRSKA POHODLNE 
TRAJEKTOM S KAJUTAMI!
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy večer do francúzskej Normandie
2. deň príchod do Francúzska, podľa časových možností zastávka 

v mestečku Bayeux, odchod nočným luxusným trajektom 
z prístavu Cherbourg do Dublinu (plavba trvá cca 18 hodín)

3. deň pešia prehliadka hlavného mesta Írska so sprievodcom – 
Christ Church Cathedral (protestantská katedrála postavená 
už v 12. stor.), Dublin Castle, Temple Bar (štvrť s úzkymi 
dláždenými uličkami a domami zo 17. až 19. stor.), Ha’penny 
Bridge, Bank of Ireland (pôvodné sídlo parlamentu), 
návšteva najstaršej írskej univerzity Trinity College vrátane 
prehliadky iluminovaného rukopisu Book of Kells, National 
Gallery of Ireland (možnosť bezplatnej návštevy), The 
Stephen’s Green, katedrála sv. Patrika (najväčší írsky 
kostol založený ako rímskokatolícky v r. 1191, najväčší 
a najzvučnejší organ v Írsku), možnosť exkurzie do pivovaru 
Guiness Storehouse (pre 18+ s ochutnávkou) alebo návštevy 
bývalej väznice Kilmainham Gaol, symbolu boja za nezávislosť 
Írska, večer ubytovanie v rodinách v Monaghane a okolí

4. deň celodenný výlet do severného Írska
návšteva zrúcaniny stredovekého hradu Dunluce Castle 
(miesto natáčania populárneho seriálu Hra o tróny), pre-
chádzka po Obrovom chodníku (Giant’s Causeway) ktorý 
tvorí 37 000 bazaltových stĺpov, podľa záujmu a voľných 
kapacít možnosť prechádzky cez Carrick-a-rede Rope 
Bridge (lanový most zavesený 25 m nad morom), zastávka 
na Torr Head s úchvatným výhľadom na more a Škótsko 
a v Dark Hedges (kráľovská cesta zo seriálu Hra o tróny), 
návrat do rodín

5. deň celodenný výlet – Brú na Bóinne a Trim Castle
prehliadka Monasterboice (jedny z najväčších keltských 
krížov), návšteva írskeho údolia kráľov Brú na Bóinne 
s najvýznamnejšími európskymi chodbovými hrobkami 
Newgrange a Knowth (UNESCO; nutná včasná rezervácia), 
odchod do tretieho najväčšieho írskeho mesta Limerick, 
ubytovanie v tamojších hostiteľských rodinách
alternatívne: prehliadka trhového mestečka Kells s pozostat-
kami kláštora, kde bola spísaná slávna Book of Kells a návšteva 
trosiek kláštorného areálu Clonmacnoise zo 6. stor.

6. deň celodenný výlet – NP Burren, Cliff’s of Moher a Bunratty
vyhliadková jazda cez národný park Burren (unikátna krasová 
plošina) so zastávkou pri Poulnabrone Dolmen (portálový 
„kamenný stôl“ z rokov 2500-2000 p. n. l.) a pozdĺž pobrežia 
s výhľadom na Aranské ostrovy ku Cliffs of Moher, jednej 
z najvyhľadávanejších turistických atrakcií Írska (200 m 
vysoké útesy v dĺžke 8 km), prechádzka okolo útesov, odchod 
k návšteve Bunratty Castle (hrad z 15. stor.), návrat do rodín

7. deň celodenný výlet – Ring of Kerry a NP Killarney
presun po kúzelnej ceste Ring of Kerry okolo polostrova 
Iveragh s krásnymi prírodnými scenériami, možnosť ochut-
návky írskej kávy v tradičnej krčmičke, návšteva Killarney 

National Park – prechádzka okolo jazera Muckross Lake, 
zastávka pri vodopáde Torc Waterfall, návrat do rodín
alternatívne: celodenný výlet na polostrov Dingle 
s nádhernou prírodou, piesočnatými plážami a starokres-
ťanskou modlitebňou Gallarus Oratory

8. deň krátka prehliadka historického centra mesta Limerick, 
odchod k návšteve pevnosti Rock of Cashel s prekrásny-
mi výhľadmi na okolitú krajinu, návšteva Irish National 
Heritage Park s ukážkou osídlenia v Írsku od 7. stor. p. n. l. 
do 12. stor., podľa časových možností zastávka v historickom 
prístavnom meste Wexford s vikingskými uličkami, odchod 
nočným trajektom z Rosslare do prístavu Pembroke vo 
Veľkej Británii (plavba trvá cca 4 hodiny)
alternatívne: namiesto Rock of Cashel návšteva najkrajšieho 
stredovekého mesta Írska Kilkenny a hradu Kilkenny Castle

9. deň celodenná návšteva Londýna
presun do Londýna, pešia prehliadka so sprievodcom – 
Westminster Abbey (možnosť návštevy), Houses of 
Parliament, Big Ben, Downing Street, St. James’s Park, 
Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Soho, China Town, 
Leicester Square, Covent Garden, Trafalgar Square 
(možnosť bezplatnej návštevy National Gallery), cez Golden 
Jubilee Bridge k London Eye – jazda na vyhliadkovom 
kolese s výhľadom do 60 km, presun loďou/metrom k O2 
Aréne, vo večerných hodinách odchod späť na Slovensko
alternatívne: Brighton – podrobný program viď 6. deň na str. 23

10. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 615,– ZAHŔŇA:
• 5x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 

vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• cestou do Írska prepravu cez Keltské more luxusným 
trajektom spoločnosti Irish Ferries (dvojlôžkové kajuty), 
cestou z Írska prepravu trajektom a prepravu cez kanál La 
Manche (volí CK – Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

*Cena je platná pre trajekt z Cherbourgu do Rosslare s odchodom 
do 31. 5. 2021, ceny pre trajekt v ostatných termínoch na požiadanie.
V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

N
O

VI
N

K
Y

33
Školní zájezdy, s.r.o, cestovní kancelář, Srbská 3077/53a, 612 00 Brno, Česká republika, www.skolnizajezdy.cz

e-mail: info@skolnizajezdy.cz, Veľká Británia - mobil: +421 944 228 211, tel.: +420 541 589 227, +420 541 589 234
štáty EÚ a USA - mobil: +420 721 216 239, tel.: +420 541 589 231

VÝ
U

ČB
O

VÉ
 Z

Á
JA

ZD
Y

LE
TE

CK
É 

ZÁ
JA

ZD
Y

K
O

N
TI

N
EN

TÁ
LN

A
 E

U
R

Ó
PA

VE
ĽK

Á
 B

R
IT

Á
N

IA
, Í

R
SK

O
 A

 M
A

LT
A



ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21029 2020/2021 podľa ponuky CK

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

ÍRSKO LETECKY
DUBLIN A OKOLIE S VÝLETOM 
NA ZÁPADNÉ POBREŽIE
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odlet do Dublinu podľa letového poriadku, podľa časových 

možností transfer do centra na krátku prehliadku mesta, 
vo večerných hodinách ubytovanie v hostiteľských rodinách 
v Dubline a okolí

2. deň celodenná návšteva Dublinu
presun miestnou dopravou do centra, pešia prehliadka so 
sprievodcom – Christ Church Cathedral (protestantská 
katedrála postavená už v 12. stor.), Dublin Castle, Temple 
Bar (štvrť s úzkymi dláždenými uličkami a domami zo 17. až 
19. stor.), Ha’penny Bridge, Bank of Ireland (pôvodné sídlo 
parlamentu), návšteva najstaršej írskej univerzity Trinity 
College vrátane prehliadky iluminovaného rukopisu Book 
of Kells, National Gallery of Ireland (možnosť bezplatnej 
návštevy), The Stephen’s Green, katedrála sv. Patrika 
(najväčší írsky kostol založený ako rímskokatolícky v r. 1191, 
najväčší a najzvučnejší organ v Írsku), možnosť exkurzie do 
pivovaru Guiness Storehouse (pre 18+ s ochutnávkou) 
alebo návštevy bývalej väznice Kilmainham Gaol, symbolu 
boja za nezávislosť Írska, návrat miestnou dopravou do rodín

3. deň celodenný výlet – NP Burren a Cliff’s of Moher
presun do národného parku Burren (unikátna krasová 
plošina), zastávka pri Poulnabrone Dolmen (portálový 
„kamenný stôl“ z rokov 2500-2000 p. n. l.), cesta pozdĺž 
pobrežia s výhľadom na Aranské ostrovy ku Cliffs of 
Moher, jednej z najvyhľadávanejších turistických atrakcií 
Írska (200 m vysoké útesy v dĺžke 8 km), prechádzka okolo 
útesov, návrat do rodín

4. deň celodenný výlet – Wicklow Mountains
návšteva národného parku Wicklow Mountains – prechádz-
ka (cca 6 km) od návštevníckeho centra v Glendalough (jedno 
z najdôležitejších raných kresťanských miest v Írsku spojené 
s menom svätého Kevina) okolo cintorína s kamennými 
kostolíkmi, valcovitou vežou a keltskými krížmi k jazerám 
s krásnymi výhľadmi, prehliadka najkrajších záhrad v Írsku 
Powerscourt Gardens na úpätí hory Great Sugar Loaf 
a neďalekého vodopádu, návrat do rodín

5. deň celodenný výlet – Brú na Bóinne a Trim Castle
prehliadka Monasterboice (jedny z najväčších keltských 
krížov), návšteva írskeho údolia kráľov Brú na Bóinne 
s najvýznamnejšími európskymi chodbovými hrobkami 
Newgrange a Knowth (UNESCO; nutná včasná rezervácia), 
návšteva najväčšieho normanského hradu v Írsku Trim 
Castle (kde sa o. i. natáčali scény z filmu Statočné srdce), 
návrat do rodín
alternatívne: namiesto Brú na Bóinne prehliadka trhového 
mestečka Kells s pozostatkami kláštora, kde bola spísaná 
slávna Book of Kells, a zastávka na mýtickom mieste Hill 
of Tara

6. deň transfer na letisko, podľa časových možností zastávka na po-
lostrove Howth u Dublin Bay s možnosťou pozorovať tulene, 
odlet podľa letového poriadku

K 15 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 599,– ZAHŔŇA:
• 5x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 

vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka)

• spiatočnú letenku do Dublinu s malou príručnou batožinou**

• transfer z letiska do hostiteľského centra a späť

• autobusovú dopravu na výlety podľa programu

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

*Cena je platná pre skupinu min. 30 platiacich účastníkov zájazdu. 
V prípade menšej skupiny Vám radi pripravíme ponuku priamo 
pre Vás.

**CK si vyhradzuje právo na úpravu ceny zájazdu podľa aktuálnej 
ponuky leteniek v školou vybranom termíne.

V cene nie je zahrnuté vstupné, miestna doprava v Dubline, odbavená 
batožina a doprava od školy na letisko a späť.

TIP: PREDĹŽENIE O KILKENNY
celodenný výlet do najkrajšieho stredovekého mesta Írska, 
Kilkenny, s návštevou nádherného hradu  Kilkenny Castle 
a zastávkou pri Brownes Hill Dolmen z r. 2000 p. n. l. – pre 
viac informácií kontaktujte CK

Dublin

Brú na
Bóinne
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TIP: VÝLET ZA HRANICE LONDÝNA
obohaťte Váš letecký zájazd o poznávanie ďalších destinácií 
(inšpirácie viď na str. 9) – pre viac informácií kontaktujte CK

ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21030 2020/2021 podľa ponuky CK

KRÁĽOVSKÝ LONDÝN 
LETECKY
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odlet do Londýna podľa letového poriadku, podľa časových 

možností transfer do centra k bezplatnej návšteve niektorého 
z unikátnych múzeí (Science Museum, British Museum, 
Natural History Museum), vo večerných hodinách presun 
mistnou dopravou na ubytovanie v hostiteľských rodinách 
v Londýne a okolí

2. deň celodenná návšteva Londýna
presun mistnou dopravou do centra, pešia prehliadka 
so sprievodcom – Houses of Parliament, Big Ben, 
Westminster Abbey (možnosť návštevy), Downing Street, 
St. James’s Park, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, 
Soho, China Town, Leicester Square, Covent Garden, 
Trafalgar Square (možnosť bezplatnej návštevy National 
Gallery), cez Golden Jubilee Bridge k London Eye – jazda 
na obrovskom vyhliadkovom kolese s prekrásnym výhľadom 
do 60 km, návrat mistnou dopravou do rodín

3. deň návšteva Windsoru a Londýna
doobeda: výlet miestnou dopravou na prehliadku kráľovského 
mesta Windsor – návšteva víkendovej rezidencie kráľovnej 
Alžbety II., Windsor Castle, prechádzka k Etonu (najstaršia 
súkromná chlapčenská škola vo Veľkej Británii, miesto štúdií 
princov Williama a Harryho)
poobede: návšteva Madame Tussauds (najznámejšie 
múzeum voskových figurín na svete), návrat mistnou 
dopravou do rodín
alternatívne: namiesto Madame Tussauds návšteva 
Legolandu, prípadne iné z množstva skvelých londýnskych 
atrakcií – inšpirácie viď na str. 5

4. deň celodenná návšteva Londýna
doobeda: prechádzka v parku Greenwich – nultý poludník, 
Royal Observatory, možnosť bezplatnej návštevy National 
Maritime Museum, zastávka pri klipri na prevoz čaju Cutty 
Sark, plavba loďou po Temži
poobede: návšteva Tower of London (prehliadka koruno-
vačných klenotov, stretnutie s Beefeatermi a i.), presun cez 
Tower Bridge (možnosť návštevy veží s prechádzkou po 
presklenej podlahe a výhľadom na Temžu), prehliadka City 
of London s množstvom moderných architektonických 
skvostov, Pamätníkom Veľkého požiaru Londýna a St. 
Paul’s Cathedral (možnosť návštevy), návrat mistnou 
dopravou do rodín

5. deň transfer na letisko, odlet podľa letového poriadku

K 15 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 445,–* ZAHŔŇA:
• 4x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 

vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka) a dopravy 
študentov k miestu stretnutia

• spiatočnú letenku do Londýna s malou príručnou batožinou**

• dopravu z letiska do centra Londýna a späť

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

*Cena je platná pre skupinu min. 30 platiacich účastníkov zájazdu. 
V prípade menšej skupiny radi pripravíme ponuku priamo pre Vás.

**CK si vyhradzuje právo na prípadnú úpravu ceny zájazdu podľa 
aktuálnej ponuky leteniek v školou vybranom termíne.

V cene nie je zahrnuté vstupné, odbavená batožina a doprava od školy 
na letisko a späť.

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV (dalšie inšpirácie 
na úpravu programu viď tip na str. 5)
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PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

NEZABUDNUTEĽNÝ 
NEW YORK
ZA POZNANÍM A KULTÚROU 
DO NOVÉHO SVETA
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odlet do NYC podľa letového poriadku, transfer z letiska na 

ubytovanie v centre Manhattanu, večerná prechádzka po 
meste, ktoré nikdy nespí

2. deň celodenná návšteva New York City
prehliadka pamätníka Ground Zero, návšteva najvyššej 
budovy na severnej pologuli One World Trade Center a One 
World Observatory, výlet loďou z Battery Parku na ostrov 
Liberty Island na prehliadku symbolu Spojených štátov 
amerických, Sochy Slobody, možnosť návštevy Múzea 
prisťahovalcov na Ellis Island, po návrate na Manhattan 
presun metrem na Madison Square s unikátnym mra-
kodrapom Flatiron, návšteva jedného zo symbolov mesta, 
mrakodrapu Empire State Building (381 m) s výhľadom na 
New York z 86. poschodia, možnosť nákupov v obchodnom 
dome Macy’s, prechádzka po Broadwayi (bulvár známy 
množstvom muzikálových aj činoherných divadiel) k Times 
Square, návrat na ubytovanie

3. deň celodenná návšteva New York City
prechádzka so sprievodcom po Piatej Avenue okolo St. 
Patrick’s Cathedral (najväčšia v USA), Rockefeller Center 
a Trump Tower do Central Parku, návšteva najväčšieho 
a najpriestrannejšieho kultúrneho komplexu na svete 
Lincoln Center (Metropolitná opera a David H. Koch 
Theatre), návšteva pamätníka k pocte Johna Lennona 
Strawberry Fields a Dakota House, kde tento člen slávnej 
kapely Beatles žil, možnosť návštevy Metropolitného 
múzea (najväčšie a najstaršie múzeum v USA), vo večerných 
hodinách možnosť návštevy divadelného predstavenia na 
Broadwayi, návrat na ubytovanie
alternatívne: namiesto Metropolitného múzea návšteva 
Prírodovedného múzea alebo Guggenheimovho múzea

4. deň celodenná návšteva New York City
prehliadka dolného Manhattanu so sprievodcom – srdce 
finančného sveta, Wall Street, Federal Hall National 
Memorial (pamätník a miesto, kde George Washington zložil 
prezidentskú prísahu), Múzeum amerických indiánov, 
prístav Seaport so slávnym Brooklynským mostom (jeden 
z technických zázrakov 19. stor.), prechádzka po štvrtiach 
Soho a Greenwich Village, návrat na ubytovanie

5. deň prechádzka po štvrti Harlem s prehliadkou jednej z najväč-
ších sakrálnych stavieb sveta Cathedral of St. John the 
Divine, v poobedňajších hodinách transfer na letisko, odlet 
podľa letového poriadku
alternatívne: namiesto Harlemu návšteva Námorného 
a leteckého múzea alebo OSN s možnosťou nahliadnutia 
do rokovacích sál Valného zhromaždenia a Rady bezpečnosti

6. deň prílet do Viedne

K 15 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 1 195,– ZAHŔŇA:
• 4x ubytovanie vo viaclôžkových izbách v hoteli/hosteli 

v centre Manhattanu

• spiatočnú letenku do New Yorku s malou príručnou batožinou

• transfer z letiska do hotela a späť

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

*Cena je platná pre skupinu min. 15 platiacich účastníkov zájazdu.

**CK si vyhradzuje právo na prípadnú úpravu ceny zájazdu podľa 
aktuálnej ponuky leteniek v školou vybranom termíne.

V cene nie je zahrnuté vstupné, miestna doprava, odbavená batožina, 
doprava od školy na letisko a späť, cestovné poistenie a elektro-
nická cestovná registrácia ESTA.

TIP: VÝLET ZA HRANICE NYC
zaraďte do programu návštevu hlavného mesta USA a sídla 
amerického prezidenta, Washingtonu, D. C., kolísky ame-
rického národa, Philadelphie alebo srdca Nového Anglicka, 
univerzitného Bostonu – pre viac informácií kontaktujte CK

ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21031 2020/2021 podľa ponuky CK
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PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

MALTA S VÝUČBOU 
ANGLIČTINY
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odlet na Maltu podľa letového poriadku, transfer z letiska do 

hostiteľského centra, v prípade časových možností prechádz-
ka do centra St. Julians alebo na St. George’s Bay

2. deň doobeda: 9:00-12:15 hod. – jazykový test, vyučovanie, 
teplý obed
poobede: návšteva hlavného mesta Malty a rádu Maltézskych 
rytierov, Valletty, pešia prehliadka so sprievodcom – sta-
robylé mestské hradby, stredoveká bastiónová pevnosť St. 
Elmo s krásnymi výhľadmi, možnosť návštevy National 
War Museum, oficiálne sídlo maltského prezidenta Palác 
veľmajstra, katedrála sv. Jána – najvýznamnejší a naj-
pôsobivejší maltský chrám s bohato zdobenými interiérmi 
(možnosť návštevy), trosky budovy Kráľovskej opery 
zničené v priebehu 2. svetovej vojny, odpočinok v prekrásnych 
Vallettských záhradách, drobné nákupy, návrat do rodín

3. deň doobeda: 9:00-12:15 hod. – vyučovanie, teplý obed
poobede: návšteva Mediterraneo Marine Park – zábavný 
vzdelávací morský park s papagájmi, uškatcami, plazmi, delfín-
mi a i., odpočinok na Golden Bay alebo inej z krásnych miest-
nych piesočnatých pláží, možnosť kúpania, návrat do rodín

4. deň celodenný výlet – okružná jazda po Malte
prechádzka po nádherných útesoch Dingli, návšteva mega-
litických chrámov Hagar Qim, prípadne Mnajdra, zastávka 
s výhľadom na okúzľujúcu sústavu jaskýň Blue Grotto, 
podľa počasia možnosť plavby loďkou a kúpania v prie-
zračnej vode, prehliadka malebného rybárskeho mestečka 
Marsaxlokk, kde kotvia „luzzu“ (typické maltské farebné 
loďky), návrat do rodín

5. deň doobeda: 9:00-12:15 hod. – vyučovanie, odovzdanie 
diplomov, teplý obed
poobede: prehliadka stredovekého opevneného mestečka 
Mdina – katedrála sv. Pavla, prekrásne námestie Bastion 
s ohromujúcim výhľadom na okolitú krajinu, hlavná trieda 
Villegaiganon Street s palácom rytierov a šľachty Gatto 
Murina (14. stor.), Palazzo Testaferrata postavený nad 
rímskym chrámom boha Apolóna, sídlo španielskych kráľov 
zo 14. stor. Casa Inguanez, možnosť návštevy Mdina 
experience (zážitková cesta históriou Mdiny), návrat do rodín

6. deň podľa časových možností prechádzka po pobrežnej prome-
náde v Slieme, odpočinok na pláži alebo nákupy v centre St. 
Julians, transfer na letisko, odlet podľa letového poriadku

URČENÉ PRE ŠTUDENTOV OD 12 ROKOV

K 15 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 775,– ZAHŔŇA:
• 5x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 

vrátane celodennej stravy (v dobe vyučovania teplý obed 
v školskej jedálni, na celodenný výlet obedový balíček)

• spiatočnú letenku na Maltu s malou príručnou batožinou**

• transfer z letiska do hostiteľského centra a späť

• 12 hodín výučby anglického jazyka vrátane vstupného testu 
a diplomu (vyučujúci s kvalifikáciou EFL)

• dopravu autobusom na výlety podľa programu

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

*Cena je platná pre skupinu min. 15 platiacich účastníkov zájazdu.

**CK si vyhradzuje právo na prípadnú úpravu ceny zájazdu podľa 
aktuálnej ponuky leteniek v školou vybranom termíne.

V cene nie je zahrnuté vstupné, odbavená batožina a doprava od školy 
na letisko a späť.

TIP: PREDĹŽENIE O OSTROV GOZO
zastávka pri Popeye Village, ktorá vznikla ako kulisy pre 
film Pepek namorník, výlet trajektom na druhý najväčší 
ostrov maltského súostrovia Gozo s nádhernými prírodnými 
scenériami, prehliadka hlavného mesta ostrova, Victoria, 
s pôsobivou Citadelou, a rybárskej dedinky Xlendi – pre 
viac informácií kontaktujte CK

ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21032 2020/2021 podľa ponuky CK

N
O

VI
N

K
Y

37
Školní zájezdy, s.r.o, cestovní kancelář, Srbská 3077/53a, 612 00 Brno, Česká republika, www.skolnizajezdy.cz

e-mail: info@skolnizajezdy.cz, Veľká Británia - mobil: +421 944 228 211, tel.: +420 541 589 227, +420 541 589 234
štáty EÚ a USA - mobil: +420 721 216 239, tel.: +420 541 589 231

VE
ĽK

Á
 B

R
IT

Á
N

IA
, Í

R
SK

O
 A

 M
A

LT
A

VÝ
U

ČB
O

VÉ
 Z

Á
JA

ZD
Y

K
O

N
TI

N
EN

TÁ
LN

A
 E

U
R

Ó
PA

LE
TE

CK
É 

ZÁ
JA

ZD
Y

VE
ĽK

Á
 B

R
IT

Á
N

IA
, Í

R
SK

O
 A

 M
A

LT
A

VÝ
U

ČB
O

VÉ
 Z

Á
JA

ZD
Y

N
O

VI
N

K
Y



Londýn

Dover
Canterbury

Eastbourne
Hastings

Calais

BRITISH COUNCIL – 
VÝUČBA ANGLIČTINY 
V EASTBOURNE
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do francúzskeho prístavu Calais
2. deň príchod do Calais, preprava cez kanál La Manche do Doveru, 

prechádzka okolo bielych doverských útesov, návšteva 
veľkolepého stredovekého hradu Dover Castle, prehliad-
ka v útesoch vybudovaných Secret Wartime Tunnels 
(podzemné chodby využívané v dobách napoleonských 
vojen a počas 2. svetovej vojny; cez víkend neprístupné 
pre skupiny), presun miestnou dopravou na prehliadku 
malebného mesta Canterbury s typickými hrazdenými 
domami – návšteva známej Canterburskej katedrály, 
St. Augustine’s Abbey, St. Martin’s Church (najstarší 
kostol v Anglicku), Eastbridge hospital, možnosť plavby 
na loďkách, drobné nákupy na hlavnej triede, vo večerných 
hodinách ubytovanie v rodinách v Eastbourne a okolí

3. deň doobeda: 9:00-13:30 hod. – jazykový test, rozdelenie do 
skupín, vyučovanie
poobede: zastávka na kriedových útesoch Seven Sisters 
a Beachy Head, ktoré sú súčasťou národného parku South 
Downs, prechádzka v kúpeľnom mestečku Eastbourne po 
prímorskej promenáde s viktoriánskymi domami a mólom 
Eastbourne Pier, návrat do rodín

4. deň doobeda: 9:00-13:30 hod. – vyučovanie, odovzdanie 
diplomov
poobede: prehliadka prímorského letoviska Hastings – 
návšteva Smugglers Adventure (pútavá prehliadka paše-
ráckych jaskýň) a zrúcaniny Hastings Castle, podľa záujmu 
a časových možností jazda na viktoriánskej dráhovej lanovke 
East Hill Cliff Railway, Old Town, fishmarket, Net Shops, 
možnosť náštevy Blue Reef Aquarium alebo prehliadka 
Battle a nádherného opátstva Battle Abbey, návrat do rodín
alternatívne: namiesto Battle návšteva stredovekého 
vodného hradu Bodiam Castle, ktorý je obklopený okázalou 
vodnou priekopou

5. deň celodenná návšteva Londýna
pešia prehliadka so sprievodcom – Westminster Abbey, 
Houses of Parliament, Big Ben, Downing Street, St. 
James’s Park, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, 
Leicester Square, Trafalgar Square (možnosť bezplatnej 
návštevy National Gallery), Soho, China Town, Covent 
Garden, cez Golden Jubilee Bridge k London Eye – jazda 
na obrovskom vyhliadkovom kolese s prekrásnym výhľadom 
do 60 km, presun loďou/metrom k O2 Aréne, vo večerných 
hodinách odchod späť na Slovensko
alternatívne: namiesto London Eye presun metrom k návšteve 
Madame Tussauds (svetoznáme múzeum voskových figurín)

6. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 375,– ZAHŔŇA:
• 3x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 

vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka) a dopravy 
študentov k miestu stretnutia

• 9 hodín výučby anglického jazyka vrátane vstupného testu 
a diplomu (3 skupiny, vyučujúci s kvalifikáciou EFL)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

Alternatíva programu BEZ Londýna – 5. deň:
• Brighton: podrobný program viď 6. deň na str. 23

ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21033 2020/2021 podľa ponuky CK

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

MIMORIADNA ZĽAVA 20 €
na zájazdy s odchodom od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021

20 € OFF
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21034 2020/2021 podľa ponuky CK

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

MIMORIADNA ZĽAVA 20 €
na zájazdy s odchodom od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021

20 € OFF

Londýn

Calais
Portsmouth

Stonehenge

Brighton

BeaulieuVÝUČBA ANGLIČTINY 
V PORTSMOUTH
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do francúzskeho prístavu Calais
2. deň príchod do Calais , preprava cez kanál La Manche, 

cesta okolo „Long Man of Wilmington” (známa figúra 
mýtického strážcu zobrazená na kopcoch neďaleko 
Eastbourne), príchod do Brightonu – prechádzka po prí-
morskej promenáde a 512 m dlhom móle Brighton Pier, 
návšteva podmorského akvária Sea Life Centre (morské 
koníky, žraloky a i.), piknik v kráľovských záhradách, 
návšteva exotického kráľovského paláca Royal Pavilion 
(sídlo kráľa Juraja IV., nazývané „Biely slon Anglicka“), 
prechádzka v historickom centre „The Lanes“, možnosť 
návštevy British Airways i360 (162 m vysoká otáčavá 
rozhľadňa), odpočinok na pláži, vo večerných hodinách 
ubytovanie rodinách v Portsmouth a okolí

3. deň doobeda: 9:00-12:00 hod. – jazykový test, rozdelenie do 
skupín, výučba
poobede: prehliadka najväčšieho britského monumentu, pre-
historickej pamiatky Stonehenge, krátka návšteva Salisbury 
s katedrálou s najvyššou vežou v Británii, kde je vystavená 
Magna Charta, návrat do rodín
alternatívne: namiesto Salisbury krátka prehliadka 
Winchesteru s majestátnou katedrálou a okrúhlym stolom 
kráľa Artuša v Great Hall

4. deň doobeda: 9:00-12:00 hod. – vyučovanie
poobede: výlet do národného parku New Forest – cesta cez 
malebnú krajinu s divokými poníkmi a danielmi, návšteva 
rozľahlého náučného komplexu v Beaulieu, ktorý o. i. zahŕňa 
National Motor Museum (vozidlá F1, legendárne Mini Mr. 
Beana a veľa ďalších) a klenot viktoriánskej architektúry Palace 
House, zastávka v malebnej dedinke Lyndhurts, návrat do rodín
alternatívne: namiesto New Forest návšteva histo-
rického mestečka Arundel s rozľahlým stredovekým 
hradom, alebo Chichesteru a múzea pod holým nebom 
Weald & Downland Open Air Museum

5. deň doobeda: 9:00-12:00 hod. – vyučovanie, odovzdanie 
diplomov
poobede: plavba loďou do centra Portsmouth – v minulosti 
rušný námorný prístav, miesto narodenia spisovate-
ľa Ch. Dickensa a taktiež miesto pobytu spisovateľa 
A. C. Doyla, ktorý práve tu dal svetu Sherlocka Holmesa, 
návšteva slávnej lode Victory admirála Nelsona (5 palúb 
so 100 delami) a lode Warrior, Royal Naval Museum, 
prechádzka po pláži, nákupy, podľa záujmu a časových 
možností návšteva Spinnaker Tower (170 m vysoká 
vyhliadková veža v tvare lodnej plachty), vo večerných 
hodinách odchod späť na Slovensko/v prípade predĺženia 
zájazdu návrat do rodín

6. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 375,–

CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA:
• 3x (6denný zájazd)/4x (7denný zájazd) ubytovanie v dôkladne 

vybraných hostiteľských rodinách vrátane celodennej stravy 
(obed formou balíčka) a dopravy študentov k miestu stretnutia

• 9 hodín výučby anglického jazyka vrátane vstupného testu 
a diplomu (3 skupiny, vyučujúci s kvalifikáciou EFL)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

PREDĹŽENIE O LONDÝN 
ALEBO ISLE OF WIGHT:
• Londýn: podrobný program viď 4. deň na str. 7

• Isle of Wight: prechádzka po prístave v Southamptone, 
odkiaľ vyplávali do Ameriky slávne lode Mayflower (1620) 
a Titanic (1912), plavba trajektom na ostrov Isle of Wight 
(autobus CK zostáva v prístave), návšteva Osborne 
House (obľúbené sídlo kráľovnej Viktórie a princa Alberta)

CENA ZÁJAZDU EUR 415,–

OD

PORÚČAME
 +1deň

UVÁDZACIA 
CENA
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Londýn
Windsor

Calais

BRITISH COUNCIL – 
VÝUČBA ANGLIČTINY 
V LONDÝNE
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do francúzskeho prístavu Calais
2. deň príchod do Calais, preprava cez kanál La Manche, príchod do 

Londýna, prechádzka v parku Greenwich – nultý poludník, 
Royal Observatory, National Maritime Museum, zastávka 
pri klipri na prevoz čaju Cutty Sark, plavba loďou po Temži 
okolo Tower of London, Tower Bridge a City of London 
s množstvom moderných architektonických skvostov 
k Westminsteru, pešia prehliadka so sprievodcom – Houses 
of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing 
Street, St. James’s Park, Buckingham Palace, Trafalgar 
Square (možnosť bezplatnej návštevy National Gallery), cez 
Golden Jubilee Bridge k London Eye – jazda na obrovskom 
vyhliadkovom kolese s prekrásnym výhľadom do 60 km, 
presun loďou/metrom k O2 Aréne, vo večerných hodinách 
ubytovanie v rodinách v Londýne a okolí
alternatívne: namiesto London Eye prehliadka Covent 
Garden, Leicester Square, Soho, China Town a Piccadilly 
Circus

3. deň doobeda: 8:30-11:30 hod. – jazykový test, rozdelenie do 
skupín, vyučovanie
poobede: prehliadka kráľovského mesta Windsor – návšteva 
víkendovej rezidencie kráľovnej Alžbety II., Windsor Castle, 
prechádzka k Etonu (najstaršia súkromná chlapčenská škola 
vo Veľkej Británii, miesto štúdií princov Williama a Harryho), 
návrat do rodín

4. deň doobeda: 8:30-11:30 hod. – vyučovanie
poobede: presun do centra Londýna – Tower Bridge 
(možnosť návštevy veží s prechádzkou po presklenej 
podlahe a výhľadom na Temžu), možnosť návštevy Tower 
of London (prehliadka korunovačných klenotov, stretnutie 
s Beefeatermi a i.), prehliadka City of London s množstvom 
moderných architektonických skvostov a Pamätníkom 
Veľkého požiaru Londýna, možnosť návštevy St. 
Paul’s Cathedral, presun cez Millennium Bridge k Tate 
Modern a Shakespeare’s Globe Theatre, návrat do rodín
alternatívne: namiesto prehliadky Londýna návšteva 
zábavného parku Legoland alebo Chessington World of 
Adventures Resort

5. deň doobeda: 8:30-11:30 hod. – vyučovanie, odovzdanie 
diplomov
poobede: presun miestnou dopravou k Hampton Court 
Palace – návšteva kráľovského paláca Henricha VIII. s roz-
siahlymi záhradami a unikátnym 800 m dlhým bludiskom, vo 
večerných hodinách odchod späť na Slovensko
alternatívne: namiesto Hampton Court Palace návšteva 
niektorého z vynikajúcich bezplatných múzeí (Science 
Museum, Natural History Museum, British Museum), 
prechádzka cez Hyde Park k Speaker’s Corner a Marble 
Arch, možnosť nákupov na svetoznámej Oxford Street, 
presun metrom k O2 aréne

6. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 399,– ZAHŔŇA:
• 3x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 

vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka) a dopravy 
študentov k miestu stretnutia

• 9 hodín výučby anglického jazyka vrátane vstupného testu 
a diplomu (3 skupiny, vyučujúci s kvalifikáciou EFL)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21035 2020/2021 podľa ponuky CK

MIMORIADNA ZĽAVA 20 €
na zájazdy s odchodom od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021

20 € OFF

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV (inšpirácie na úpravy 
programu v Londýne viď na str. 5)
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Londýn

Hastings
CalaisBrighton

ChichesterBRITISH COUNCIL – 
VÝUČBA ANGLIČTINY 
V BRIGHTONE
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do francúzskeho prístavu Calais
2. deň príchod do Calais, preprava cez kanál La Manche, cesta okolo 

„Long Man of Wilmington” (známa figúra mýtického strážcu 
zobrazená na kopcoch neďaleko Eastbourne), príchod do 
Brightonu – prechádzka po prímorskej promenáde a 512 m 
dlhom móle Brighton Pier, návšteva podmorského akvária 
Sea Life Centre (morské koníky, žraloky a i.), piknik v krá-
ľovských záhradách, návšteva exotického kráľovského paláca 
Royal Pavilion (sídlo kráľa Juraja IV. nazývané „Biely slon 
Anglicka“), prechádzka v historickom centre „The Lanes“, 
drobné nákupy, možnosť návštevy British Airways i360 
(162 m vysoká otáčavá rozhľadňa), odpočinok na pláži, vo 
večerných hodinách ubytovanie v rodinách v Brightone a okolí

3. deň doobeda: 9:00-12:00 hod. – jazykový test, rozdelenie do 
skupín, vyučovanie
poobede: prehliadka malebného mesta Chichester, návšteva 
Chichesterskej katedrály (vysvätená už v r. 1108), odchod do 
neďalekého múzea pod holým nebom Weald & Downland 
Living Museum – v prekrásnej krajine je možné prezrieť si pri-
bližne 50 historických vidieckych budov z 13.–19. stor. (veterný 
mlyn, škola, kováčska dielňa, farma a i.), návrat do rodín

4. deň doobeda: 9:00-12:00 hod. – vyučovanie
poobede: výlet do historického mestečka Arundel k návšteve 
rozľahlého stredovekého hradu Arundel Castle, návrat do rodín

5. deň doobeda: 9:00-12:00 hod. – vyučovanie, odovzdanie 
diplomov
poobede: zastávka na kriedových útesoch Seven Sisters 
a Beachy Head, ktoré sú súčasťou národného parku South 
Downs, prehliadka prímorského letoviska Hastings – návšteva 
Smugglers Adventure (pútavá prehliadka pašeráckych 
jaskýň) a zrúcaniny Hastings Castle, možnosť jazdy na 
viktoriánskej dráhovej lanovke East Hill Cliff Railway, Old 
Town, fishmarket, Net Shops, návrat do rodín

6. deň celodenná návšteva Londýna
pešia prehliadka so sprievodcom – Houses of Parliament, 
Big Ben, Westminster Abbey (možnosť návštevy), 
Downing Street, St. James’s Park, Buckingham Palace, 
Piccadilly Circus, Soho, China Town, Leicester Square, 
Covent Garden, Trafalgar Square (možnosť bezplatnej 
návštevy National Gallery), presun metrom k návšteve 
Madame Tussauds (najznámejšie múzeum voskových 
figurín na svete), presun metrom k O2 Aréne, vo večerných 
hodinách odchod späť na Slovensko
alternatívne: namiesto Madame Tussauds peši k London 
Eye – jazda na obrovskom vyhliadkovom kolese s prekrás-
nym výhľadom do 60 km

7. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 429,– ZAHŔŇA:
• 4x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 

vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka) a dopravy 
študentov k miestu stretnutia

• 9 hodín výučby anglického jazyka vrátane vstupného testu 
a diplomu (3 skupiny, vyučujúci s kvalifikáciou EFL)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

OBĽÚBENÝ 

JAZYKOVÝ 
KURZ

Alternatíva programu BEZ Londýna – 6. deň:
• Portsmouth: podrobný program viď na str. 9

TIP: 12 HODÍN VÝUČBY
predĺžte výučbu angličtiny na 12 hodín – pre viac informácií 
kontaktujte CK

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21036 2020/2021 podľa ponuky CK

MIMORIADNA ZĽAVA 20 €
na zájazdy s odchodom od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021

20 € OFF
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Londýn

Calais

Warwick
Bath

Stonehenge

Oxford

UNIVERZITNÝ OXFORD 
S VÝUČBOU ANGLIČTINY
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do francúzskeho prístavu Calais
2. deň príchod do Calais, preprava cez kanál La Manche, príchod 

do Londýna, pešia prehliadka so sprievodcom – Houses 
of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey (možnosť 
návštevy), Downing Street, St. James’s Park, Buckingham 
Palace, Piccadilly Circus, Soho, China Town, Leicester 
Square, Covent Garden, Trafalgar Square (možnosť 
bezplatnej návštevy National Gallery), cez Golden Jubilee 
Bridge k London Eye – jazda na obrovskom vyhliadkovom 
kolese s prekrásnym výhľadom do 60 km, presun loďou/
metrom k O2 Aréne, vo večerných hodinách ubytovanie 
v rodinách v Oxforde a okolí

3. deň doobeda: 9:00-12:00 hod. – jazykový test, rozdelenie do 
skupín, vyučovanie
poobede: zastávka pri Blenheim Palace – vrcholné dielo 
baroka (UNESCO) a miesto narodenia W. Churchilla, výlet do 
oblasti Cotswolds – prekrásna vidiecka krajina s pitoreskný-
mi dedinkami a tradičnými domčekmi z miestneho vápenca – 
Burford, Stow-on-the-Wold, Bourton-on-the-Water, 
Bibury (Arlington Row), návrat do rodín
alternatívne: namiesto poobedného programu návšteva 
dešifrovacieho centra Bletchley Park, kde boli v priebehu 2. 
svetovej vojny dešifrované nemecké správy kódované Enigmou

4. deň doobeda: 9:00-12:00 hod. – vyučovanie
poobede: návšteva jedinečného hradu Warwick Castle 
s nevšednou atmosférou stredovekého Anglicka, hradným 
žalárom a množstvom dobových atrakcií v rozsiahlych zá-
hradách, návrat do rodín
alternatívne: návšteva malebného mestečka Stratford 
upon Avon, rodisko básnika a dramatika W. Shakespeara

5. deň celodenný výlet – Stonehenge a Bath
poobede: prehliadka najväčšieho britského monumentu, 
prehistorickej pamiatky Stonehenge
poobede: presun do kúpeľného mesta Bath – prechádzka 
v historickom centre so sprievodcom, návšteva rímskych 
kúpeľov s minerálnou vodou, prehliadka opátstva (UNESCO, 
anglická neskorá gotika) a unikátnej budovy Royal Crescent, 
návrat do rodín
alternatívne: namiesto Bath prehliadka Salisbury s kated-
rálou s najvyššou vežou v Británii, kde je vystavená Magna 
Charta a zastávka pri kráľovskej rezidencii Windsor Castle

6. deň doobeda: 9:00-12:00 hod. – vyučovanie, odovzdanie 
diplomov
poobede: presun miestnou dopravou do centra Oxfordu, 
pešia prehliadka so sprievodcom – High Street, Magdalen 
College, Saint Aldate’s Street, Carfax Tower, najstaršie 
kolégium Merton College (1264), Town Hall, Radcliffe 
Camera, Clarendon Building, návšteva univerzitného areálu 
najrozsiahlejšieho kolégia Christ Church College – nádvo-
rie, kaplnka, jedáleň (použitá vo filmoch o Harrym Potterovi), 
Christ Church Cathedral, vo večerných hodinách odchod 
späť na Slovensko

7. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

Alternatívy programu na 5. deň:
• Londýn: podrobný program viď 4. deň na str. 4

• Portsmouth: podrobný program viď na str. 9

ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21037 2020/2021 podľa ponuky CK

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

MIMORIADNA ZĽAVA 20 €
na zájazdy s odchodom od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021

20 € OFF

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 445,– ZAHŔŇA:
• 4x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 

vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka) a dopravy 
študentov k miestu stretnutia

• 9 hodín výučby anglického jazyka vrátane vstupného testu 
a diplomu (3 skupiny, vyučujúci s kvalifikáciou EFL)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.
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PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

MIMORIADNA ZĽAVA 20 €
na zájazdy s odchodom od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021

20 € OFF

ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21038 2020/2021 podľa ponuky CK

VÝUČBA ANGLIČTINY 
V DEVONE
S VÝLETMI DO CORNWALLU
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do francúzskeho prístavu Calais
2. deň príchod do Calais, preprava cez kanál La Manche, odchod 

do kúpeľného mestečka Torquay v Devone – návšteva 
Babbacombe Model Village (miniatúry stavieb z celého 
Anglicka), jazda lanovkou Babbacombe Cliff Railway, 
odpočinok na jednej z najkrajších pláží anglickej riviéry 
Oddicombe Beach, presun miestnou dopravou na prehliadku 
prehistorického komplexu jaskýň Kents Cavern, osobné 
voľno a nákupy, presun vlakom do Newton Abbot, vo večer-
ných hodinách ubytovanie v rodinách
alternatívne: namiesto Babbacombe Model Village návšteva 
Bygones – múzeum viktoriánskej doby

3. deň doobeda: 9:00-12:00 hod. – jazykový test, rozdelenie do 
skupín, vyučovanie
poobede: návšteva zrúcaniny legendárneho hradu kráľa Artuša 
Tintagel Castle z 13. stor., výhľad na oceán z Tintagel Head, 
prehliadka Old Post Office (vzácna ukážka cornwallského 
statku z 14. stor.), presun cez oblasť NP Dartmoor, pre-
chádzka po Dartmoorskych vrecoviskách – tajuplná krajina 
s divokými poníkmi a jeleňmi, ktorá bola inšpiráciou o. i. aj pre 
román A. C. Doyla Pes Baskervillský, návrat do rodín

4. deň doobeda: 9:00-12:00 hod. – vyučovanie
poobede: pešia prehliadka Plymouth so sprievodcom – rybár-
ska štvrť, historický prístav, z ktorého vyplávali v r. 1620 Pilgrim 
Fathers do Nového sveta, návšteva najväčšieho akvária 
v Anglicku National Marine Aquarium, návrat do rodín

5. deň doobeda: 9:00-12:00 hod. – vyučovanie, odovzdanie 
diplomov
poobede: návšteva celosvetovo ojedinelého ekologického 
komplexu Eden Project – dva gigantické architektonicky 
unikátne skleníky (bióm dažďového pralesa a stredomorský 
bióm) ukrývajú tisícky rastlinných druhov, riečky, vodopády, 
vinice a i., návrat do rodín
alternatívne: namiesto Eden Project návšteva Powderham 
Castle s prekrásnou viktoriánskou záhradou a jeleňou 
zvernicou a krátka prehliadka historického centra Exeteru

6. deň celodenná návšteva Londýna
odchod do Londýna, pešia prehliadka so sprievodcom – 
Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, 
Downing Street, St. James’s Park, Buckingham Palace, 
Piccadilly Circus, Soho, China Town, Leicester Square, 
Covent Garden, Trafalgar Square (možnosť bezplatnej 
návštevy National Gallery), presun metrom k návšteve 
Madame Tussauds (múzeum voskových figurín), presun 
metrom k O2 Aréne, večer odchod späť na Slovensko
alternatívne: namiesto Madame Tussauds peši k London 
Eye – jazda na vyhliadkovom kolese s výhľadom do 60 km

7. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 445,– ZAHŔŇA:
• 4x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 

vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka) a dopravy 
študentov k miestu stretnutia

• 9 hodín výučby anglického jazyka vrátane vstupného testu 
a diplomu (3 skupiny, vyučujúci s kvalifikáciou EFL)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet) 
prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

Londýn

Plymouth Torquay Calais

Alternatíva programu BEZ Londýna – 6. deň:
• Portsmouth: podrobný program viď na str. 9

TIP: VÝLET NA LAND’S END
zaraďte do programu výlet na St. Michael ’s Mount a naj-
západnejší bod Veľkej Británie (podrobný program viď 4. deň 
na str. 28) – pre viac informácií kontaktujte CK
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BRITISH COUNCIL – 
VÝUČBA ANGLIČTINY 
V BOURNEMOUTH
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do francúzskeho prístavu Calais
2. deň príchod do Calais, preprava cez kanál La Manche, príchod 

do Portsmouth – v minulosti rušný námorný prístav, miesto 
narodenia Ch. Dickensa a taktiež pobytu A. C. Doyla, ktorý 
práve tu dal svetu Sherlocka Holmesa, návšteva slávnej 
lode Victory admirála Nelsona (5 palúb so 100 delami), lode 
Warrior, atrakcia Action Stations a Royal Naval Museum, 
okružná plavba po prístave, prechádzka po pobreží, podľa 
záujmu a časových možností návšteva Spinnaker Tower 
(170 m vysoká vyhliadková veža v tvare lodnej plachty) alebo 
Blue Reef Aquarium (morské koníky, žraloky, podmorský 
tunel a i.), večer ubytovanie v rodinách v Bournemouth a okolí

3. deň doobeda: 9:00-12:00 hod. – jazykový test, rozdelenie do 
skupín, vyučovanie
poobede: prehliadka obľúbeného prímorského letoviska 
a najväčšieho mesta Dorsetu, Bournemouth, možnosť 
návštevy akvária Oceanarium, prechádzka po vyhliadkovom 
a zábavnom móle Bournemouth Pier, odpočinok na 11 km 
dlhej piesočnatej pláži, možnosť kúpania, podľa záujmu 
a časových možností presun na Hengistbury Head s krás-
nymi výhľadmi na okolitú prírodnú scenériu, návrat do rodín
alternatívne (nielen) pre skautov: namiesto návštevy 
akvária plavba na Brownsea Island, na ktorom bol 
usporiadaný historicky prvý skautský tábor sirom Robertom 
Baden-Powellom

4. deň doobeda: 9:00-12:00 hod. – vyučovanie
poobede: prehliadka najväčšieho britského monumentu, pre-
historickej pamiatky Stonehenge, podľa časových možností 
krátka zastávka v Salisbury – katedrála s najvyššou vežou 
v Británii, kde je vystavená Magna Charta, návrat do rodín
alternatívne: výlet do národného parku New Forest – pod-
robný program viď 4. deň na str. 39

5. deň doobeda: 9:00-12:00 hod. – vyučovanie, odovzdanie 
diplomov
poobede: odchod na Jurské pobrežie – prvá prírodná pamiat-
ka zapísaná na Zozname svetového dedičstva UNESCO (množ-
stvo fosílnych pozostatkov z obdobia druhohôr), prechádzka 
po pláži v zátoke Lulworth Cove (takmer dokonalo okrúhla 
zátoka, jedna z najvyhľadávanejších v južnom Anglicku) a k vá-
pencovému skalnému oblúku Durdle Door, návrat do rodín

6. deň celodenná návšteva Londýna
pešia prehliadka so sprievodcom – Houses of Parliament, 
Big Ben, Westminster Abbey (možnosť návštevy), 
Downing Street, St. James’s Park, Buckingham Palace, 
Piccadilly Circus, Soho, China Town, Leicester Square, 
Covent Garden, Trafalgar Square (možnosť bezplatnej 
návštevy National Gallery), cez Golden Jubilee Bridge 
k London Eye – jazda na obrovskom vyhliadkovom kolese 
s prekrásnym výhľadom do 60 km, presun loďou/metrom 
k O2 Aréne, vo večerných hodinách odchod späť na Slovensko

7. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

URČENÉ PRE ŠTUDENTOV OD 12 ROKOV

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 465,– ZAHŔŇA:
• 4x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 

vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka)

• 9 hodín výučby anglického jazyka vrátane vstupného testu 
a diplomu (3 skupiny, vyučujúci s kvalifikáciou EFL)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

Londýn

Calais
Bournemouth

Portsmouth
Stonehenge

Jurské pobrežie 

Alternatíva programu BEZ Londýna - 6. deň:
• Isle of Wight: prechádzka po prístave v Southamptone, 

odkiaľ vyplávali do Ameriky slávne lode Mayflower (1620) 
a Titanic (1912), plavba trajektom na ostrov Isle of Wight 
(autobus CK zostáva v prístave), návšteva Osborne House 
(obľúbené sídlo kráľovnej Viktórie a princa Alberta)

• Brighton: podrobný program viď 6. deň na str. 23

ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21039 2020/2021 podľa ponuky CK

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

MIMORIADNA ZĽAVA 20 €
na zájazdy s odchodom od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021

20 € OFF
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21040 2020/2021 podľa ponuky CK

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

MIMORIADNA ZĽAVA 20 €
na zájazdy s odchodom od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021

20 € OFF

Londýn
Canterbury

Calais

Dover

Colchester
Cambridge

 BRITISH COUNCIL – 
VÝUČBA ANGLIČTINY 
V CAMBRIDGE
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do francúzskeho prístavu Calais
2. deň príchod do Calais, preprava cez kanál La Manche do Doveru, 

prechádzka okolo bielych doverských útesov, návšteva 
veľkolepého stredovekého hradu Dover Castle, prehliadka 
v útesoch vybudovaných Secret Wartime Tunnels (pod-
zemné chodby využívané v dobách napoleonských vojen 
a v priebehu 2. svetovej vojny; cez víkend neprístupné 
pre skupiny), presun miestnou dopravou na prehliadku 
malebného mesta Canterbury s typickými hrazdenými 
domami – návšteva známej Canterburskej katedrály, 
St. Augustine’s Abbey, St. Martin’s Church (najstarší 
kostol v Anglicku), Eastbridge hospital, možnosť plavby 
na loďkách, drobné nákupy na hlavnej triede, vo večerných 
hodinách ubytovanie v rodinách v Cambridge a okolí

3. deň doobeda: 9:00-13:30 hod. – jazykový test, rozdelenie do 
skupín, vyučovanie, teplý obed
poobede: pešia prehliadka historického centra Cambridge so 
sprievodcom – návšteva King’s College a priľahlej kaplnky, 
Corpus Christi College, Queen’s College, Magdalen 
College, St. John’s College a i., prechádzka cez Backs 
(parky pozdĺž rieky Cam, od ktorej je odvodený názov mesta), 
možnosť plavby na loďkách, návrat do rodín

4. deň doobeda: 9:00-13:30 hod. – vyučovanie, teplý obed
poobede: návšteva Imperial War Museum v Duxforde – 
najväčšie letecké múzeum v Európe, dôležitá letecká 
základňa Royal Air Force a United States Air Force, kde 
o. i. vznikla prvá československá letecká peruť v Británii, 
zastávka pri krásnom vidieckom sídle Audley End 
House & Gardens, návrat do rodín

5. deň doobeda: 9:00-13:30 hod. – vyučovanie, odovzdanie 
diplomov, teplý obed
poobede: výlet do najstaršieho rímskeho mesta v Británii, 
Colchesteru – prehliadka hradu a historického centra 
mesta, osobné voľno, nákupy, podľa časových možností 
zastávka na pobreží v prírodnej rezervácii East Mersea 
Flats, návrat do rodín
alternatívne: namiesto Colchesteru prehliadka historického 
mestečka Ely s impozantnou katedrálou

6. deň celodenná návšteva Londýna
prechádzka v parku Greenwich – nultý poludník, Royal 
Observatory, National Maritime Museum, zastávka pri 
klipri na prevoz čaju Cutty Sark, plavba loďou po Temži 
okolo Tower of London, Tower Bridge k Westminsteru, 
pešia prehliadka so sprievodcom – Houses of Parliament, 
Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, St. 
James’s Park, Buckingham Palace, Trafalgar Square 
(možnosť bezplatnej návštevy National Gallery), cez Golden 
Jubilee Bridge k London Eye – jazda na obrovskom 
vyhliadkovom kolese s prekrásnym výhľadom do 60 km, 
presun loďou/metrom k O2 Aréne, vo večerných hodinách 
odchod späť na Slovensko

alternatívne: namiesto London Eye prehliadka Covent 
Garden, Leicester Square, Soho, China Town a Piccadilly 
Circus

7. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 465,– ZAHŔŇA:
• 4x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 

vrátane dopravy študentov k miestu stretnutia

• celodenná strava (plná penzia, v dobe vyučovania teplý 
obed – výber z ponuky jedál v školskej jedálni, posledný deň 
obedový balíček)

• 12 hodín výučby anglického jazyka vrátane vstupného testu 
a diplomu (3 skupiny, vyučujúci s kvalifikáciou EFL)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.
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SEVERNÉ ANGLICKO 
A WALES S VÝUČBOU 
ANGLIČTINY
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do Belgicka
2. deň príchod do malebného belgického mesta Bruggy nazývaného 

Benátky severu – dvor bekýň, námestie Markt, možnosť 
výstupu na 83 m vysokú vežu Belfort s krásnym výhľadom 
na historické centrum Brúgg, bazilika Svätej krvi, možnosť 
plavby loďou po romantických vodných kanáloch, 
návšteva Múzea čokolády a Múzea hranolčekov s ochut-
návkou, podľa záujmu návšteva Múzea folkloristiky 
(v ôsmich domčekoch zo 17. stor. je možné prezrieť si školu, 
obuvnícku dielňu, pekáreň, lekáreň, flámske obydlie a i.; 
v pondelok zatvorené) a prechádzka okolo veterných mlynov 
Sint-Janshuismolen a Koeleweimolen, odchod na ubyto-
vanie v hoteli F1 vo Francúzsku
alternatívne: namiesto Brúgg návšteva hlavného mesta 
Belgicka, Bruselu – podrobný program viď 2. deň na str. 12

3. deň po raňajkách odchod do Calais, preprava cez kanál La 
Manche, odchod do severného Anglicka na prehliadku 
mesta Chester – typické hrazdené domy Chester Rows 
(13. a 14. stor.), veľkolepá katedrála, prechádzka po City 
Walls, možnosť plavby loďou po rieke Dee, vo večerných 
hodinách ubytovanie v rodinách v Colwyn Bay a okolí

4. deň doobeda: 8:30-11:30 hod. – jazykový test, rozdelenie do 
skupín, vyučovanie
poobede: výlet pozdĺž severného pobrežia Walesu k návšteve 
najväčšieho waleského hradu Caernarfon (miesto koru-
novácie princa Charlesa princom waleským), presun na 
ostrov Anglesey, prehliadka starobylého prístavného mesta 
Holyhead, prechádzka po pláži, odchod do Ellin’s Tower – 
prírodná rezervácia s kolóniami morského vtáctva, 
prechádzka na malebný ostrovček South Stack s 28 m 
vysokým historickým majákom, návrat do rodín
alternatívne: namiesto hradu Caernarfon návšteva technicky 
najdokonalejšieho stredovekého hradu Beaumaris

5. deň doobeda: 8:30-11:30 hod. – vyučovanie
poobede: odchod do Liverpoolu – prehliadka reindustria-
lizovanej zóny v dokoch, návšteva Maritime Museum 
alebo Beatles Story (múzeum venované slávnej kapele), 
prechádzka po Mathew Street, legendárny Cavern Club, 
návšteva Liverpool Cathedral, návrat do rodín
alternatívne: namiesto múzeí návšteva štadiónu Anfield 
FC Liverpool

6. deň doobeda: 8:30-11:30 hod. – vyučovanie, odovzdanie 
diplomov
poobede: výlet do NP Snowdonia – ľahká turistika 
s nádhernými výhľadmi, zastávka v malebnej dedinke 
Llanberis s možnosťou návštevy Národného múzea 
bridlíc v mieste bývalého lomu, podľa časových možností 
zastávka v prímorskom letovisku Llandudno – prechádzka 
po promenáde a najdlhšom móle vo Walese, možnosť jazdy 
historickou lanovkou na vrchol Great Orme, návrat do rodín
alternatívne: namiesto Llanberis návšteva mestečka 
Portmeirion v štýle talianskej renesancie

7. deň celodenná návšteva Londýna
presun do Londýna, pešia prehliadka so sprievodcom – 
Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey 
(možnosť návštevy), Downing Street, St. James’s Park, 
Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Soho, China 
Town, Leicester Square, Covent Garden, Trafalgar 
Square (možnosť bezplatnej návštevy National Gallery), 
cez Golden Jubilee Bridge k London Eye – jazda na 
obrovskom vyhliadkovom kolese s prekrásnym výhľadom 
do 60 km, presun loďou/metrom k O2 Aréne, vo večerných 
hodinách odchod späť na Slovensko

8. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 510,– ZAHŔŇA:
• 1x ubytovanie v hoteli F1 s raňajkami (viaclôžkové izby)

• 4x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 
vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka)

• 9 hodín výučby anglického jazyka vrátane vstupného testu 
a diplomu (3 skupiny, vyučujúci s kvalifikáciou EFL)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

Londýn

Calais

Bruggy 

Liverpool
Chester

Anglesey

Colwyn Bay

NP Snowdonia

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21041 2020/2021 podľa ponuky CK
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Londýn Ijmuiden

Newcastle

Amsterdam

Stirling

Fort William

Edinburgh

 

BRITISH COUNCIL – 
VÝUČBA ANGLIČTINY 
V EDINBURGHU
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do Holandska
2. deň v obedných hodinách príchod do Amsterdamu, pešia 

prechádzka v historickom centre mesta so sprievodcom – 
námestie Dam s Novým kostolom (Nieuwe Kerk) 
a kráľovským palácom z polovice 17. stor., ktorý stojí na 
cca 13,5 tisícoch kolov, národný pamätník venovaný 
obetiam 2. svetovej vojny, plávajúci kvetinový trh, 
možnosť plavby vyhliadkovou loďou po grachtoch 
(vodných kanáloch) podľa časových možností návšteva 
Rijksmuseum alebo Van Gogh Museum, odchod podve-
černým luxusným trajektom do Severného Anglicka (plavba 
trvá cca 12-15 hodín)

3. deň odchod z prístavu k návšteve Edinburghu, pešia prehliadka so 
sprievodcom – Holyrood Park, možnosť návštevy Palace of 
Holyroodhouse (kráľovské sídlo Márie Stuartovej a oficiálne 
sídlo súčasnej kráľovnej Alžbety II.), nový škótsky parlament, 
Royal Mile, St. Giles Cathedral, návšteva Edinburgh 
Castle (sídlo škótskych kráľov z 11. stor., ktoré o. i. uchováva 
škótske korunovačné klenoty a Stone of Destiny), možnosť 
bezplatnej návštevy National Museum of Scotland alebo 
Scottish National Gallery, vo večerných hodinách ubytovanie 
v rodinách v Edinburghu a okolí

4. deň doobeda: 8:30-13:00 – jazykový test, rozdelenie do 
skupín, vyučovanie
poobede: výlet do Stirlingu – krátka prehliadka historického 
centra s majestátnym hradom, v ktorom prežila svoje detstvo 
škótska kráľovná Mária Stuartová, výstup na rozhľadňu 
Wallace Monument s prekrásnymi výhľadmi, podľa časo-
vých možností zastávka pri Falkirk Wheel (originálny otáčací 
lodný výťah, jediný tohoto typu na svete), návrat do rodín

5. deň doobeda: 8:30-13:00 – vyučovanie, odovzdanie diplomov
poobede: presun do prístavu Leith k návšteve lode The 
Royal Yacht Britannia (využívaná až do r. 1997 kráľov-
nou Alžbetou II.), podľa časových možností prechádzka po 
Portobello Beach, výstup na Calton Hill alebo Arthur’s Seat, 
z ktorých je krásny výhľad na celý Edinburgh, návrat do rodín
alternatívne: namiesto časti poobedného programu nákupy 
na Princes Street

6. deň celodenný výlet – Highlands a Loch Ness
presun cez jedno z najkrajších škótskych údolí Glencoe do 
podhorského mestečka Fort William s výhľadom na naj-
vyššiu horu Veľkej Británie Ben Nevis, prehliadka sústavy 
plavebných komôr na umelo vytvorenom Kaledonskom 
kanále vo Fort Augustus, možnosť plavby po jazere Loch 
Ness presláveného legendárnou príšerou „Nessie“, návrat 
do rodín, večera formou balíčka

7. deň presun k návšteve Alnwick Castle & Gardens – výnimočná 
pamiatka na severe Anglicka (natáčaní filmov o Harrym 
Potterovi), odchod večerným trajektom zo Severného 
Anglicka do Holandska (plavba trvá cca 12-15 hodín)

8. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 540,– ZAHŔŇA:
• 4x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 

vrátane celodennej stravy (obed a 1x večera formou balíčka) 
a dopravy študentov k miestu stretnutia

• 2x prepravu cez Severné more luxusným trajektom 
spoločnosti DFDS SEAWAYS (2–4 lôžkové kajuty)

• 9 hodín výučby anglického jazyka vrátane vstupného testu 
a diplomu (3 skupiny, vyučujúci s kvalifikáciou EFL)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21042 2020/2021 podľa ponuky CK
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21043 2020/2021 podľa ponuky CK

číslo programu školský rok termín

21044 2020/2021 podľa ponuky CK

PROGRAMY ZÁJAZDOV RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

BERLÍN S VÝUČBOU 
NEMČINY
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy v neskorých večerných hodinách do 

Nemecka
2. deň príchod do Berlína, pešia prehliadka mesta so sprievodcom – 

pozostatky Berlínskeho múru, možnosť návštevy múzea 
Topographie des Terrors (jedna z najnavštevovanejších 
berlínskych expozícií dokumentujúca zločiny nacizmu) alebo 
Židovského múzea, Holocaust Mahnmal, Brandenburská 
brána, Reichstag (Ríšsky snem – možnosť výstupu do kupole, 
nutná včasná rezervácia), Unter den Linden (ulica Pod lipami), 
námestie Bebelplatz neblaho vychýrené pálením nežiadúcich 
kníh v r. 1933, Berlínska štátna opera, zbrojnica Zeughaus 
(sídlo Nemeckého historického múzea), katedrála Berliner 
Dom, prechádzka k Alexanderplatz s výstupom na Televíznu 
vežu (Fernsehturm) alebo plavba vyhliadkovou loďou po 
Spréve, vo večerných hodinách odchod na ubytovanie, večera

3. deň doobeda: 9:00-13:30 hod. – jazykový test, vyučovanie
poobede: návšteva Postupimi – námestie Platz den Einheit, 
baroková Holandská štvrť, zámok Cecilienhof, kde sa v r. 
1945 konala Postupimská konferencia, prechádzka v parku, 
možnosť návštevy zámku Sanssouci (kráľovské letné sídlo 
rodu Hohenzollerovcov s obdivuhodným zámockým parkom 
a záhradami), návrat na ubytovanie, večera
alternatívne: návšteva nacistického koncentračného tábora 
Sachsenhausen alebo niektorých iných berlínskych múzeí 
či atrakcií – inšpirácie viď na str. 70

4. deň doobeda: 9:00-13:30 hod. – vyučovanie, odovzdanie 
diplomov
poobede: prehliadka Berlína so sprievodcom – majestátny 
zámok Bellevue (sídlo spolkového prezidenta) a priľahlý 
park, mestská štvrť Tiergarten, obchodné a spoločenské 
stredisko Europa-Centre, novorománsky kostol Kaiser- 
-Wilhelm-Gedächtniskirche, bulvár Kurfürstendamm, 
osobné voľno, večer odchod späť na Slovensko

5. deň príchod ku škole v skorých ranných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 310,–*

ZVÝHODNENÁ
CENA

AUGSBURG S VÝUČBOU 
NEMČINY
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy v neskorých večerných 

hodinách do Nemecka
2. deň príchod do Günzburgu, celodenná návšteva Legolandu – 

zábavný park so známymi svetovými miestami z kostičiek 
lega, interaktívna časť s horskou dráhou, podmorským svetom 
a ďalšími atrakciami, večer odchod na ubytovanie, večera

3. deň doobeda: 9:00-13:30 hod. – jazykový test, vyučovanie
poobede: prehliadka mesta Augsburg – Maximilianstrasse 
(hlavná augsburská tepna), radnica, Augustusbrunnen 
(fontána so sochou cisára Augusta), kostol sv. Anny s re-
nesančnou pohrebnou kaplnkou, Zeughaus, Fuggerhäuser, 
osobné voľno, návrat na ubytovanie, večera

4. deň doobeda: 9:00-13:30 hod. – vyučovanie, odovzdanie 
diplomov
poobede: odchod do Mníchova na prehliadku mesta – jedno 
z najkrajších námestí v Európe Marienplatz, Mariánsky 
stĺp, Nová radnica so zvonkohrou, Stará radnica, bývalé 
sídlo bavorských kráľov Residenz München, impozantný 
Frauenkirche, kostol sv. Michala s druhou najväčšou 
masívnou valenou klenbou hlavnej lode na svete (po chráme 
sv. Petra vo Vatikáne), Bürgersaalkirche, brána Karlstor, naj-
starší a najvyhlásenejší mníchovský pivovar Augustinerbräu 
(z r. 1328), klenot rokokovej architektúry Asamkirche, tržnica 
Viktualienmarkt, večer odchod späť na Slovensko
alternatívne: návšteva olympijského areálu s výstupom 
na Olympiaturm alebo múzea BMW, prípadne iných miest-
nych múzeí či atrakcií – inšpirácie viď na str. 74

5. deň príchod ku škole v skorých ranných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 275,–*

CENY ZÁJAZDOV ZAHŔŇAJÚ:
• 2x ubytovanie dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 

s celodennou stravou (obed formou balíčka)

• 9 hodín výučby nemeckého jazyka vrátane vstupného testu 
a diplomu (3 skupiny)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, 
storno zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia, platí pre skupiny minimálne 14 študentov)

*Cena bude spresnená podľa termínu a počtu študentov.

V cenách nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21045 2020/2021 podľa ponuky CK

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

Brusel
Gent

Bruggy

Aachen
Maastricht

Luxemburg

PÔVABY BENELUXU
MAASTRICHT – GENT – BRUGGY – 
BRUSEL – LUXEMBURG
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do Nemecka
2. deň zastávka v bývalom korunovačnom meste Aachen na 

návštevu najvýznamnejšej cirkevnej stavby v Nemecku, 
katedrály Panny Márie (UNESCO), kde bol Karol IV. 
korunovaný kráľom Svätej ríše rímskej, presun do Holandska, 
prehliadka historického centra mesta Maastricht, v ktorom 
bola v r. 1992 podpísaná Maastrichtská zmluva o vzniku 
Európskej únie – námestie Vrijthof s bazilikou sv. Serváca 
a kostolom sv. Jána, historická brána Helpoort, presun do 
Belgicka, podľa časových možností krátka prehliadka maleb-
ného mesta Leuven, večer odchod na ubytovanie
alternatívne: namiesto Maastrichtu návšteva najväčšieho 
belgického skanzenu Bokrijk s viac ako stovkou stavieb 
prezentujúcich históriu života na flámskom vidieku

3. deň celodenný výlet – Gent, Bruggy a Oostende
doobeda: pešia prehliadka Gentu, rozprávkového mesta 
vojvodov z Flandier – mohutný stredoveký hrad Gravensteen, 
pôsobivé nábrežie Graslei , kostoly sv.  Michala 
a sv. Mikuláša, katedrála sv. Bavona, dominanta mesta, 
zvonica Belfort
poobede: prehliadka malebného belgického mestečka 
Bruggy nazývaného Benátky severu – dvor bekýň, 
námestie Markt, možnosť výstupu na 83 m vysokú vežu 
Belfort s krásnym výhľadom na historické centrum Brúgg, 
bazilika Svätej krvi, možnosť plavby loďou po roman-
tických vodných kanáloch, návšteva Múzea čokolády 
a Múzea hranolčekov s ochutnávkou, zastávka na pláži 
v prístavnom a kúpeľnom letovisku Oostende na pobreží 
Severného mora, návrat na ubytovanie
alternatívne: namiesto Gentu alebo Brúgg prehliadka his-
torického centra prístavného mesta Antverpy s námestím 
Grote Markt, katedrálou Panny Márie s Rubensovými 
dielami a možnosťou návštevy múzea diamantov alebo 
exkurzie do výrobného a distribučného centra Coca-Coly

4. deň celodenná návšteva Bruselu
prehliadka mesta so sprievodcom – námestie Grand 

Place, radnica, možnosť návštevy „Planéty čokolády“ 
s ukážkou výroby a ochutnávkou praliniek, symbol mesta 
Manneken Pis (cikajúci chlapček), Jaenneke Pis (cikajúce 
dievčatko), Palais de la Dynastie, Kráľovská knižnica, 
Kráľovský palác, Palais des Académies (sídlo kráľovskej 
akadémie), Palais de la Nation (sídlo parlamentu a niekoľ-
kých ministerstiev), katedrála sv. Michala a sv. Guduly 
(hlavný chrám mesta postavený v štýle brabantskej gotiky), 
možnosť návštevy sídla Európskeho parlamentu (povole-
ná pre študentov od 14 rokov vrátane) alebo multifunkčného 
Parlamentária, zastávka pri Atómiu (zväčšený model 
molekuly železa), vo večerných hodinách odchod späť na 
Slovensko, večerná/nočná zastávka v Luxembursku na 
krátku pešiu prehliadku hlavného mesta Luxemburg 
s katedrálou Notre Dam (v krypte sú uložené pozostatky 
českého kráľa Jána Luxemburského)

5. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 225,– ZAHŔŇA:
• 2x ubytovanie v hoteli F1 s raňajkami (viaclôžkové izby, 

soc. zariadenie na poschodí), za príplatok je možné zaistiť 
ubytovanie v hoteli IBIS Budget (trojlôžkové izby, TV a soc. 
zariadenie na izbe – cenu zašleme na požiadanie)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre 
školy z Bratislavy a okolia, platí pre skupiny minimálne 14 
študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

Tento program zaisťujeme za rovnakú cenu aj pre kolektívy 
pedagógov a ich rodinných príslušníkov – vedúci skupiny 
zadarmo!

TIP: NÁVŠTEVA EURO SPACE CENTER
zaraďte do programu celodenný výlet do unikátneho ve-
smírneho strediska (tréning na simulátoroch špeciálne 
určených pre výcvik astronautov, jedinečný zážitok chôdze po 
Mesiaci alebo Marse a i.) – pre viac informácií kontaktujte CK

UVÁDZACIA 
CENA
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21046 2020/2021 podľa ponuky CK

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

TIP: PREDĹŽENIE O BELGICKO
predĺžte si zájazd o poznávanie Belgicka (inšpirácie viď na 
str. 49) – pre viac informácií kontaktujte CK

ZA VÔŇOU SYRA 
A TULIPÁNOV
VEĽKÝ OKRUH PO HOLANDSKU
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do Holandska
2. deň príchod do malebného mestečka Naarden, prehliadka 

mesta so sprievodcom – miesto posledného odpočinku 
učiteľa národov J. A. Komenského, návšteva múzea J. A. 
Komenského a vodnej pevnosti, presun do Zaanse Schans 
k návšteve unikátneho skanzenu, zoznámenie sa s bohatou 
holandskou históriou a tradíciami – typické veterné mlyny, 
drevené domčeky, pekárske múzeum, ukážka remeselnej 
výroby drevákov, cínu, syrov a čokolády, návšteva kúzelnej 
rybárskej dedinky Volendam, večer odchod na ubytovanie

3. deň celodenný výlet – Keukenhof a Den Haag
prehliadka kvetinového kráľovstva Keukenhof – možnosť 
návštevy svetoznámej výstavy kvetín (v r. 2021 otvorené 
od 20. 3. do 9. 5.), odchod na prehliadku mesta Den Haag, 
sídla vlády, parlamentu a kráľovnej, možnosť návštevy mesta 
miniatúr Madurodam „Holandsko v malom“, kde sú zhro-
maždené všetky významné holandské budovy v pomere 1:25, 
podľa časových možností návšteva najkrajšej pláže Severné-
ho mora v kúpeľnom meste Scheveningen a prechádzka 
po pobreží, prípadne návšteva akvária, návrat na ubytovanie
alternatívne: namiesto Den Haagu návšteva múzea 
kozmonautiky v Noordwijku Space Expo – prvá stála ve-
smírna expozícia v Európe

4. deň celodenná návšteva Amsterdamu
pešia prehliadka so sprievodcom – námestie Dam s Novým 
kostolom (Nieuwe Kerk) a kráľovským palácom z polovi-
ce 17. stor., ktorý stojí na cca 13,5 tisícoch kolov, národný 
pamätník venovaný obetiam 2. svetovej vojny, plávajúci 
kvetinový trh, možnosť plavby vyhliadkovou loďou po 
grachtoch (vodných kanáloch), možnosť návštevy brusiarne 
a múzea diamantov (nutná včasná rezervácia), prípadne 
návšteva niektorej z množstva unikátnych amsterdamských 
atrakcií či múzeí, osobné voľno, vo večerných hodinách odchod 
späť na Slovensko

5. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

Alternatívy programu v Amsterdame:
• Van Gogh Museum – najväčšia zbierka diel známeho maliara

• Rijksmuseum – najväčšie a najvýznamnejšie múzeum 
umenia a histórie v Holandsku

• Rembrandthuis – múzeum venované Rembrandtovi a jeho 
dielu, situované v dome, v ktorom žil 20 rokov

• Stedelijk Museum – moderné a súčasné umenia

• Dom Anny Frankovej – múzeum venované pamiatke 
mladému židovskému dievčaťu, ktoré sa tu ukrývalo počas 
2. svetovej vojny

• Madame Tussauds – múzeum voskových figurín

• NEMO science muzeum – interaktívne múzeum vedy

• Micropia – unikátne múzeum mikróbov a mikroorganizmov

• Body Worlds – výstava o ľudskom tele

• National Maritime Museum – bohatá námorná zbierka

• This is Holland – prehliadka toho NAJ z Holandska 
netradičným spôsobom z vtáčej perspektívy

• WONDR Experience – umelecké ihrisko pre všetky vekové 
kategórie, interaktívny zážitok, ktorý zaujme všetky zmysly

• Amsterdam Arena – domovský futbalový štadión AFC Ajax

Amsterdam

Den Haag
Naarden

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 245,– ZAHŔŇA:
• 2x ubytovanie v mládežníckom hosteli/hoteli s raňajkami 

(viaclôžkové izby)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre 
školy z Bratislavy a okolia, platí pre skupiny minimálne 14 
študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21047 2020/2021 podľa ponuky CK

číslo programu školský rok termín

21048 2020/2021 podľa ponuky CK

AMSTERDAM
S NÁVŠTEVOU MORSKEJ ZOO
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do Holandska
2. deň príchod do Amsterdamu, pešia prehliadka so sprievodcom – 

námestie Dam s Novým kostolom (Nieuwe Kerk) a krá-
ľovským palácom z polovice 17. stor., ktorý stojí na cca 13,5 
tisícoch kolov, národný pamätník venovaný obetiam 2. 
svetovej vojny, plávajúci kvetinový trh, možnosť plavby 
vyhliadkovou loďou po grachtoch (vodných kanáloch), 
možnosť návštevy brusiarne a múzea diamantov (nutná 
včasná rezervácia), prípadne niektorej z množstva unikátnych 
amsterdamských atrakcií či múzeí - inšpirácie viď na str. 50, 
osobné voľno, podľa časových možností zastávka pri mori 
a prechádzka po pláži, večer odchod na ubytovanie

3. deň návšteva hradu Muiderslot a Delfinária
návšteva stredovekého hradu Muiderslot (jeden z najstar-
ších a najnavštevovanejších hradov v Holandsku), presun 
k návšteve Delfinária v Harderwijku – najväčší morský 
zoopark v Európe (vystúpenie delfínov a tuleňov, možnosť 
pohladiť si raje a pod.), v poobedňajších hodinách odchod späť 
na Slovensko

4. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 165,–

KRIŽOVATKA EURÓPY
ZA POZNANÍM A ZÁBAVOU
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do Francúzska
2. deň príchod do Štrasburgu zvaného križovatka Európy, pešia 

prehliadka historického centra (UNESCO) – štvrť Petite 
France známa vodnými kanálmi a krytými mostmi Ponts 
Couverts, možnosť plavby na lodi po rieke Ill, katedrála 
Notre-Dame de Strasbourg z 11.-15. stor., kupecký dom 
Maison Kammerzell s nádhernou sochárskou výzdobou 
priečelia, návšteva Európskeho parlamentu (povolená 
pre študentov od 14 rokov vrátane, nutná včasná rezervácia, 
otvorené utorok – štvrtok) alebo niektorého z množstva 
miestnych múzeí – Palác Rohan (Múzeum krásneho umenia, 
Archeologické múzeum a Múzeum dekoratívneho umenia), 
Alsaské múzeum, Historické múzeum a i., vo večerných 
hodinách odchod na ubytovanie

3. deň celodenná návšteva Europa-Parku
návšteva najväčšieho zábavného parku v Nemecku, vo ve-
černých hodinách odchod späť na Slovensko
alternatívne: návšteva Čierneho lesa – prehliadka Freiburgu, 
návšteva skanzenu Schwarzwalder Freilichtmuseum alebo 
zážitková prechádzka v barefoot parku

4. deň príchod ku škole v ranných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 149,–

PROGRAMY ZÁJAZDOV RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

CENY ZÁJAZDOV ZAHŔŇAJÚ:
• 1x ubytovanie v mládežníckom hosteli (Holandsko)/hoteli F1 

(Francúzsko) s raňajkami (viaclôžkové izby, soc. zariadenie 
na poschodí), za príplatok je možné zaistiť ubytovanie v hoteli 
(cenu zašleme na požiadanie)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre 
školy z Bratislavy a okolia, platí pre skupiny minimálne 14 
študentov)

V cenách nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21049 2020/2021 podľa ponuky CK

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

ParížVersailles

OBĽÚBENÝ 

PROGRAM

MOŽNOSŤ ZREALIZOVAŤ AJ AKO 
VIANOČNÝ PROGRAM

PREDĹŽENIE O VERSAILLES
návšteva slávneho prepychového sídla Ľudovíta XIV., 
Versailles, s rozsiahlymi záhradami a nádhernou Zrkadlovou 
sieňou (v pondelok zatvorené), možnosť návštevy parku France 
Miniature s francúzskymi pamiatkami zmenšenými v meradle 
1:30 (pevnosť Boyard, kláštor na ostrove Mont Saint-Michel a i.) 
alebo okúzľujúcej záhrady Clauda Moneta v Giverny, prípadne 
návšteva niektorých z množstva unikátnych parížskych múzeí 
či atrakcií – inšpirácie viď na vedľajšej strane
alternatívne: celodenný výlet do kráľovského paláca 
Fontainbleu alebo na zámok Chantilly – inšpirácie viď na 
vedľajšej strane

CENA ZÁJAZDU EUR 219,–

BONJOUR PARIS!
10 NAJ Z PARÍŽA
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do Francúzska
2. deň príchod do Paríža, pešia prehliadka so sprievodcom – 

Trocadéro, Eiffelova veža (podľa záujmu možnosť 
návštevy veže výťahom alebo peši), Champ de Mars, Hôtel 
des Invalides (možnosť návštevy Napoleonovej hrobky), 
most Pont Alexandre III., Grand Palais a Petit Palais, 
Champs-Élysées s výhľadom na Víťazný oblúk, Place de 
la Concorde, krátky odpočinok v Tuilerijských záhradách, 
Musée du Louvre (možnosť návštevy; v utorok zatvorené) 
so svetoznámymi zbierkami (Chamurappiho zákonník, Mona 
Lisa a i.), ostrov Île de la Cité s katedrálou Notre Dame, 
presun metrom na prehliadku štvrte Montmartre, výstup 
k monumentálnej bazilike Sacre Coeur s krásnymi výhľadmi 
na Paríž (prípadne jazda lanovkou), námestie maliarov Place 
du Tertre, prechádzka po Boulevard de Clichy k slávnemu 
kabaretu Moulin Rouge, večer odchod na ubytovanie

3. deň celodenná návšteva Paríža
prehliadka modernej časti Paríža La Défense a jej symbolu, 
unikátneho víťazného oblúku La Grand Arche, možnosť 
nákupov v obchodnom centre (v nedeľu zatvorené), presun 
metrom na prehliadku historickej štvrti Quartier Latin – 
záhrady Jardin du Luxembourg, Boulevard Saint Michel, 
Pantheon (miesto odpočinku Marie Curie-Skłodowskej, Émila 
Zolu, Victora Huga, Voltaira a i.), univerzita La Sorbonne, 
prechádzka okolo Place de la Bastille na Place des Vosges 
a avantgardnej budovy múzea moderného umenia Centre 
Pompidou (možnosť návštevy; v utorok zatvorené) k radnici 
Hôtel de ville de Paris, podľa záujmu a časových možností 
vyhliadková plavba loďou po Seine, večer odchod späť 
na Slovensko/ v prípade predĺženia o Versailles návrat na 
ubytovanie
alternatívne: celodenná návšteva Disneylandu alebo Parc 
Asterix – podrobný program viď na vedľajšej strane

4. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 169,–

CENY ZÁJAZDOV ZAHŔŇAJÚ:
• 1x (2denný zájazd)/ 2x (3denný zájazd) v hoteli F1 

s raňajkami (viaclôžkové izby, TV a umývadlo na izbe, 
soc. zariadenie na poschodí), za príplatok možnosť 
zaistiť ubytovanie v hoteli IBIS Budget (trojlôžkové izby, 
soc. zariadenie na izbe – cenu zašleme na požiadanie)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc ČR-SR, platí 
pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.
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Parc Astérix
návšteva zábavného komplexu Parc Astérix – atrakcia s tematikou 
obľúbených rozprávkových postáv Asterixa a Obelixa (horské, vodné 
či bobové dráhy, strašidelný hrad, variace kotle a i.) 

ALTERNATÍVY I MOŽNOSTI PREDĹŽENIA – VYBERTE SI, ČO SPOZNÁTE A ZAŽIJETE:

VAMI ZVOLENÉ ÚPRAVY PROGRAMU RADI ZAPRACUJEME 
 DO HARMONOGRAMU A CENOVEJ KALKULÁCIE ZÁJAZDU PRE VAŠU ŠKOLU

Dizajn a architektúra
• Musée d’Orsay – svetoznáma kolekcia európskho umenia 

z prelomu 19. a 20. stor. zameraná najmä na francúzskych 
impresionistov s dielami Matissa, Moneta, Van Gogha a i.

• Musée de l’Orangerie – pokladnica impresionistických 
a postimpresionistických obrazov v Tuilerijských záhradách

• Musée Picasso – rozsiahla zbierka diel Pabla Picassa umiestená 
v noblesnom šľachtickom paláci v štvrti Marais

• Dalí Paris – zbierka viac ako 300 diel Salvatora Dalího

• Musée Galliera – unikátne múzeum oblečenia a módy

Disneyland
návšteva zábavného parku Disneyland (jediný svojho druhu v Európe) 
– jedinečný svet zážitkov a Disneyho rozprávkových postáv rozdelený 
do piatich tematických oblastí plných dobrodružstva, atrakcií, reštaurá-
cií, obchodov, interakcie a fantázie, možnosť nahliadnutia do zákulisia 
filmov vo Walt Disney Studio Park

Zábavné a interaktívne vzdelávanie
• FlyView Paris – jedinečný pohľad na dedičstvo Paríža z neba 

so vzrušujúcim pocitom skutočného letu vďaka virtuálnej realite 
(napr. prehliadka katedrály Notre Dame pred a po požiari)

• Aquarium de Paris – morské akvárium so žralokmi, morskými 
rybami, korálmi a najväčšou výstavou medúz v Európe

• Jardin des Plantes – najvýznamnejšia francúzska botanická 
záhrada, ktorá je súčasťou Národného múzea prírodnej histórie

• Fragonardovo múzeum – voňavý svet unikátnych  parfumov 

• Musée du Chocolat – ukážka výroby čokolády s ochutnávkou

Zámok Chantilly a syráreň
návšteva skvostného zámku Chantilly s majestátnou knižnicou o. i. so 
slávnou Gutenbergovou Bibliou, rozsiahlou koniarňou a prekrásnymi 
záhradami, návšteva neďalekej syrárne s ochutnávkou lahodného 
francúzskeho syra Brie

Palác Fontaineblau a syráreň
návšteva nádherného kráľovského paláca Fontaineblau, historickej 
pokladnice so súkromnými komnatami Napoleona a jeho prvej ženy 
Jozefíny i druhej ženy Márie Lujzy, možnosť návštevy Napoleonovho 
múzea s jeho osobnými predmetmi alebo Čínskeho múzea, prehliad-
ka historického centra mestečka Melun, návšteva miestnej syrárne 
s ukážkou výroby a ochutnávkou delikátneho syra Brie, podľa záujmu 
a časových možností zastávka pri Chateau de Vaux le Vicomte

Alternatívy programu v centre Paríža: Celodenný výlet

Celodenný výlet

Celodenný výlet

Celodenný výlet

To najlepšie z vedy a techniky
• Exploradôme – interaktívne múzeum na objavovanie vedy 

a digitálnych technológií od klasických optických ilúzií až po 
najoriginálnejšie experimenty

• Musée de l´Air et de l´Espace – jedno z najstarších múzeí 
letectva a kozmonautiky na svete s viac ako 19 000 exponátmi 

• La Parc de Princes – domovský futbalový 4hviezdičkový 
štadión parížskeho klubu Paris Saint-Germain FC

Alternatívy programu v centre Paríža:

Alternatívy programu v centre Paríža:
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21050 2020/2021 podľa ponuky CK

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

TIPY NA PREDĹŽENIE ZÁJAZDU:
• St. Tropez a Port Grimaud: prehliadka prístavného 

mestečka St. Tropez so slávnou žandárskou stanicou, 
plavba loďou do malebného lagúnového mestečka Port 
Grimaud, možnosť kúpania na piesočnatej pláži

• Grasse a Grand Canyon du Verdon: návšteva hlavného 
mesta parfumov Grasse, parfumérie Galimard a naj-
väčšieho kaňonu v Európe s dramatickými prírodnými 
scenériami a prekrásnymi výhľadmi

• Zábavné parky: návšteva Marineland (show s kosatkami, 
delfínmi, ušatcami a i., múzeum námorníctva a lodí) alebo 
Land Park (najväčší zábavný park na Francúzskej riviére 
s horskými dráhami a inými adrenalínovými atrakciami)

ÓDA NA FRANCÚZSKU 
RIVIÉRU
K MORU, ZA UMENÍM 
A HISTÓRIOU
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do Francúzska
2. deň príchod do Monaka , pešia prehliadka so sprievod-

com – historická štvrť Monaco Ville, možnosť návštevy 
Oceánografického múzea alebo Kniežacieho paláca, 
katedrála sv. Mikuláša s hrobom Grace Kelly, Japonská 
záhrada, oslnivá prístavná štvrť La Condamine s trasou 
závodov Formule 1, exteriéry impozantného Casina, štvrť 
Fontvieille s možnosťou návštevy súkromnej zbierky 
vozidiel monackých kniežat, Múzea známok a mincí alebo 
Námorného múzea, podľa časových možností krátka 
prehliadka skalného mestečka Éze s prekrásnymi výhľadmi 
na pobrežie, vo večerných hodinách odchod na ubytovanie

3. deň celodenný výlet – Saint-Paul-de-Vence, Antibes a Cannes
doobeda: prechádzka v jednom z najstarších a najmalebnej-
ších stredovekých mestečiek v Provence Saint-Paul-de-
Vence, možnosť návštevy múzea Fondation Maeght (jedna 
z najväčších súkromných zbierok moderného umenia), krátka 
prehliadka historického centra Antibes s hradom Grimaldi, 
v ktorom sa nachádza Picassovo múzeum (možnosť 
návštevy; v pondelok zatvorené)
poobede: návšteva prímorského letoviska Cannes známeho 
predovšetkým vďaka Medzinárodnému filmovému 
festivalu, pešia prehliadka so sprievodcom – festivalový 
palác, chodník slávy s odtlačkami dlaní, Place de la Castre 
s kostolom Notre-Dame de l’Espérance, známy Boulevard 
de la Croisette lemovaný palmami, záhradami, luxusnými 
hotelmi a butikmi, podľa počasia a časových možností 
kúpanie, odchod na ubytovanie
alternatívne: namiesto Saint-Paul-de-Vence plavba loďou 
z Cannes na ostrov sv. Markéty s pevnosťou Fort Royal, 
ktorého najzáhadnejším väzňom bol muž so železnou maskou

4. deň celodenná návšteva Nice
pešia prehliadka so sprievodcom – katedrála Sainte-Réparate 

s kopulou obloženou farebnými dlaždicami, hradné návršie 
Colline du Château s parkom, vodopádom a panoramatic-
kou vyhliadkou na mesto a more, možnosť návštevy Múzea 
moderného a súčasného umenia s dielami Warhola, 
Kleina a  i. (v pondelok zatvorené), Múzea Henriho Matissa 
alebo Múzea Marca Chagalla (v utorok zatvorené), návšteva 
cukrárne Florián s ukážkou výroby tradičných cukroviniek 
a ochutnávkou, prechádzka po Promenade des Anglais, 
podľa počasia možnosť kúpania a odpočinku na kamienkovej 
pláži, vo večerných hodinách odchod späť na Slovensko

5. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 215,– ZAHŔŇA:
• 2x ubytovanie v hoteli F1 s raňajkami (viaclôžkové izby, 

soc. zariadenie na poschodí), za príplatok je možné zaistiť 
ubytovanie v hoteli IBIS Budget (trojlôžkové izby, TV a soc. 
zariadenie na izbe – cenu zašleme na požiadanie)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre 
školy z Bratislavy a okolia, platí pre skupiny minimálne 14 
študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

Tento program zaisťujeme za rovnakú cenu aj pre kolektívy pe-
dagógov a ich rodinných príslušníkov – vedúci skupiny zadarmo!

Paríž

Cannes

Saint-Paul-de-Vence

Nice
Monako

ZVÝHODNENÁ
CENA
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21051 2020/2021 podľa ponuky CK

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

LEVANDUĽOVÉ 
PROVENSALSKO
KLENOTY JUŽNÉHO 
FRANCÚZSKA
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do Francúzska
2. deň príchod do Nice, pešia prehliadka so sprievodcom – katedrála 

Sainte-Réparate s kopulou obloženou farebnými dlaždicami, 
hradné návršie Colline du Château s parkom, vodopádom 
a panoramatickou vyhliadkou na mesto a more, možnosť 
návštevy Múzea moderného a súčasného umenia 
s dielami Warhola, Kleina a i. (v pondelok zatvorené), Múzea 
Henriho Matissa alebo Múzea Marca Chagalla (v utorok 
zatvorené), návšteva cukrárne Florián s ukážkou výroby 
tradičných cukroviniek a ochutnávkou, prechádzka po 
Promenade des Anglais, podľa počasia možnosť kúpania 
a odpočinku na kamienkovej pláži, vo večerných hodinách 
odchod na ubytovanie
alternatívne: namiesto Nice celodenná návšteva Monaka – 
podrobný program viď 2. deň na str. 54

3. deň celodenný výlet – Avignon, Pont du Gard a Nimes
doobeda: návšteva najkrajšieho mesta južného Francúzska 
Avignonu, pešia prehliadka historického centra (UNESCO) 
s možnosťou návštevy majestátneho Pápežského paláca 
(jedna z najväčších stredovekých gotických stavieb na svete) 
a pôvabného Avignonského mostu
poobede: prehliadka rímskeho akvaduktu Pont du Gard 
z 1. stor. (jeden z divov antiky zapísaný na Zozname svetového 
dedičstva UNESCO) a starorímskych pamiatok v meste 
Nimes – Maison Carrée (jeden z najzachovalejších rímskych 
chrámov), amfiteáter, veža Tour Magne, odchod na ubytovanie

4. deň celodenný výlet – Les Baux-de-Provence a Camargue
doobeda: návšteva jednej z najkrajších provensalských 
dediniek Les Baux-de-Provence s monumentálnou 
citadelou Ville Morte (Mrtvé město), možnosť návštevy 
Carrières de Lumières – výnimočný umelecký zážitok 
s multimediálnou projekciou majstrovských diel slávnych 
maliarov v bývalom lome
poobede: návšteva prírodnej rezervácie Camargue 
s plameniakmi, volavkami, divokými býkmi a koňmi, návrat 
na ubytovanie
alternatívne: namiesto Camargue návšteva Arles 
(UNESCO) alebo Saint-Rémy-de-Provance, pôsobísk 
maliara Vincenta van Gogha

5. deň celodenná návšteva Marseille
pešia prehliadka najstaršieho mesta Francúzska so 
sprievodcom – Starý prístav (Vieux Port), kde lode kotvia 
už viac ako 26 storočí, malebné uličky štvrti Le Panier, 
výstup k chrámu Notre Dame de la Garde, symbolu 
mesta s prekrásnou vyhliadkou, plavba loďou na ostrov If 
s pevnosťou, kde bol väznený gróf Monte Christo z románu 
Alexandra Dumasa, alebo na Frioulské ostrovy, možnosť 
kúpania, večer odchod späť na Slovensko

6. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 279,– ZAHŔŇA:
• 3x ubytovanie v hoteli F1 s raňajkami (viaclôžkové izby, 

soc. zariadenie na poschodí), za príplatok je možné zaistiť 
ubytovanie v hoteli IBIS Budget (trojlôžkové izby, TV a soc. 
zariadenie na izbe – cenu zašleme na požiadanie)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre 
školy z Bratislavy a okolia, platí pre skupiny minimálne 14 
študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

Tento program zaisťujeme za rovnakú cenu aj pre kolektívy pe-
dagógov a ich rodinných príslušníkov – vedúci skupiny zadarmo!

TIPY NA PREDĹŽENIE ZÁJAZDU:
• Luberon: prehliadka pitoresknej dedinky Roussillon, 

prechádzka v krásne zafarbených bývalých okrových lo-
moch po náučnej Okrovej ceste (jedno z najväčších ložísk 
okra na svete), návšteva múzea levandule, zastávka 
v skalnatej dedinke Gordes (jedna z najfotografovanejších 
dedín vo Francúzsku) a pri kúzelnom kláštoru Sénanque

• Francúzska riviéra: podrobný program viď 3. deň na str. 54

Paríž

Camargue
Avignon

Nice
Marseille
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21052 2020/2021 podľa ponuky CK

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

TIP: PREDĹŽENIE O PARÍŽ A OKOLIE
návšteva prepychového sídla Ľudovíta XIV., Versailles, 
alebo zábavného parku Disneyland, prípadne niektorej 
z množstva unikátnych parížskych atrakcií (inšpirácie viď na 
str. 53) – pre viac informácií kontaktujte CK

ZAPÍSANÉ DO DEJÍN
VYLODENIE V NORMANDII 
A ĎALŠIE HISTORICKÉ MÍĽNIKY
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do Francúzska
2. deň zastávka v Reims na prehliadku historického centra – 

Kráľovské námestie so sochou Ľudovíta XV., Place du 
Parvis so sochou Jany z Arku, korunovačná katedrála 
Notre-Dame, presun do hlavného mesta Normandie, Rouen, 
kde bola v r. 1431 na Place du Vieux Marché upálená 
Jana z Arku, pešia prehliadka so sprievodcom – veľkolepá 
gotická katedrála Notre Dame, starobylé hrazdené domy, 
kostol sv. Ouena a sv. Maclou, Hodinová brána, možnosť 
návštevy múzea Beaux-Arts s významnými dielami od 
Rubensa, Vélazqueza, Delacroixa, Moneta, Renoira a i., vo 
večerných hodinách odchod na ubytovanie
alternatívne: namiesto Reims prechádzka po Alabastrovom 
pobreží s majestátnymi kriedovými útesmi

3. deň celodenný výlet – Honfleur a Arromanches
zastávka v malebnom meste Honfleur na prehliadku starého 
vnútorného prístavu Vieux Bassin s úzkymi uličkami a pozo-
ruhodným dreveným kostolom, presun k návšteve morských 
kúpeľov Arromanches, kde v 2. svet. vojne (6. 6. 1944), 
došlo k vylodeniu spojeneckých vojsk – možnosť návštevy 
Múzea vylodenia (názorné plány, makety, fotografie, zbrane 
a i.) alebo okrúhleho kina Arromanches 360 s unikátnym 
premietaním snímok z bitky o Normandiu, návšteva 
amerického vojenského cintorína s viac ako 9000 bielych 
náhrobkov, prechádzka po pláži Omaha Beach, kde v r. 1944 
došlo k najtvrdším bojom medzi Spojencami a Nemeckom, 
odchod na ubytovanie
alternatíve: namiesto Honfleur návšteva syrárne s ukážkou 
výroby a ochutnávkou delikátnych syrov, alebo farmy s chovom 
slimákov na svetoznámu špecialitu (možnosť ochutnávky)

4. deň celodenný výlet – Mont-Saint-Michel a St. Malo
prehliadka skalnatého ostrovčeka Mont-Saint-Michel so 
zázračným kláštorom opradeným legendami o archanjelovi 
Michalovi a diablovi – rozdiel výšky morskej hladiny pri prílive 
a odlive je cca 15 m (najviac v Európe), takže je „hora“ buď 
obklopená tekutým pieskom alebo „pláva na mori“, prechádzka 
po vyhliadkovom myse Pointe du Grouin (hniezdisko čajok 
a kormoránov) s prekrásnymi výhľadmi, návšteva prístavu 
St. Malo, historické mesto obchodníkov, korzárov a moreplav-
cov, možnosť návštevy Grand Aquarium, odchod na ubytovanie
alternatívne: namiesto Pointe du Grouin prehliadka pôvab-
ného mestečka Dol-de-Bretagne a menhiru Champ-Dolent

5. deň celodenná návšteva Paríža
krátka zastávka v Chartres k návšteve katedrály s krásnymi 
vitrážami a labyrintom, presun do Paríža, pešia prehliad-
ka so sprievodcom – Trocadéro, Eiffelova veža (podľa 
záujmu možnosť návštevy veže výťahom alebo peši), 
Champ de Mars, Hôtel des Invalides (možnosť návštevy 
Napoleonovej hrobky), nádherný most Pont Alexandre III., 
Champs-Élysées, Place de la Concorde s výhľadom na 
Víťazný oblúk, krátky odpočinok v Tuilerijských záhra-
dách, Musée du Louvre (možnosť návštevy; v utorok zatvo-

rené) so svetoznámymi zbierkami (Chamurappiho zákonník, 
Mona Lisa a i.), Île de la Cité s katedrálou Notre Dame, 
podľa záujmu plavba loďou po Seine, návšteva Quartier 
Latin – Boulevard Saint Michel, univerzita La Sorbonne, 
vo večerných hodinách odchod späť na Slovensko

6. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 279,– ZAHŔŇA:
• 3x ubytovanie v hoteli F1 s raňajkami (viaclôžkové izby, 

soc. zariadenie na poschodí), za príplatok je možné 
zaistiť ubytovanie v hoteli IBIS Budget (trojlôžkové izby, 
soc. zariadenie na izbe – cenu zašleme na požiadanie)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre 
školy z Bratislavy a okolia, platí pre skupiny minimálne 14 
študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

Paríž Reims
Chartes

Mont Saint Michel
Saint-Malo

RouenOmaha Beach
Arromanches
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21053 2020/2021 podľa ponuky CK

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

TIPY NA PREDĹŽENIE ZÁJAZDU:
• Besalú: prehliadka krásneho stredovekého mesta 

Besalú s takmer tisíc rokov starým románskym 
mostom a hradom El Castello, prechádzka okolo jazera 
Banyoles

• NP Garrotxa: návšteva mestečka Olot v blízkosti 
sopky Montsacopa (možnosť výstupu ku kráteru), 
ľahká turistika vo vyhlásenom NP Garrotxa s takmer 
40 vulkánmi

• Cadaqués: prehliadka prímorského mestečka, ktoré 
inšpirovalo rad umelcov (P. Picasso, J. Miró, S. Dalí i.) 
a domu S. Dalího v Port Lligat, možnosť kúpania

• Montserrat a Costa Brava: návšteva úchvatného  
pútnického miesta Montserrat s kláštorom vybudovaným 
v skale a kúpanie v mori na pobreží Costa Brava

ROZMANITÉ 
KATALÁNSKO
S NÁVŠTEVOU MONAKA
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do Monaka
2. deň príchod do Monaka , pešia prehliadka so sprievod-

com – historická štvrť Monaco Ville, možnosť návštevy 
Oceánografického múzea alebo Kniežacieho paláca, 
katedrála sv. Mikuláša s hrobom Grace Kelly, Japonská 
záhrada, oslnivá prístavná štvrť La Condamine s trasou 
závodov Formule 1, exteriéry impozantného Casina, štvrť 
Fontvieille s možnosťou návštevy súkromnej zbierky 
vozidiel monackých kniežat, Múzea známok a mincí alebo 
Námorného múzea, večer odchod na ubytovanie
alternatívne: namiesto Monaka návšteva Marseille – 
podrobný program viď 5. deň na str. 55

3. deň celodenný výlet – Figueres a Girona
prehliadka rodiska a miesta posledného odpočinku majstra 
surrealistického maliarstva S. Dalího, Figueres, s možnosťou 
návštevy Dalího múzea, presun na prehliadku historického 
centra Katalánska, Girony (o. i. miesto filmovania seriálu Hra 
o tróny) – kamenný most Pont De Pedra cez rieku Onyar, 
gotická katedrála s údajne najširšou chrámovou loďou v Európe, 
kostol Sant Feliu s rímskymi, ranými kresťanskými hrobkami 
a kaplnkou, staré Židovské mesto, Arabské kúpele, odchod 
na ubytovanie do letoviska na pobreží Costa Brava

4. deň celodenná návšteva Barcelony
prehliadka so sprievodcom – prístav Port Vell so sochou Kryš-
tofa Kolumbusa, trieda La Rambla, návšteva najznámejšej 
barcelonskej tržnice La Boqueria, námestie Plaça Catalunya, 
trieda Passeig de Gracia so secesnými domami Gaudího a i., 
možnosť návštevy domu La Pedrera (výstava o diele Gaudího), 
ohromujúca nedokončená Gaudího stavba Sagrada Familia 
(chrám Svätej rodiny), presun miestnou dopravou k návšteve 
rozprávkového Parku Güell, návrat na ubytovanie

5. deň celodenná návšteva Barcelony
výstup na vrcholok Montjuic s krásnym výhľadom, možnosť 
návštevy skanzenu Poble Espanyol alebo Olympijského 
štadiónu, (LOH v r. 1992), prehliadka gotickej štvrte 
Barrio Gotico s možnosťou návštevy katedrály sv. Kríža 
a sv. Eulálie, odpočinok na krásnej mestskej pláži La 
Barceloneta, prípadne nákupy v centre Maremagnum 
alebo návšteva niektorého z množstva barcelonských múzeí 
či atrakcií, večer odchod späť na Slovensko

6. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných hodinách

Alternatívy programu v Barcelone:
• Tibidabo – vrcholok s nádherným výhľadom na mesto, 

zábavným parkom a kostolom sv. Srdce

• L’Aquàrium – jedno z najväčších morských akvárií v Európe

• Camp Nou – štadión a múzeum FC Barcelona

• CosmoCaixa – unikátne interaktívne múzeum vedy

• Flamenco show – tradičné španielske tanečné predstavenie

• Múzea umenia – Gaudí Centre, Museu Picasso, Múzeum 
moderného umenia, Múzeum katalánskeho umenia

Monako

Madrid

Barcelona
Girona

Figueres

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 310,– ZAHŔŇA:
• 1x ubytovanie v hoteli F1 s raňajkami (viaclôžkové izby, TV 

a umývadlo na izbe, soc. zariadenie na poschodí)

• 2x ubytovanie v hoteli s raňajkami (viaclôžkové izby), za 
príplatok je možné zaistiť polpenziu

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre 
školy z Bratislavy a okolia, platí pre skupiny minimálne 14 
študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21054 2020/2021 podľa ponuky CK

SLOVINSKO – 
ZABUDNUTÁ PERLA 
JADRANU
S MOŽNOSŤOU PREDĹŽENIA 
O TALIANSKE BENÁTKY
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy v nočných hodinách do Slovinska
2. deň príchod k pôvabnému Bledskému jazeru, ktoré vďaka 

tektonickému pôvodu a termálnym prameňom patrí medzi 
najteplejšie alpské jazerá – plavba tradičnou loďkou pletna 
na ostrov Bled, možnosť návštevy kostola Nanebovzatia 
Panny Márie a výstupu do veže s vyhliadkou, po návrate 
z ostrova návšteva Bledského hradu – jeden z najstarších 
hradov Slovinska týčiaci sa na skalnatom výbežku 130 m nad 
hladinou jazera, panoramatický výhľad na okolie a celé jazero, 
podľa záujmu a časových možností návšteva úchvatnej ties-
ňavy Vintgar vyhĺbenej smaragdovou riekou Radovna, večer 
odchod na ubytovanie

3. deň návšteva Postojnskej jaskyne a Piranu
doobeda: presun k Postojnskej jaskyni, jednej z najkrajších 
jaskýň na svete – jazda podzemným vláčikom do vnútra 
jaskyne, pešia prehliadka bohatej kvapľovej výzdoby 
jaskynného systému (Ruský most, Špagetová, Biela a 
Červená sieň, Zimná sála, „ľudská ryba“)
poobede: návšteva Predjamského hradu z 12. stor., ktorý je 
čiastočne vytesaný do skaly, presun na prehliadku malebného 
mestečka Piran – rybársky prístav, prímorská promenáda, 
prístavné móla, maják, okrúhle námestie Tartinijev trg 
s mramorovou dlažbou a bronzovou sochou huslistu 
Giusseppeho Tartiniho, osobné voľno, drobné nákupy, vo 
večerných hodinách odchod späť na Slovensko
alternatívne: namiesto Postojnskej jaskyne návšteva 
Škocjanských jaskýň (UNESCO)

4. deň príchod ku škole v skorých ranných hodinách

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

Bled

Piran

Ľubľana

TIPY NA PREDĹŽENIE ZÁJAZDU:
• Lipica a Ľubľana: návšteva žrebčína s chovom 

kočiarových a promenádnych bielych Lipicanov (symbol 
habsburského cisárskeho dvora) a pešia prehliadka 
hlavného mesta Slovinska, Ľubľany

• Talianske Benátky: podrobný program viď 2. deň na str. 59

Alternatíva programu pre 3. deň:
• Triglavský národný park: nenáročný výstup k prekrásnemu 

vodopádu Savica, výstup lanovkou na horu Vogel s výhľadom 
na najvyššiu horu Slovinska, Triglav a ďalšie vrcholky Júlskych 
Álp, prechádzka pozdĺž Bohinjského jazera (najväčšie jazero 
Slovinska), odpočinok na trávnatej pláži, možnosť kúpania 
a plavby po jazere, možnosť návštevy tiesňavy Mostnica

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 125,– ZAHŔŇA:
• 1x ubytovanie v hosteli/hoteli s raňajkami (viaclôžkové izby)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre 
školy z Bratislavy a okolia, platí pre skupiny minimálne 14 
študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21055 2020/2021 podľa ponuky CK

OKÚZĽUJÚCE BENÁTKY
S NÁVŠTEVOU GARDALANDU 
ALEBO VERONY
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy vo večerných hodinách do Talianska
2. deň príchod do prístavu Punta Sabbioni, odtiaľ plavba loďou 

(alternatívne vlakom z Mestre) do Benátok, perly kraja Veneto, 
ktoré Napoleon nazval salónom Európy, pešia prehliadka 
mesta (UNESCO) – Dóžov palác, Ponte dei Sospiri (Most 
nárekov), námestie a bazilika San Marco s nádhernými mo-
zaikami, most Ponte di Rialto, rybí trh, kostol Santa Maria 
della Salute s Tizianovými obrazmi, možnosť plavby loďou 
po Canal Grande, osobné voľno na ochutnávku známej ta-
lianskej zmrzliny a pizze, cesta loďou/vlakom späť do Punta 
Sabbioni/Mestre, vo večerných hodinách odchod na ubytovanie

3. deň celodenná návšteva Gardalandu
tretí najväčší zábavný park v Európe a najväčší v Taliansku 
s množstvom atrakcií, ktoré sú rozdelené do niekoľ-
kých sekcií – fantasy pre malých rojkov, dobrodružná pre 
dobrodruhov všetkých vekových kategórií, adrenalínová plná 
vzrušení (horská dráha Blue Tornado s maximálnou rýchlosťou 
110 km/h a preťažením 5G, nádherný výhľad na jazero Lago di 
Garda z lietajúceho ostrova z výšky 50 metrov, splav po divokej 
rieke, jedinečná podzemná pirátska vodná atrakcia v hĺbke 
30-40 m), možnosť rozšírenia o návštevu akvária Sea Life 
s interaktívnymi expozíciami a podmorským tunelom alebo 
o vodný park Legoland (prvý park tohoto typu v Európe, 
otvára v r. 2021), večer odchod späť na Slovensko
alternatívne – Verona a Lago di Garda: návšteva Verony 
(UNESCO) preslavenej milostným príbehom o Rómeovi a Júlii 
s rodným domom Júlie, dvojkostolom San Fermo Maggiore, 
rímskym amfiteátrom, hradom rodu Scaligerovcov a román-
skou bazilikou, prechádzka po mestečku Sirmione, ktoré leží 
na brehu jazera Lago di Garda, možnosť plavby loďou po jazere

4. deň príchod ku škole v ranných hodinách

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

Alternatívy programu v Benátkach:
• Murano – ostrov známy výrobou skla, možnosť návštevy 

sklárne či sklárskeho múzea Museo del Vetro

• Burano – ostrov s pestrofarebnými rybárskymi domčekmi

• Gallerie dell’Accademia – najväčšia umelecká zbierka be-
nátskeho umenia s dielami od Tiziana, Veronésa, Belliniho a i.

• Ca’ d’Oro – nádherný palác s významnou umeleckou zbierkou

• Peggy Guggenheim Collection – zbierka umenia 20. stor.

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 149,– ZAHŔŇA:
• 1x ubytovanie v mládežníckej ubytovni/hoteli s raňajkami 

(viaclôžkové izby)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre 
školy z Bratislavy a okolia, platí pre skupiny minimálne 14 
študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

TIPY NA PREDĹŽENIE ZÁJAZDU:
• Miláno: prehliadka severotalianskeho centra obchodu 

a módy, Milána, s hradom Castello Sforzesco, 
impozantným gotickým dómom, svetoznámou operou 
„La Scala“ a kostolom Santa Maria delle Grazie 
(freska Poslednej večere od Leonarda da Vinciho)

• Talianske delikatesy a Modena: návšteva výrobne 
balzamikového octu či parmezánu s degustáciou 
a prehliadka historického centra Modeny (UNESCO)

• Florencia: podrobný program viď 2. deň na str. 61

Benátky

Rím
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21056 2020/2021 podľa ponuky CK

NAJRÝCHLEJŠIE 
TALIANSKE AUTÁ
MODENA – FERRARI – 
LAMBORGHINI – BOLOGNA
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy v nočných, prípadne skorých ranných 

hodinách do Talianska
2. deň príchod okolo obeda do mesta Modena, návšteva unikátneho 

múzea Enza Ferrariho – v prvej historickej budove 
a zároveň jeho rodnom dome sa nachádza expozícia zame-
raná na život a dielo Enza Ferrariho a históriu automobilky 
Ferrari, v druhej, futuristickej budove, ktorá svojou žltou 
farbou a tvarom inšpirovaným dizajnom automobilu žiari do 
diaľky (autorom je český architekt Jan Kaplický), sú vystavené 
závodné automobily tejto svetoznámej značky, možnosť 
jazdy v závodnom simulátore F1 na najznámejších okruhoch 
sveta (nutná včasná rezervácia); pešia prehliadka Modeny 
so sprievodcom – katedrála, brána Torre Civica, námestie 
Piazza Grande (UNESCO), osobné voľno na ochutnávku 
známej talianskej zmrzliny a pizze, presun do Maranella na 
návštevu múzea cestovných a závodných automobilov 
Ferrari – možnosť vyskúšať si výmenu pneumatiky modelu 
F1 v Pit-stope, zasvätenie do technologických inovácií vozidiel 
a i., večer odchod na ubytovanie

3. deň návšteva múzea Lamborghini a mesta Bologna
príchod do Sant’Agata Bolognese na návštevu múzea 
Lamborghini – výstava toho najlepšieho z produkcie auto-
mobilky od minulosti až po najnovšie modely, vrátane modelu 
Lamborghini Urus a špeciálnych kúskov z limitovaných 
edícií, pre záujemcov možnosť návštevy továrne (povolená 
pre študentov od 17 rokov, nutná včasná rezervácia); presun 
do starobylého mesta Bologna, odkiaľ pochádza slávne 
bolonské ragú, prehliadka historického centra – Piazza 
Maggiore, bazilika San Petronio, Neptúnova fontána, veže 
Torri degli Asinelli a Garisenda, Piazza Santo Stefano, 
Archiginnasio (súčasť bolonskej univerzity založenej v r. 
1088), možnosť návštevy galérie Pinacoteca Nazionale, 
v poobedňajších hodinách odchod späť na Slovensko

alternatívne: namiesto múzea Lamborghini alebo Bologne 
návšteva Gelato Musea s ochutnávkou zmrzliny alebo 
výrobne balzamikového octu či parmezánu s degustáciou

4. deň príchod ku škole v nočných, prípadne skorých ranných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 149,– ZAHŔŇA:
• 1x ubytovanie v hoteli/hosteli/apartmánoch s raňajkami 

(viaclôžkové izby)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre 
školy z Bratislavy a okolia, platí pre skupiny minimálne 14 
študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

Bologna

Modena

Rím

TIPY NA PREDĹŽENIE ZÁJAZDU:
• Ducati/závodný okruh: exkurzia do továrne Ducati 

(výroba motocyklov) a návšteva Ducati múzea alebo 
exkurzia na závodnom okruhu Autodromo Enzo e Dino 
Ferrari v Imole

• San Marino: návšteva jedného z najmenších štátov na 
svete (UNESCO), zastávka pri mori s možnosťou kúpania

• Benátky: podrobný program viď 2. deň na str. 59

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21057 2020/2021 podľa ponuky CK

KLENOTY TOSKÁNSKA 
A CINQUE TERRE
TEMATICKÝ ZÁJAZD ZA 
PAMIATKAMI UNESCO
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy v poobedňajších hodinách do Talianska
2. deň príchod do hlavného mesta Toskánska, Florencie, pre-

hliadka historického centra mesta (UNESCO od r. 1982) – 
vyhliadka Piazzale Michelangelo, monumentálne záhrady 
Boboli, Palazzo Pitti, most zlatníkov Ponte Vecchio, 
Piazza della Signoria, na ktorej stojí Palazzo Vecchio 
a replika Michelangelovho Dávida (originál v Galleria 
dell’Accademia), bazilika Santa Croce s pomníkmi slávnych 
Florenťanov (Michelangelo, Galileo, Machiavelli a i.), dom 
rodiny Buonarroti, rodný dom Danteho Alighieriho, Piazza 
della Repubblica, Piazza del Duomo s dominantou mesta, 
katedrálou Santa Maria del Fiore, bazilika San Lorenzo 
s pohrebnou kaplnkou šľachtického rodu Medici (možnosť 
návštevy), podľa časových možností návšteva Galerie Uffizi 
(najväčšia kolekcia talianskeho renesančného maliarstva) 
alebo Museo Galileo so zbierkou astronomických, matema-
tických a navigačných prístrojov (najcennejším predmetom je 
Galileov ďalekohľad), v podvečer odchod na ubytovanie

3. deň celodenný výlet – Siena, San Gimignano a Pisa
prehliadka historického centra Sieny (UNESCO od r. 1995) 
s jedným z najkrajších stredovekých námestí v Európe Piazza 
del Campo a vežou Torre del Mangia, presun na prehliad-
ku „mesta veží“ San Gimignano (UNESCO od r. 1990) – 
kolegiátny kostol, Palazzo del Popolo, námestie Piazza 
della Cisterna, Via San Giovanni, krátka zastávka v meste 
Pisa so slávnou šikmou vežou, odchod na ubytovanie
alternatívne: namiesto Pisy krátka prehliadka mesta Lucca 
s dómom San Martino, kostolom San Michele in Foro 
a rodným domom operného skladateľa Giacoma Pucciniho

4. deň celodenná návšteva Cinque Terre
výlet vlakom do Národného parku Cinque Terre (UNESCO 
od r. 1997) – skalnaté pobrežie prístupné len vlakom, loďou 
či peši, návšteva dediniek s úchvatnými scenériami pestro-
farebných domov týčiacich sa na okrajoch útesov, možnosť 

kúpania na malých piesočnatých plážach, v podvečer odchod 
späť na Slovensko

5. deň príchod ku škole v doobedňajších, prípadne poobedňajších 
hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 210,– ZAHŔŇA:
• 2x ubytovanie v hoteli s raňajkami (viaclôžkové izby)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre 
školy z Bratislavy a okolia, platí pre skupiny minimálne 14 
študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

TIPY NA PREDĹŽENIE ZÁJAZDU:
• Ostrov Elba: plavba trajektom do hlavného mesta 

Portoferraio na prechádzku po historickom centre, 
prehliadka pevnosti Forte Stella a Napoleonovej 
vily (jedno z miest, kde slávny vojvodca prežil svoje 
vyhnanstvo), kúpanie na malebnej kamienkovej pláži

• Miláno: prehliadka severotalianskeho centra obchodu 
a módy, Milána , s hradom Castello Sforzesco, 
impozantným gotickým dómom, svetoznámou operou 
„La Scala“ a kostolom Santa Maria delle Grazie (freska 
Poslednej večere od Leonarda da Vinciho)

• Benátky: podrobný program viď 2. deň na str. 59

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

Florencia

Siena
Pisa

Cinque 
Terre
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21058 2020/2021 podľa ponuky CK

Florencia

Vatikán
Rím

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

CIAO ITALIA!
FLORENCIA – RÍM – VATIKÁN
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy v poobedňajších hodinách do Talianska
2. deň príchod do hlavného mesta Toskánska, Florencie, pešia 

prehliadka so sprievodcom – vyhliadka Piazzale Michelan-
gelo, monumentálne záhrady Boboli, Palazzo Pitti, most 
zlatníkov Ponte Vecchio, Piazza della Signoria, na ktorej 
stojí Palazzo Vecchio a replika Michelangelovho Dávida 
(originál v Galleria dell’Accademia), bazilika Santa Croce 
s pomníkmi slávnych Florenťanov (Michelangelo, Galileo, 
Machiavelli a i.), dom rodiny Buonarroti, rodný dom Danteho 
Alighieriho, Piazza della Repubblica, Piazza del Duomo 
s dominantou mesta, katedrálou Santa Maria del Fiore, ba-
zilika San Lorenzo s pohrebnou kaplnkou šľachtického rodu 
Medici (možnosť návštevy), podľa časových možností návšteva 
Galerie Uffizi (najväčšia kolekcia talianskeho renesančného 
maliarstva) alebo Museo Galileo so zbierkou astronomic-
kých, matematických a navigačných prístrojov (najcennejším 
predmetom je Galileov ďalekohľad), v podvečerných hodinách 
odchod na ubytovanie

3. deň celodenná návšteva Ríma
presun miestnou dopravou na prehliadku Ríma – Piazza 
Venezia s národným pamätníkom z bieleho mramoru, výstup na 
pahorok Kapitol s námestím podľa návrhu Michelangela a vý-
hľadom na Forum Romanum (možnosť návštevy), Trajánovo 
fórum, Bazilika sv. Kozmu a Damiána, Colosseum (najväčší 
amfiteáter z dôb Rímskej ríše), Konštantínov oblúk, Domus 
Aurea, Bazilika sv. Petra v reťaziach, Bazilika Panny 
Márie Snežnej, prezidentský palác na Piazza del Quirinale, 
slávna fontána di Trevi, Španielske schody, Piazza del 
Popolo, odpočinok v parku Villa Borghese, návrat miestnou 
dopravou na ubytovanie (autobus do Ríma nezachádza)

4. deň celodenná návšteva Vatikánu
presun miestnou dopravou na prehliadku Vatikánu, 
najmenšieho štátu sveta a sídla pápeža – možnosť návštevy 
Vatikánskych múzeí so slávnou Sixtínskou kaplnkou (fresky 
od Michelangela), prehliadka Svätopeterského námestia 
(jedno z najkrajších verejných priestranstiev na svete so známou 
Berniniho kolonádou) a chrámu sv. Petra (možnosť výstupu do 
kopule s prekrásnym výhľadom na celé mesto), prechádzka do 
centra Ríma okolo Anjelského hradu a cez Anjelský most na 
Piazza Navona (pôvodne štadión cisára Domitiana) a k staro-
rímskemu chrámu Pantheon (najzachovalejšia antická budova 
v Ríme), osobné voľno s možnosťou ochutnávky lahodnej 
talianskej zmrzliny, v podvečer odchod späť na Slovensko

5. deň príchod ku škole v poobedňajších hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 219,– ZAHŔŇA:
• 2x ubytovanie v hoteli/hosteli/apartmánoch s raňajkami 

(viaclôžkové izby)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre 
školy z Bratislavy a okolia, platí pre skupiny minimálne 14 
študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

Alternatívy programu v Ríme:
• Tivoli – návšteva Villy d’Este s prekrásnymi terasovitými 

záhradami, a veľkolepej Hadriánovej vily na predmestí Ríma

• Caracallove kúpele – najzachovalejšie antické kúpele na svete

• Bazilika sv. Jána v Lateráne – prvá bazilika v Ríme

• Musei Capitolini – rímske archeologické a umelecké zbierky

• Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea
• MAXXI – národné múzeum súčasného umenia a architektúry

TIP: PREDĹŽENIE V TOSKÁNSKU
návšteva klenotu Toskánska, Sieny, s jedným z najkrajších 
stredovekých námestí v Európe, a romantického „mesta 
veží“ San Gimignano – pre viac informácií kontaktujte CK
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21059 2020/2021 podľa ponuky CK

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

DEJINY V KOCKE
CAPRI – NEAPOL – VEZUV – 
POMPEJE – RÍM – FLORENCIA
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy v doobedňajších hodinách do Talianska
2. deň presun trajektom zo Sorrenta/Neapola na najkrajší 

ostrov Talianska, Capri, príchod do Marina Grande, výstup 
zubačkou do hlavného mesta ostrova, Capri, pešia prehliadka 
mesta – námestie, kláštor, Augustove záhrady, možnosť 
návštevy parfumérie, presun miestnou dopravou do mesta 
Anacapri, možnosť návštevy Villy San Michele, v ktorej žil 
a tvoril Axel Munthe, autor Knihy o živote a smrti, návrat 
loďou do Sorrenta/Neapola, presun cez neapolský prístav 
Santa Lucia, večer ochod na ubytovanie
alternatívne: namiesto Capri návšteva ostrova Ischia 
a kúzelného stredovekého hradu Castello Aragonese, 
odpočinok na pláži a kúpanie v mori, podľa záujmu presun 
miestnou dopravou do Fontany a výstup na vyhasnutú sopku 
Monte Epomeo (789 m n. m.)

3. deň celodenný výlet – Vezuv a Pompeje
v skorých ranných hodinách odchod k Vezuvu, výjazd miestnou 
dopravou na jedinú činnú sopku v Európe, krátky výstup ku 
kráteru, presun k návšteve jedinečného archeologického 
náleziska v Pompejach, ktoré erupcia Vezuvu v r. 79 n. l. 
pochovala pod šesťmetrovou vrstvou pemze a popola, možnost 
prehliadky Pompejí pred ich zničením prostrednictvom 
virtuálnej reality odchod na ubytovanie v okolí Ríma

4. deň návšteva Vatikánu a Ríma
presun miestnou dopravou na prehliadku historického 
centra – chrám sv. Petra, Svätopeterské námestie 
(jedno z najkrajších verejných priestranstiev na svete so 
známou Berniniho kolonádou), Anjelský hrad, Piazza 
Navona (pôvodne štadión cisára Domitiana), starorímsky 
chrám Pantheon (najzachovalejšia antická budova v Ríme), 
Piazza Venezia s národným pamätníkom z bieleho 
mramoru, Kapitol s námestím podľa návrhu Michelangela 
a prekrásnym výhľadom na Forum Romanum, Trajánovo 
fórum, Bazilika sv. Kozmu a Damiána, Colosseum 
(najväčší amfiteáter z dôb Rímskej ríše), Konštantínov 
oblúk, Domus Aurea, Bazilika sv. Petra v reťaziach, 
prezidentský palác na Piazza del Quirinale, slávna fontána 
di Trevi, Španielske schody, návrat miestnou dopravou na 
ubytovanie (autobus do Ríma nezachádza)

5. deň celodenná návšteva Florencie
odchod do Florencie, pešia prehliadka so sprievodcom – 
vyhliadka Piazzale Michelangelo, monumentálne záhrady 
Boboli, Palazzo Pitti, most zlatníkov Ponte Vecchio, 
Piazza della Signoria, na ktorom stojí Palazzo Vecchio 
a replika Michelangelovho Dávida (originál v Galleria 
dell’Accademia), bazilika Santa Croce s pomníkmi slávnych 
Florenťanov (Michelangelo, Galileo, Machiavelli a i.), 
dom rodiny Buonarroti, rodný dom Danteho Alighie-
riho, Piazza della Repubblica, Piazza del Duomo 
s dominantou mesta, katedrálou Santa Maria del Fiore, 
bazilika San Lorenzo s pohrebnou kaplnkou šľachtického 
rodu Medici (možnosť návštevy), podľa časových možností 
návšteva Galerie Uffizi (najväčšia kolekcia talianskeho 
renesančného maliarstva) alebo Museo Galileo so zbierkou 
astronomických, matematických a navigačných prístrojov 
(najcennejším predmetom je Galileov ďalekohľad), večer 
odchod späť na Slovensko

6. deň príchod ku škole v doobedňajších, prípadne poobedňajších 
hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 279,– ZAHŔŇA:
• 3x ubytovanie v hosteli/hoteli/kempe s raňajkami 

(viaclôžkové izby)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre 
školy z Bratislavy a okolia, platí pre skupiny minimálne 14 
študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

TIPY NA PREDĹŽENIE ZÁJAZDU:
• Pobrežie Amalfi: výlet pozdĺž jedného z najkrajších 

pobreží v Európe (UNESCO) s návštevou malebných 
stredovekých mestečiek Amalfi a Ravello, možnosť 
kúpania alebo návštevy farmy či továrne na cestoviny

• Siena a San Gimignano: návšteva klenotu Toskánska 
Sieny s jedným z najkrajších stredovekých námestí 
v Európe, a romantického „mesta veží“ San Gimignano

• Predĺženie poznávania Ríma: inšpirácie viď na str. 62
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21060 2020/2021 podľa ponuky CK

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

HELÉNSKA REPUBLIKA – 
KOLÍSKA CIVILIZÁCIE
SOLÚN – TEMPI – METEORA –
ATÉNY – DELFY – SAN MARÍNO
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy v poobedňajších hodinách do Grécka
2. deň príchod do Solúnu, druhého najväčšieho gréckeho mesta 

a rodiska slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, 
pešia prehliadka so sprievodcom – starobylá Kastra s byzant-
skou citadelou, mohutnými hradbami, kláštorom Vlatadon 
a prekrásnymi výhľadmi na mesto a more, Ano Poli 
s krivoľakými uličkami, bazilika sv. Demetera zasvätená 
patrónovi mesta s mozaikami z 8. stor., starorímské fórum, 
veľkolepá Rotunda a Galeriov oblúk zo 4. stor., chrám Agia 
Sofia, srdce mesta Aristotelovo námestie, prístavná štvrť 
Ladadika s tradičnými reštauráciami, symbol mesta Biela 
veža, odchod na ubytovanie

3. deň celodenný výlet – údoli Tempi a Meteora
presun okolo mýtickej hory bohov Olymp a údolím Tempi 
so zastávkou pri visutom moste cez rieku Pinios a kaplnke 
Agia Paraskevi vytesanej do skaly k majestátnym skalným 
kláštorom v Meteore, významného pútnického miesta a jednej 
z najvyhľadávanejších atrakcií Grécka – zastávky na fotenie 
úchvatných výhľadov na kláštory dramaticky posadených na 
vrcholkoch skál, návšteva najrozsiahlejšieho kláštora Megalo 
Meteoro zo 14. stor., prípadne kláštora Varlaam alebo Agios 
Stefanos, podľa časových možností zastávka pri pamätníku 
slávnej bitky pri Termopylách, odchod na ubytovanie

4. deň celodenná návšteva Atén
príchod do hlavného mesta Grécka, pešia prehliadka so 
sprievodcom – majestátna Aténska akadémia, starorímska 
Hadriánova knižnica, námestie Monastiraki, Národná 
záhrada s konferenčným centrom Zappeion vybudovaným 
pri príležitosti prvej modernej Olympiády, Prezidentský 
palác, námestie Syntagma, Starý kráľovský palác (sídlo 
parlamentu), možnosť výjazdu lanovkou na horu Lycabettus 
s nádhernou vyhliadkou, večer odchod na ubytovanie

5. deň celodenná návšteva Atén
výstup na posvätné návršie Akropolis, symbol mesta 
a starovekého Grécka, prehliadka antických stavieb 
so sprievodcom – Dionýsovo divadlo (najstaršie na 
svete), monumentálny rímsky amfiteáter, vstupná brána 
Propyleje, majestátne chrámy Parthenón a Erechtheion 
zasvätené patrónke mesta, bohyni Athene, Agora, Hefaistov 
chrám (najzachovalejší v Aténach), starorímske fórum 
a i., prechádzka v kúzelnej štvrti Plaka, možnosť návštevy 
Múzea Akropole, Národného archeologického múzea 
alebo Národného historického múzea, návrat na ubytovanie

6. deň celodenný výlet – Delfy a Parga
návšteva slávnej starovekej veštiarne v Delfách položenej na 
svahoch pohoria Parnas s prekrásnymi výhľadmi na okolitú 
krajinu a olivové háje, presun k návšteve malebného mestečka 
Parga – prechádzka pro prímorskej promenáde, odpočinok na 
pláži, možnosť kúpania, odchod nočným trajektom z prístavu 
Igoumenitsa do Talianska (plavba trvá cca 14 hodín)

7. deň v poobedňajších hodinách odchod z talianskeho prístavu 
Ancona do San Marína, jedného z najmenších štátov sveta, 
prehliadka historického centra so sprievodcom – hlavné ná-
mestie Piazza della Liberté, sídlo vlády Palazzo Pubblico, 
tri ikonické skalné pevnosti la Guaita, la Cesta a Il Montale, 
prechádzka pozdĺž hradieb s panoramatickými výhľadmi, vo 
večerných hodinách odchod späť na Slovensko

8. deň príchod ku škole v ranných, prípadne doobedňajších hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 399,– ZAHŔŇA:
• 4x ubytovanie v hosteli/hoteli/apartmánoch s raňajkami 

(viaclôžkové izby)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• cestou z Grécka prepravu trajektom spoločnosti Anek Lines 
(2–4lôžkové kajuty)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre 
školy z Bratislavy a okolia, platí pre skupiny minimálne 14 
študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

TIP: PREDĹŽENIE O PELOPONÉZ
návšteva významných antických centier Korint a Mykény, 
zastávka v malebnom prímorskom meste Nafplio s ruinami 
majestátnej benátskej pevnosti a prehliadka nádherného 
starogréckeho divadla Epidaurus – pre viac informácií 
kontaktujte CK

Solún

Ancona

Rím

Atény
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21061 2020/2021 podľa ponuky CK

Riga

Vilnius

Tallinn
Petrohrad

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

TIP: PREDĹŽENIE O NP GAUJA
celodenný výlet do najväčšieho národného parku Lotyšska 
(tzv. Livónske Švajčiarsko) se stredovekými hradmi, 
skanzenom lotyšskej dediny a Gutmanskou jaskyňou 
(najväčšia v Pobaltí) – pre viac informácií kontaktujte CK

slávnejšia ulica Ruska), Dvorcový most, barokový palác 
Kunstkamera, možnosť návštevy Petropavlovskej pevnosti 
s katedrálou, krížnik Aurora, nočný presun do Litvy

7. deň celodenná návšteva Vilniusu
pešia prehliadka Starého mesta (UNESCO) – Radničné 
námestie, mestské hradby s Bránou úsvitu, budova 
univerzity, Prezidentský palác, Dom signatárov, Dolný 
a Horný hrad s katedrálou sv. Kazimíra, kostol sv. Anny, 
mrakodrap Europa Tower (148 m, najvyššia moderná 
budova Pobaltia), nočný presun späť na Slovensko
alternatívne: namiesto Vilniusu prehliadka piesočného 
polostrova Kuršská Kosa (UNESCO) s možnosťou kúpania

8. deň príchod ku škole v doobedňajších, prípadne poobedňajších 
hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 415,– ZAHŔŇA:
• 4x ubytovanie v hoteli s raňajkami (viaclôžkové izby)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre 
školy z Bratislavy a okolia, platí pre skupiny minimálne 14 
študentov)

V cene nie je zahrnuté ruské vízum, vstupné a miestna doprava.

PETROHRAD A POBALTIE
ZA KULTÚRNYM DEDIČSTVOM 
VÝCHODNEJ EURÓPY
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do Lotyšska
2. deň celodenná návšteva Rigy

príchod do hlavného mesta Lotyšska, pešia prehliadka 
Starého mesta (UNESCO) – monumentálny románsky dóm 
(najväčší kostol Pobaltia), Rižský hrad zo 14. stor., možnosť 
návštevy chrámovej veže kostola sv. Petra (najvyššia budova 
v Rige), Prašná veža, historické kupecké domy Čiernohlavcov 
a Troch bratov, možnosť plavby loďou po Západnej Dvine 
a jej kanáloch, odchod na ubytovanie do Estónska

3. deň návšteva Tallinnu
príchod do hlavného mesta Estónska (bývalé dánske mesto), 
pešia prehliadka malebného Starého mesta (UNESCO) – 
gotická radnica (možnosť navštíviť vyhliadku na radničnej 
veži), historická lekáreň, kostol sv. Mikuláša, zachovalé 
opevnenie s vežami a bránami, hanzové domy, vrch 
Toompea s krásnym výhľadom, gotickou katedrálou 
Panny Márie (jedna z najvýznamnejších pamiatok v krajine) 
a chrámom Alexandra Nevského s typickými cibuľovitými 
kopulami, Kiek in de Kök (38 m vysoká veža s múzeom 
zbraní), možnosť návštevy Múzea okupácie a slobody 
VABAMU, podľa časových možností krátka zastávka 
pri barokovom paláci Petra Veľkého a parku Rusalka, 
poobede odchod na ubytovanie do Ruska

4. deň celodenná návšteva Petrohradu
pešia prehliadka bývalého hlavného mesta Ruského impéria 
(UNESCO) – katedrála sv. Izáka (druhá najvyššia na 
svete so zlatou kupolou), Palácové námestie, možnosť 
návštevy Zimného paláca s najväčšou galériou na svete 
(slávna Ermitáž), Alexandrov stĺp, Admiralita, budova 
generálneho štábu, návrat na ubytovanie

5. deň celodenný výlet do Petergrofu a Puškinu
doobeda: návšteva okázalého letného sídla ruských cárov 
Petergrof – Veľký palác (UNESCO) s kaskádovou triedou, 
Horný a Dolný park so 170 fontánami a nádhernými palácmi
poobede: návšteva Puškinu, mesta Puškinových štúdií – bývalé 
Carskoje selo (UNESCO), monumentálny palácový komplex 
Katarínsky palác s kópiou úchvatnej Jantárovej komnaty, 
možnosť plavby loďou po Neve, návrat na ubytovanie

6. deň celodenný pobyt v Petrohrade
pešia prehliadka so sprievodcom – Nevský prospekt (naj-
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21062 2020/2021 podľa ponuky CK

Rostock

Göteborg

Fjällbacka

Lillehammer

Trelleborg

Oslo Stockholm

Briksdalsbreen

Dalsnibba

NÓRSKO – KRAJINA 
FJORDOV
SO ZASTÁVKOU VO ŠVÉDSKU
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy v ranných, prípadne poobedňajších 

hodinách do nemeckého hanzového mesta Rostock, pešia 
prehliadka mesta so sprievodcom – Neuer Markt s radnicou, 
Marienkirche, fontána s netradičnými sochami, mestská 
brána Kröpeliner Tor, prechádzka po prístave, nočný presun 
trajektom do Švédska (plavba trvá cca 6 hodín)

2. deň celodenný výlet – Göteborg a Fjällbacka
v skorých ranných hodinách príchod do Švédska, presun 
k návšteve Göteborgu (druhé najväčšie mesto Švédska), 
cestou vyhliadka na veľkolepý Öresundský most, ktorý spája 
Švédsko s Dánskom, prehliadka mesta so sprievodcom – 
námestie Gustav Adolfs Torg s medenou sochou kráľa 
Gustava, prístav, moderná budova Opery, červeno-biely 
mrakodrap Göteborgs-Utkiken, presun na prechádzku 
po malebnom prístave Fjällbacka s výhľadom na more 
posiate desiatkami malých ostrovčekov, odchod do Nórska 
na ubytovanie

3. deň celodenný výlet – Lillehammer a údoli Gudbrandsdalen
návšteva olympijskej hokejovej haly v útrobách skaly 
v Gjøviku, presun do Lillehammeru na prehliadku 
skokanských mostíkov (ZOH 1994), návšteva najväčšieho 
škandinávskeho skanzenu Maihaugen s viac ako 200 
historickými budovami v severskom štýle od 13. stor. až 
po súčasnosť, cesta cez údolie Gudbrandsdalen s typic-
kými drevenými stĺpovými kostolíkmi (miestnymi bájami 
a povesťami sa inšpiroval Henrik Ibsen pri tvorbe svojich 
najznámejších diel) a údolie rieky Raumy k tiesňave 
s vodopádom Slettafossen, odchod na ubytovanie

4. deň celodenný výlet – Geirangerfjord a Dalsnibba
presun po Ceste Trollov (najznámejšia cesta Nórska s 11 
serpentínami) so zastávkou pri Stene Trollov (najvyššia 
kolmá stena v Európe), preprava trajektom cez Storfjorden, 
ďalej po Ceste orlov k najkrajšiemu nórskemu fjordu 
Geirangerfjord, možnosť vyhliadkovej plavby loďou 
k vodopádom Sedem sestier, v prípade priaznivého počasia 
výjazd na vrchol Dalsnibba – najvyššia vyhliadka v Európe 
prístupná po ceste (1476 m n. m.) s jedinečnými výhľadmi na 
fjord a okolie, odchod na ubytovanie

5. deň celodenný výlet – Briksdalsbreen a Sognefjord
panoramatická jazda cez ľadovcovú oblasť, ktorou sa tiahne 
najväčší kontinentálny ľadovec v Európe Jostedalsbreen, 
prehliadka ľadovcového splazu Briksdalsbreen, preprava 
trajektom cez najdlhší nórsky fjord Sognefjord s okúzľujúcou 
scenériou, odchod na ubytovanie

6. deň celodenná návšteva Osla
pešia prehliadka hlavného mesta Nórska – moderná budova 
Nórskej národnej opery a baletu, Kráľovský palác, 
Vigelandov park, presun miestnou dopravou ku skokan-
skému mostíku Holmenkollen alebo na polostrov Bygdøy 
s možnosťou návštevy niektorého z múzeí (Nórske ľudové 
múzeum, Nórske námorné múzeum), nočný presun do 
prístavu Trelleborg

7. deň v ranných hodinách odchod trajektom späť do Rostocku 
(plavba trvá cca 6 hodín), príchod ku škole v nočných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 510,– ZAHŔŇA:
• 4x ubytovanie v hosteli/chatkách s raňajkami (viaclôžkové 

izby)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• 2x prepravu trajektom cez Baltské more

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre 
školy z Bratislavy a okolia, platí pre skupiny minimálne 14 
študentov)

* cena je platná pre odchod trajektu z Trelleborgu do Rostocku do 17. 6. 
2021, ceny s odchodom trajektu v ostatných termínoch na požiadanie

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

TIP: PREDĹŽENIE O HARDANGER
prehliadka druhého najdlhšieho nórskeho fjordu 
Hardangerfjord (cesta cez fjord po najdlhšom visutom moste 
Nórska), vodopádu Vøringfossen a najväčšej náhornej plošiny 
Európy Hardangervidda – pre viac informácií kontaktujte CK

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21063 2020/2021 podľa ponuky CK

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

Rostock

Kodaň

KODAŇ – MESTO 
DÁNSKYCH KRÁĽOV
S NÁVŠTEVOU AKVÁRIA
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy v poobedňajších, prípadne večerných 

hodinách do Nemecka
2. deň v skorých ranných hodinách príchod do hanzového mesta 

Rostock, podľa časových možností krátka prehliadka, 
preprava trajektom do Dánska (plavba trvá cca 2 hodiny), 
presun do hlavného mesta Dánska, Kodane, pešia prehliadka 
mesta so sprievodcom – promenáda so sochou Malej 
morskej víly (rozprávková postava najslávnejšieho 
dánskeho rodáka Hansa Christiana Andersena), pevnosť 
Kastellet v tvare päťcípej hviezdy, fontána Gefion, zámok 
Amalienborg Slot strážený kráľovskou gardou, malebné 
nábrežie Nyhavn, Strøget (jedna z najdlhších nákupných 
tried v Európe), kodanská katedrála, odpočinok v unikátnom 
parku Superkilen, možnosť návštevy renesančného zámku 
Rosenborg Slot, kde sú uložené dánske korunovačné klenoty, 
alebo zábavného parku Tivoli, večer odchod na ubytovanie

3. deň celodenná návšteva Kodane
prehliadka architektonického skvostu Kodanskej univerzity 
Tietgenkollegiet (možnosť návštevy) a modernej štvrti 
Öresund s vyhliadkou na veľkolepý Öresundský most, 
ktorý spája Švédsko s Dánskom, návšteva Národného 
akvária Dánska Den Blå Planet – najväčšie akvárium 
v Európe (na 10 000 m2 sa nachádza viac ako 450 druhov 
rýb a vodných tvorov), ktorého tvar je inšpirovaný vodným 
vírom, v podvečerných hodinách presun do prístavu Gedser 
a odtiaľ preprava trajektom späť do Rostocku (plavba trvá 
cca 2 hodiny)
alternatívne: namiesto akvária návšteva jedinečnej 
a inovatívnej rekreačnej oblasti CopenHill s panoramatickým 
výhľadom na Kodaň alebo výlet vlakom cez Öresundský most 
na prehliadku tretieho najväčšieho švédskeho mesta Malmö 
s pevnosťou Malmohüs Slott a ikonickým mrakodrapom 
Turning Torso (najvyššia budova v Škandinávii)

4. deň príchod ku škole v doobedňajších, prípadne poobedňajších 
hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 199,– ZAHŔŇA:
• 1x ubytovanie v hosteli/mládežníckej ubytovni s raňajkami 

(viaclôžkové izby)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• 2x prepravu trajektom cez Baltské more

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre 
školy z Bratislavy a okolia, platí pre skupiny minimálne 14 
študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

Alternatíva alebo možnosť predľženia:
• Helsingør a Helsingborg: návšteva dánskeho prístavného 

mesta Helsingør s renesančným hradom Kronborg 
(inšpirácia Williama Shakespeara pre dej Hamleta), trajektom 
do Švédska na prehliadku prímorského mesta Helsingborg, 
radnica, možnosť výstupu na bývalú pevnostnú vežu 
Kärnan s nádherným výhľadom na mesto a úžinu Öresund, 
prechádzka po pláži
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21064 2020/2021 podľa ponuky CK

POTULKY PO 
ŠVAJČIARSKU
RÝNSKE VODOPÁDY – KOSTNICA – 
ZÜRICH – BERN
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy v podvečerných, prípadne večerných 

hodinách do Švajčiarska
2. deň krátka zastávka pri Rýnskych vodopádoch (Rheinfall sú 

s výškou 23 metrov a šírkou cca 150 metrov najväčšie vodopá-
dy v Európe), príchod do nemeckej Kostnice, pešia prehliadka 
historického centra mesta, v ktorom bol v r. 1415 upálený 
majster Ján Hus za kacírstvo, presun do Zürichu, najzámož-
nejšieho mesta Švajčiarska, centra bankovníctva, priemyslu, 
prehliadka starého mesta s cechovými domami na brehoch 
rieky Limmat – katedrála Grossmünster, kostol sv. Petra 
s najväčším hodinovým ciferníkom v Európe, svetoznáma 
Bahnhofstrasse („Výkladná skriňa Európy“) s luxusnými 
predajňami, elegantnými reštauráciami a sídlami význam-
ných švajčiarskych bánk, vo večerných hodinách odchod na 
ubytovanie
alternatívne: namiesto Kostnice alebo Zürichu návšteva 
známeho kvetinového ostrova Mainau na Bodamskom 
jazere s barokovým zámkom a prekrásnymi botanickými 
záhradami

3. deň návšteva Bernu
návšteva syrárne a ochutnávka známeho ementálu, presun 
do Bernu, pešia prehliadka najzachovalejšieho historického 
centra Švajčiarska – Staré mesto (UNESCO), hlavná tepna 
Marktgasse, hodinová veža s orlojom Zytglogge, ktorá 
v minulosti slúžila ako väzenie, neskoro gotická veľkolepá 
katedrála Münster, radnica, Medvedí park, možnosť 
návštevy Historického múzea alebo Einsteinovho múzea, 
osobné voľno, drobné nákupy, vo večerných hodinách odchod 
späť na Slovensko
alternatívne: namiesto Bernu návšteva Bazileja 
s katedrálou Münster, vyhliadkou Pfalz, mostom Mittlere 
(jeden z najstarších mostov na Rýne) a bránou Spalentor

4. deň príchod ku škole v ranných, prípadne doobedňajších hodinách

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

Zürich

Bern

Rýnske vodopády Kostnica

Alternatíva alebo možnosť predĺženia:
• Bodamské jazero a čokoládovňa/syráreň: návšteva múzea 

pod holým nebom Unteruhldingen s domami stojacimi na 
koloch priamo na Bodamskom jazere, ktoré predstavujú život 
v dobe kamennej a bronzovej, plavba trajektom po jazere, 
návšteva čokoládovne Maestrani, syrárne Appenzeller 
alebo Zeppelin Museum (najväčšie múzeum vzducholodí 
na svete)

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 169,– ZAHŔŇA:
• 1x ubytovanie v mládežníckej ubytovni/hoteli s raňajkami 

(viaclôžkové izby)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre 
školy z Bratislavy a okolia, platí pre skupiny minimálne 14 
študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.
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PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21065 2020/2021 podľa ponuky CK

PERLY ŠVAJČIARSKYCH 
JAZIER
PO KRAJI ČOKOLÁDY, SYRA 
A PRESNÝCH HODINIEK
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy vo večerných hodinách do Švajčiarska
2. deň príchod do Ženevy, pešia prehliadka so sprievodcom – 

anglická záhrada Jardin Anglais (pri vchode návštevníkov 
vítajú kvetinové hodiny, symbol ženevskej hodinárskej 
tradície), gejzír Jet d’Eau na jazere (každú sekundu vyletí do 
vzduchu 500 l vody rýchlosťou 200 km/h až do výšky 140 m), 
katedrála St. Pierre, radnica, rodný dom J. J. Rousseaua, 
centrálne námestie Place du Bourg-de-Four, povestná 
Stena reformistov, návšteva múzea Patek Phillipe, ktoré 
dokumentuje bohatú 500ročnú históriu hodinárstva a tejto 
luxusnej značky hodiniek, prípadne Múzea histórie vedy, 
Múzea Červeného kríža alebo Svetovej meteorologickej 
organizácie, prechádzka k Palácu národov, vo večerných 
hodinách odchod na ubytovanie
TIP: zaraďte do programu návštevu Európskej organizácie 
pre jadrový výskum CERN s urýchľovačom častíc Large 
Hadron Collider (nutná včasná rezervácia)

3. deň celodenný výlet do Lausanne a okolia
doobeda: prehliadka Lausanne, najkrajšieho mesta na brehu 
Ženevského jazera – majestátna katedrála Notre-Dame, prvá 
výšková budova vo Švajčiarsku Bel-Air, trhové námestie Place 
de la Palud s renesančnou radnicou z 15. stor., biskupský hrad 
Saint-Maire (súčasné sídlo vlády kantónu Vaud)
poobede: návšteva Olympijského múzea v Lausanne so 
sochou Emila Zátopka alebo prechádzka po promenáde 
v mestečku Montreux, ktoré okúzlilo E. Hemingwaya či 
Ch. Chaplina a kde H. Nestlé založil svoj známy čokoládový 
podnik, presun k návšteve čokoládovne Cailler v Broc alebo 
syrárne La Maison du Gruyere na úpätí stredovekej dediny 
Gruyeres, odchod na ubytovanie
alternatívne: namiesto poobedného programu výlet ozubni-
covou železnicou na vrcholok Rochers de Naye s výhľadom 
na Ženevské jazero a vrcholky Álp, návšteva domova rozto-
milých horských zvieratiek „Svištieho raja“ a prechádzka po 
pobrežnej promenáde k okúzľujúcemu stredovekému hradu 
Chillon (najfotografovanejší hrad vo Švajčiarsku)

4. deň návšteva Luzernu a Lichtenštajnska/Rýnskych vodopádov
pešia prehliadka historického centra mesta Luzern – most 
Spreuerbrücke cez rieku Reuss, hradby Museggmauer, 
veža Zytturm, pomník leva vytesaný do skaly, najstarší krytý 
drevený most na svete Kapellbrücke, Jesuitenkirche, 
možnosť návštevy galérie Sammlung Rosengart so zbierkou 
diel svetoznámych maliarov, na spiatočnej ceste podľa 
časových možností krátka zastávka vo Vaduze, hlavnom 
meste Lichtenštajnska alebo pri Rýnskych vodopádoch 
(najväčšie vodopády v Európe), vo večerných hodinách odchod 
späť na Slovensko
alternatívne: návšteva hlavného mesta Švajčiarska, Bern – 
podrobný program viď 3. deň na str. 68

5. deň príchod ku škole v doobedňajších hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 219,– ZAHŔŇA:
• 1x ubytovanie v mládežníckej ubytovni/hosteli s raňajkami 

(viaclôžkové izby)

• 1x ubytovanie v hoteli F1 s raňajkami (viaclôžkové izby,  
soc. zariadenie na poschodí)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre 
školy z Bratislavy a okolia, platí pre skupiny minimálne 14 
študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

TIPY NA PREDĹŽENIE ZÁJAZDU:
• Chamonix: návšteva horského strediska na úpätí najvyššej 

európskej hory Mont Blanc, cesta vláčikom k najväčšiemu 
francúzskemu ľadovcu Mer de Glace, návšteva umelo 
vytvorenej ľadovcovej jaskyne a interaktívnej výstavy 
o ľadovcoch, Glaciarium (jún-september)

• Soľné bane Bex a Grande Dixence: návšteva prvého 
náleziska soli vo Švajčiarsku (ukážka rôznych ťažbových 
techník, jazda vláčikom) a prehliadka najvyššej sypanej 
hrádze na svete Grande Dixence

Bern

Ženeva

Lausanne

Montreux

Rýnske vodopády

Broc a Gruyere
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21066 2020/2021 podľa ponuky CK

PROTIKLADY 
MODERNEJ METROPOLY
BERLÍN
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy vo večerných hodinách do Nemecka
2. deň príchod do Berlína, okružná jazda autobusom cez námestie 

Grosser Stern s Víťazným stĺpom k Checkpoint 
Charlie (bývalý priechod medzi západným a východným 
Nemeckom), pešia prehliadka mesta so sprievodcom – 
pozostatky Berlínskeho múru, možnosť návštevy múzea 
Topographie des Terrors (jedna z najnavštevovanejších 
berlínskych expozícií dokumentujúca zločiny nacizmu) 
alebo Židovského múzea, Potsdamer Platz, Holocaust 
Mahnmal, ktorý tvorí 2 711 betónových kvádrov rôznej výšky 
na ploche viac ako 19 000 m² (z výšky má táto pamiatka 
vyvolávať dojem vĺn), Brandenburská brána, Reichstag 
(Ríšsky snem – možnosť výstupu do kupole, nutná včasná 
rezervácia), Unter den Linden (ulica Pod lipami), námestie 
Bebelplatz neblaho vychýrené pálením nežiadúcich kníh 
v r. 1933, Berlínska štátna opera, zbrojnica Zeughaus 
(sídlo Nemeckého historického múzea), katedrála Berliner 
Dom, prechádzka k Alexanderplatz, možnosť výstupu na 
Televíznu vežu (Fernsehturm), v podvečerných hodinách 
odchod na ubytovanie

3. deň celodenná návšteva Berlína
pešia prehliadka mesta – majestátny zámok Bellevue 
(sídlo spolkového prezidenta) s rozľahlým parkom, mestská 
štvrť Tiergarten, obchodné a spoločenské stredisko 
Europa-Centre, novorománsky kostol Kaiser-Wilhelm- 
Gedächtniskirche (vnútri sa nachádza kríž vytvorený 
z klincov nájdených v troskách katedrály v Coventry, 
ktorá bola zničená bombardovaním Luftwaffe), bulvár 
Kurfürstendamm, osobné voľno, návšteva niektorých 
z množstva berlínskych atrakcií či múzeí (inšpirácie viď 
nižšie) alebo nákupy v KaDeWe (najväčší obchodný dom 
v Nemecku) či v Primarku, v poobedňajších hodinách 
odchod späť na Slovensko

4. deň príchod ku škole v skorých ranných hodinách

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 135,– ZAHŔŇA:
• 1x ubytovanie v mládežníckej ubytovni/hosteli s raňajkami 

(viaclôžkové izby)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre 
školy z Bratislavy a okolia, platí pre skupiny minimálne 14 
študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

Alternatívy programu v Berlíne:
• Múzejný ostrov – najväčší múzejný komplex na svete (UNE-

SCO) zahŕňajúci Staré (staroveké umenie), Nové (egyptské 
zbierky so svetoznámou bustou kráľovnej Nefertiti), Bodeho 
(byzantské umenie) a Pergamonské múzeum (mohutný 
Pergamonský oltár) a Starú národnú galériu

• Plavba vyhliadkovou loďou po Spréve
• ZOO – najstaršia a najnavštevovanejšia zoologická záhrada 

v Nemecku, možnosť doplniť o návštevu akvária

• Madame Tussauds – múzeum voskových figurín

• Charlottenburg – najväčší dochovaný kráľovský palác v Berlíne

• Olympijský štadión – postavený pre LOH v r. 1936

• East Side Gallery – 1,3 km dlhý pozostatok Berlínskeho múru

• DDR Museum – jedinečné interaktívne múzeum zobrazujúce 
každodenný život vo Východnom Nemecku

• Museum Stasi – výstava zameraná na štruktúru, vývoj 
a fungovanie východonemeckej štátnej bezpečnosti

• The Story of Berlin – múzeum približujúce viac ako 800 ro-
kov histórie hlavného mesta pomocou moderných technológií

Berlín
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BMW/VOLKSWAGEN A TECHNICKÉ MÚZEUM
návšteva Deutsches Technikmuseum – najväčšie múzeum techniky 
na svete (rozloha 50 000 m2) s množstvom vzdelávacích výstav 
na témy dopravy, telekomunikácie, tlače, veternej energie, výroby 
šperkov, papiera, cukru a i., a budovou plnou pokusov Centrum 
vedy Spectrum (150 experimentálnych staníc), exkurzia do BMW 
Motorradwerk v Spandau – unikátna príležitosť nahliadnuť do 
výrobného procesu továrne na motocykle značky BMW (nutná včasná 
rezervácia), krátka prehliadka Spandau
alternatívne: namiesto BMW Motorradwerk návšteva Sklenenej 
manufaktúry spoločnosti Volkswagen, Die Gläserne Manufaktur 
v Drážďanoch (nutná včasná rezervácia) a krátka prehliadka mesta

KÚZELNÉ MEISSEN A DRÁŽĎANY
krátka prehliadka stredovekého centra mesta Meissen s katedrálou 
a hradom Albrechtsburg, možnosť návštevy známej porcelánky 
Meissen, ktorá už 300 rokov vyrába exkluzívny porcelán (nutná včasná 
rezervácia); presun do saskej metropoly Drážďany, pešia prehliadka so 
sprievodcom – Brühlská terasa s krásnym výhľadom na Labe, zámok 
Residenzschloss so 101 m dlhou freskou, ktorá zobrazuje sprievod 
saských kurfirstov a kráľov, Frauenkirche, katedrála Hofkirche, 
námestie Theaterplatz, Semperova opera, galéria Zwinger, 
možnosť návštevy unikátneho Múzea Hygieny, ktoré interaktívnou 
formou odpovedá na množstvo otázok týkajúcich sa ľudského tela (o. 
i. stála výstava „Človek ako dobrodružstvo“, audio sprievodca v češtine) 
alebo niektorej z umeleckých zbierok (napr. Galéria starých majstrov, 
zbrojnica, múzeum porcelánu, zbierka vedeckých prístrojov)
alternatívne: namiesto Meissen návšteva loveckého zámku 
Moritzburg, kde sa natáčala rozprávka Tri oriešky pre Popolušku

ALTERNATÍVY PROGRAMU NA 2. DEŇ I MOŽNOSTI PREDĹŽENIA:

VAMI ZVOLENÉ ÚPRAVY PROGRAMU RADI ZAPRACUJEME 
DO HARMONOGRAMU ZÁJAZDU A CENOVEJ KALKULÁCIE PRE VAŠU ŠKOLU

2. SVETOVÁ VOJNA A HOLOKAUST
návšteva nacistického koncentračného tábora Sachsenhausen, 
ktorým počas 2. svetovej vojny prešlo približne 200 000 ľudí 
(30 000-35 000 ľudí pobyt v tábore neprežilo) – nemocnica, pitevňa, 
miestnosti, kde väzni bývali, záhrady s pomníkmi (vrátane českého) 
a múzeum, presun na prehliadku Postupimi – námestie Platz den 
Einheit, baroková Holandská štvrť, zámok Cecilienhof, kde sa 
v r. 1945 konala Postupimská konferencia o povojnovej správe 
Nemecka a usporiadaní a rekonštrukcii vojnou poničenej Európy, 
prechádzka v kúzelnom zámockom parku, možnosť návštevy 
zámku Sanssouci – kráľovské letné sídlo s prekrásnymi záhradami
alternatívne: namiesto Postupimi návšteva vily vo Wannsee, kde 
sa v r. 1942 konala neblaho vychýrená konferencia, na ktorej sa 
prerokúvala koordinácia tzv. konečného riešenia židovskej otázky

RELAXÁCIA V TRÓPOCH
návšteva umelého tropického letoviska Tropical Islands, jedinečné-
ho akvaparku s najväčším vnútorným bazénom na svete – tropické 
prostredie s dažďovým pralesom, piesočnatou plážou, lagúnou, 
umelým slnkom, palmami, orchideami a i. (teplota vzduchu 25-30 °C, 
otvorené nonstop)

KRÁSY SASKÉHO ŠVAJČIARSKA
návšteva pevnosti Königstein nachádzajúcej sa uprostred Labských 
pieskovcov (jedna z najväčších horských pevností v Európe), presun k vy-
hliadkovému skalnému mostu Bastei, symbolu Saského Švajčiarska, 
ktorý svojimi 7 oblúkmi preklenuje hlbokú priepast v Mardertelle a po-
núka úchvatné vyhliadky na okolité skalné veže a do údolie rieky Labe, 
návšteva malého kúpeľného mestečka Bad Schandau, osobné voľno
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21067 2020/2021 podľa ponuky CK

Berlín

Drážďany

Meissen

HURÁ, PÔJDEME DO
NEMECKA!
BERLÍN – TROPICKÉ OSTROVY – 
MEISSEN – DRÁŽĎANY
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy vo večerných hodinách do Nemecka
2. deň príchod do Berlína, okružná jazda autobusom cez námestie 

Grosser Stern s Víťazným stĺpom k Checkpoint 
Charlie (bývalý priechod medzi západným a východným 
Nemeckom), pešia prehliadka mesta so sprievodcom – 
pozostatky Berlínskeho múru, možnosť návštevy múzea 
Topographie des Terrors (jedna z najnavštevovanejších 
berlínskych expozícií dokumentujúca zločiny nacizmu) 
alebo Židovského múzea, Potsdamer Platz, Holocaust 
Mahnmal, ktorý tvorí 2 711 betónových kvádrov rôznej 
výšky na ploche viac ako 19 000 m² (z výšky táto pamiatka 
vyvoláva dojem vĺn), Brandenburská brána, Reichstag 
(Ríšsky snem – možnosť výstupu do kupole, nutná včasná 
rezervácia), Unter den Linden (ulica Pod lipami), námestie 
Bebelplatz neblaho vychýrené pálením nežiadúcich kníh 
v r. 1933, Berlínska štátna opera, zbrojnica Zeughaus 
(sídlo Nemeckého historického múzea), katedrála Berliner 
Dom, prechádzka k Alexanderplatz, možnosť výstupu na 
Televíznu vežu (Fernsehturm), v podvečerných hodinách 
odchod na ubytovanie
alternatívne: alternatívy programu v Berlíne viď na str. 70

3. deň celodenná návšteva Tropických ostrovov
jedinečný akvapark s najväčším vnútorným bazénom na 
svete, umelé tropické letovisko – tropické prostredie s daž-
ďovým pralesom, piesočnatou plážou, lagúnou, umelým 
slnkom, palmami, orchideami a i. (teplota vzduchu 25-30 °C, 
otvorené nonstop), v podvečerných hodinách odchod na 
ubytovanie
alternatívne: namiesto Tropických ostrovov návšteva na-
cistického koncentračného tábora Sachsenhausen a mesta 
Postupim – podrobný program viď na str. 71

4. deň návšteva Meissen a Drážďan
krátka prehliadka stredovekého centra mesta Meissen 
s katedrálou, hradom Albrechtsburg, a známou porcelánkou 
Meissen, ktorá už 300 rokov vyrába exkluzívny porcelán 
(možnosť návštevy, nutná včasná rezervácia) alebo návšteva 
loveckého zámku Moritzburg, kde sa natáčala rozprávka Tri 
oriešky pre Popolušku; odchod do saskej metropoly Drážďany, 
pešia prehliadka so sprievodcom – Brühlská terasa s krásnym 
výhľadom na Labe, zámok Residenzschloss so 101 m dlhou 
freskou, ktorá zobrazuje sprievod saských kurfirstov a kráľov, 
Frauenkirche, katedrála Hofkirche, námestie Theaterplatz, 
Semperova opera, galéria Zwinger, možnosť návštevy uni-
kátneho Múzea Hygieny, ktoré interaktívnou formou odpovedá 
na množstvo otázok týkajúcich sa ľudského tela (o. i. stála 
výstava „Človek ako dobrodružstvo“, audio sprievodca v češtine), 
niektoré z umeleckých zbierok (napr. Galéria starých majstrov, 
zbrojnica, múzeum porcelánu, zbierka vedeckých prístrojov) 
alebo Sklenenej manufaktúry spoločnosti Volkswagen 
Die Gläserne Manufaktur (nutná včasná rezervácia), 

v poobedňajších hodinách odchod späť na Slovensko, príchod 
ku škole vo večerných, prípadne nočných hodinách
alternatívne: návšteva Saského Švajčiarska – podrobný 
program viď na str. 71

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 179,– ZAHŔŇA:
• 2x ubytovanie v mládežníckej ubytovni/hosteli s raňajkami 

(viaclôžkové izby)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre 
školy z Bratislavy a okolia, platí pre skupiny minimálne 14 
študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21068 2020/2021 podľa ponuky CK

číslo programu školský rok termín

21069 2020/2021 podľa ponuky CK

VOLKSWAGEN 
A AUTOSTADT
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy v nočných hodinách do Nemecka, príchod 

do saskej metropoly Drážďany, návšteva Sklenenej 
manufaktúry spoločnosti Volkswagen, Die Gläserne 
Manufaktur, kde sa vyrábajú automobily vyššej triedy 
Phaeton (nutná včasná rezervácia), pešia prehliadka 
mesta so sprievodcom – Brühlské terasy s krásnym 
výhľadom na Labe, zámok Residenzschloss so 101 m 
dlhou freskou, ktorá zobrazuje sprievod saských kurfirstov 
a kráľov, Frauenkirche, katedrála Hofkirche, námestie 
Theaterplatz, Semperova opera, galéria Zwinger, večer 
odchod na ubytovanie

2. deň návšteva fantastického výstavného komplexu Autostadt 
vo Wolfsburgu, ktorý je súčasťou továrne automobilky 
Volkswagen – pavilóny predstavujúce filozofiu jednotlivých 
značiek (Audi, Porsche, Lamborghini a i.), dve unikátne 
presklené veže s prepracovaným systémom výťahov pre 
nové vozidlá pripravené na expedíciu, Zeithaus ponúkajúci 
prierez automobilovou históriou a i., podľa záujmu a časových 
možností návšteva vedeckého múzea Phaeno s viac ako 250 
interaktívnymi exponátmi – ohnivé tornádo, lietajúci koberec, 
zhmotnenie zvuku, crash test na vlastnej koži, vznik gejzíru, 
stav beztiaže, analýza DNA, test rýchlosti vlastných reakcií a i., 
v poobedňajších hodinách odchod späť na Slovensko

3. deň príchod ku škole v ranných hodinách

CENA ZÁJAZDU EUR 129,–

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENY ZÁJAZDOV ZAHŔŇAJÚ:
• 1x ubytovanie v mládežníckej ubytovni/hosteli s raňajkami 

(viaclôžkové izby, soc. zariadenie na poschodí)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia, platí pre skupiny minimálne 14 študentov)

V cenách nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

TIP: BMW MOTORRADWERK A BERLÍN
zaraďte do programu exkurziu do továrne na motocykle 
značky BMW a návštevu Berlína – pre viac informácií 
kontaktujte CK

TIP: PREDĹŽENIE O SINSHEIM
návšteva jedného z najväčších technických múzeí v Európe 
so zbierkou stoviek motocyklov, lietadiel (o. j. nadzvukové do-
pravné lietadlá Tupolev TU-144 a Concorde), automobilov (vráta-
ne vozidiel F1), lokomotív a i. – pre viac informácií kontaktujte CK

BMW WELT A EXKURZIA 
DO MERCEDES-BENZ
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy v nočných hodinách do Nemecka, 

príchod do Mníchova, návšteva automobilového centra 
BMW Welt (výstava súčasných modelov), Múzea BMW 
s unikátnou zbierkou viac ako 90ročnej histórie tejto 
svetoznámej značky, a priľahlého areálu Olympiapark 
(postavený pre olympijské hry v r. 1972) – možnosť výstupu 
na Olympijskú vežu (290 m), krátka prehliadka historického 
centra Mníchova – jedno z najkrajších námestí v Európe 
Marienplatz, Mariánský stĺp, Nová radnica so zvonkohrou, 
Stará radnica, bývalé sídlo bavorských kráľov Residenz 
München, impozantný Frauenkirche, kostol sv. Michala 
s druhou najväčšou masívnou valenou klenbou hlavnej lode 
na svete (po chráme sv. Petra vo Vatikáne), brána Karlstor, 
tržnica Viktualienmarkt, večer odchod na ubytovanie
alternatívne: exkurzia do MAN Truck & BUS (nutná včasná 
rezervácia) alebo návšteva Deutsches Museum

2. deň odchod do Sindelfingenu  na exkurziu do továrne 
Mercedes-Benz – jedinečná príležitosť nahliadnuť do 
výrobného procesu (nutná včasná rezervácia), presun do 
Stuttgartu, najvýznamnejšieho priemyselného centra a sídla 
značiek Porsche a Mercedes-Benz, návšteva Mercedes-Benz 
Museum (história Mercedesu a celého automobilového 
priemyslu, vystavené sú veterány aj moderné vozidlá) alebo 
Porsche Museum (história Porsche s vozidlami od počiatku 
20. stor. až po súčasnosť), podľa časových možností krátka 
prehliadka Stuttgartu, v podvečer odchod späť na Slovensko

3. deň príchod ku škole v ranných hodinách

CENA ZÁJAZDU EUR 125,–

PROGRAMY ZÁJAZDOV RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV
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Alternatívy programu v Mníchove:
• Deutsches Museum – najväčšie múzeum vedy a techniky 

na svete

• Sea Life Centre – podmorský svet so žralokmi, korytnačkami a i.

• Stará pinakotéka – jedna z najslávnejších umeleckých galérií 
na svete s dielami Dürera, Rubensa, Leonarda da Vinciho a i.

• Nová pinakotéka – umelecké diela z obdobia od 
neoklasicizmu až po secesiu, o. i. Monet, Degas a Renoir

• Bavorské národné múzeum – zbierky dekoratívneho 
umenia a sôch

• Museum Brandhorst – zbierky moderného umenia

• Dom umenia – dynamické centrum moderného umenia

• Dachau – prvý nacistický koncentračný tábor

• Múzeum BMW – zbierka automobilov tejto svetoznámej značky

ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21070 2020/2021 podľa ponuky CK

BAVORSKO 
NA NEZAPLATENIE
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy v nočných hodinách do Nemecka, príchod 

do Mníchova – návšteva nádherného bývalého kráľovského 
paláca Nymphenburg s rozsiahlym zámockým parkom, 
presun k návšteve olympijského areálu Olympiapark 
(postavený pre olympijské hry v r. 1972) – možnosť výstupu 
na Olympijskú vežu (290 m), pešia prehliadka historického 
centra so sprievodcom – jedno z najkrajších námestí v Európe 
Marienplatz, Mariánsky stĺp, Nová radnica so zvonkohrou, 
Stará radnica, bývalé sídlo bavorských kráľov Rezidencia 
rodu Wittelsbachovcov, impozantný Frauenkirche, kostol 
sv. Michala s druhou najväčšou masívnou valenou klenbou 
hlavnej lode na svete (po chráme sv. Petra vo Vatikáne), 
Bürgersaal, súčasť stredovekého opevnenia Karlstor, naj-
starší a najvyhlásenejší mníchovský pivovar Augustinerbräu 
(z r. 1328), klenot rokokovej architektúry Asamkirche, tržnica 
Viktualienmarkt, odchod na ubytovanie

2. deň návšteva Garmisch-Partenkirchenu a Neuschwansteinu
krátka prechádzka v historickom centre Garmisch- 
 Partenkirchenu, podľa časových možností návšteva 
tiešňavy Partnachklamm, jednej z najpozoruhodnejších 
roklín Bavorských Álp, odchod k „Labutiemu jazeru“ 
na prehliadku najromantickejšieho a najkrajšieho zámku 
Bavorska Neuschwanstein – rozprávkový zámok Ľudovíta II. 
Bavorského, v poobedňajších hodinách odchod späť na 
Slovensko, príchod ku škole v nočných hodinách

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

Berlín

Mníchov

TIP: PRECHÁDZKA PO HIGHLINE 179
zaraďte do programu prechádzku po najdlhšom visutom 
moste na svete (403 m), ktorý spája zrúcaninu hradu Ehren-
berg s pevnosťou Fort Claudia a ponúka úchvatné výhľady

návštevu Mníchova či Legolandu je možné zrealizovať aj ako 
JEDNODENNÝ VÝLET – pre viac informácií kontaktujte CK

Alternatíva programu na 2. deň:
• Legoland: zábavný park so známymi svetovými miestami 

z kostičiek lega, interaktívna časť s horskou dráhou, 
podmorským svetom a ďalšími atrakciami

TIP: zájazd je možné o Legoland aj predĺžiť

OBĽÚBENÝ 

PROGRAM

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 115,– ZAHŔŇA:
• 1x ubytovanie v mládežníckej ubytovni/hosteli s raňajkami 

(viaclôžkové izby)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre 
školy z Bratislavy a okolia, platí pre skupiny minimálne 14 
študentov)

• vstupné do Nymphenburgu, Olympiaparku, Asamkirche 
a Neuschwansteinu
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21071 2020/2021 podľa ponuky CK

TEMNÁ NEMECKÁ 
HISTÓRIA
NORIMBERG – DACHAU – 
MNÍCHOV
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy vo večerných hodinách do Nemecka
2. deň príchod do Norimbergu – návšteva Justizpalast, v ktorom 

sa v r. 1945 viedli pred Medzinárodným vojenským tribunálom 
norimberské procesy s hlavnými predstaviteľmi nacistického 
Nemecka, alebo prehliadka Zeppelinfeld (miesto veľkopo-
četných stretnutí vojakov oddaných vodcovi) a Kongresovej 
haly (najväčšia nacistická stavba postavená po vzore 
rímskeho kolosea) s možnosťou návštevy miestneho 
Dokumentačného centra, presun na prehliadku historického 
centra mesta – hradbová brána Frauentor, robustná gotická 
sýpka Mauthalle (dnes obchodný dom), Lorenzer Platz s St. 
Lorenz-Kirche, špitál sv. Ducha, malebné Hauptmarkt 
s Frauenkirche, radnica, Albrecht-Dürer-Haus, cisársky 
hrad Kaiserburg, presun k návšteve Dachau – prvý 
nacistický koncentračný tábor, kde sa školili príslušníci SS 
(táborom prešlo cez 200 000 osôb z viac ako 30 krajín), vo 
večerných hodinách odchod na ubytovanie

3. deň celodenná návšteva Mníchova, kde bola v r. 1938 podpísaná 
Mníchovská dohoda o odstúpení Sudet Nemecku, pešia 
prehliadka so sprievodcom – námestie Königsplatz, 
Führerbau (Vodcova budova), Dokumentačné centrum 
vybudované na mieste bývalého sídla NSDAP, brána Karlstor, 
Bürgersaalkirche, kostol sv. Michala s druhou najväčšou 
masívnou valenou klenbou hlavnej lode na svete (po chráme 
sv. Petra vo Vatikáne), impozantný Frauenkirche, klenot ro-
kokovej architektúry Asamkirche, tržnica Viktualienmarkt, 
jedno z najkrajších námestí v Európe, Marienplatz, 
Mariánsky stĺp, Nová radnica so zvonkohrou, Stará 
radnica, bývalé sídlo bavorských kráľov Residenz München, 
v podvečerných hodinách odchod späť na Slovensko, návrat 
ku škole v nočných hodinách/v prípade predĺženia o Orlie 
hniezdo odchod na ubytovanie

CENA ZÁJAZDU EUR 115,–

Berlín

Mníchov

Dachau

Norimberg

PREDĹŽENIE O ORLIE HNIEZDO
návšteva Dokumentačného centra Obersalzberg (na 
mieste bývalých nacistických bunkrov sa dnes nachádza 
múzeum, ktoré pripomína násilie páchané za 2. svetovej 
vojny), výjazd miestnym autobusom a výťahom na horu 
Kehlstein k Orliemu hniezdu – horská chata, ktorú venoval 
A. Hitlerovi jeho blízky spolupracovník M. Bormann, podľa 
časových možností panoramatická okružná jazda po Ros-
sfeld Panoramastrasse k jazeru Königssee (Kráľovské 
jazero), ktoré so svojou hĺbkou 185 m patrí k najhlbším 
jazerám v strednej Európe
Pozn.: Orlie hniezdo je prístupné približne od konca mája 
do konca októbra v závislosti na počasí

CENA ZÁJAZDU EUR 159,–

OD

PORÚČAME
 +1deň

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA:
• 1x (2denný zájazd)/2x (3denný zájazd) ubytovanie 

v mládežníckom hosteli s raňajkami (viaclôžkové izby)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre 
školy z Bratislavy a okolia, platí pre skupiny minimálne 14 
študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21072 2020/2021 podľa ponuky CK

ZA KULTÚROU, 
HISTÓRIOU 
A PRÍRODNÝMI 
KRÁSAMI
SALZBURG – BERCHTESGADEN –
ORLIE HNIEZDO – KÖNIGSSEE
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy v nočných hodinách do Rakúska, príchod 

do Salzburgu, rodiska W. A. Mozarta, pešia prehliadka 
mesta – záhrady Mirabellgarten so zámkom Mirabell, 
možnosť návštevy Haus der Natur (Dom prírody), námestie 
Residenzplatz s Dvornou fontánou a arcibiskupskou 
rezidenciou, dominanta mesta Katedrála sv. Ruperta a Virgila 
s mohutnou kupolou (výška 72 m), Nová rezidencia, niekdajší 
palác pre arcibiskupských hostí s druhou najstaršou zvonkohrou 
v strednej Európe, Mozartovo námestie s pomníkom W. A. 
Mozarta, Getreidegasse (Obilná ulica), Mozarts Geburtshaus 
(rodný dom W. A. Mozarta), Stará radnica, možnosť návštevy 
pevnosti Hohensalzburg, podľa záujmu a časových možností 
plavba loďou po rieke Salzach, odchod na ubytovanie
alternatívne: katakomby sv. Petra vytesané do Mníšskej 
hory, alebo zámok Hellbrunn a ZOO

2. deň celodenná návšteva oblasti Berchtesgaden
možnosť návštevy Dokumentačného centra Obersalzberg 
(na mieste bývalých nacistických bunkrov sa nachádza 
múzeum, ktoré pripomína násilie páchané za 2. svetovej 
vojny), podľa termínu zájazdu výjazd miestnym autobusom 
a výťahom na horu Kehlstein k Orliemu hniezdu – horská 
chata, ktorú venoval A. Hitlerovi jeho blízky spolupracovník M. 
Bormann (prístupné približne od konca mája do konca októbra, 
v závislosti na počasí); podľa časových možností panorama-
tická okružná jazda po Rossfeld Panoramastrasse k jazeru 
Königssee, ktoré so svojou hĺbkou 185 m patrí k najhlbším 
jazerám v strednej Európe – možnosť plavby na elektrickom 
člne po jazere na polostrov sv. Bartolomeja s kostolom 
(mimoriadnou atrakciou je známe echo Kráľovského jazera), 
poobede odchod späť na Slovensko, príchod ku škole v nočných 
hodinách/v prípade predĺženia o Hallstatt návrat na ubytovanie

CENA ZÁJAZDU EUR 99,–

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

ViedeňSalzburg

Hallstatt

oblasť
Berchtesgaden

OBĽÚBENÝ 

PROGRAM

PREDĹŽENIE O HALLSTATT
návšteva Hallstattu, jedného z najkrajších miest Soľnej 
komory a inšpirácia pre Arendelle z Ľadového kráľovstva, 
prehliadka mesta so sprievodcom – jedno z najmalebnejších 
námestí sveta Marktplatz so stĺpom sv. Trojice, radnica, 
kostol s kostnicou, výstup pozemnou lanovkou na vyhliad-
ku, možnosť návštevy najstarších soľných baní v Európe 
(soľ sa v tejto oblasti ťaží už 7 000 rokov) – pravá banícka 
šmykľavka, jazda baníckym vláčikom, soľné jazierko a i.
alternatívne: namiesto návštevy soľných baní presun okolo 
jazera Hallstättersee k dedine Obertraun a výstup kabí-
novou lanovkou Krippenstein k návšteve dachsteinských 
jaskýň – Mamutia jaskyňa a Obrovská ľadová jaskyňa

CENA ZÁJEZDU EUR 145,–

OD

PORÚČAME
 +1deň

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA:
• 1x (2denný zájazd)/2x (3denný zájazd) ubytovanie 

v mládežníckom hosteli s raňajkami (viaclôžkové izby)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre 
školy z Bratislavy a okolia, platí pre skupiny minimálne 14 
študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.
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ALTERNATÍVY I MOŽNOSTI PREDĹŽENIA – ZVOĽTE, ČO SPOZNÁTE A ZAŽIJETE:

VAMI ZVOLENÉ ÚPRAVY PROGRAMU RADI ZAPRACUJEME 
DO HARMONOGRAMU ZÁJAZDU A CENOVEJ KALKULÁCIE PRE VAŠU ŠKOLU

Sila vody v alpskej prírode
návšteva Krimmelských vodopádov (najvyšších a najkrajších 
vodopádov v Európe s výškou 380 m) a mestečka Zell am See, podľa 
záujmu a časových možností plavba loďou po jazere
alternatíva: návšteva impozantného vodného diela Kaprunských 
vysokohorských nádrží, výstup najvyšším šikmým výťahom na svete

Soľná baňa v Halleine a vodopád Gollinger
návšteva soľnej bane v Halleine (jedna z najstarších baní na 
svete – banícka šmykľavka, plavba po jazere, podzemné prekročenie 
hraníc z Rakúska do Nemecka) a keltskej dediny a múzea pod holým 
nebom Freilichtmuseum (historické regionálne farmy postavené 
v čiastočne zalesnenom parku, v pondelok zatvorené), presun ku 
krátkej návšteve vodopádu Gollinger, prípadne návšteva „barančej“ 
tiesňavy Lammerklamm

Grossglockner a alpské panorámy
návšteva tiesňavy Liechtensteinklamm (jedna z najdlhších a najhlb-
ších alpských tiesňav), presun a vyhliadková jazda po vysokohorskej 
vyhliadkovej ceste Grossglockner Hochalpenstrasse so zastávkou 
na vyhliadke Franz-Josefs-Höhe s pohľadom na ustupujúci ľadovec 
Pasterze a najvyššiu horu Rakúska Grossglockner 3 379 m n. m., 
možnosť návštevy vyhliadkovej veže Wilhelm Swarovski v tvare 
kryštálu, pozorovanie alpskej krajiny, so šťastím i svišťov a kozorožcov

Soľná baňa v Berchtesgadene a tiesňava
návšteva soľnej bane v Berchtesgadene, ktorá funguje bez 
prerušenia prevádzky od r. 1517 (jazda vláčikom priamo dovnútra 
hory, plavba po podzemnom soľnom jazere, jazda po drevenej 
šmykľavke, prednáška o vzniku soli a jej ťažbe), presun k návšteve 
niektorej z miestnych tiesňav s nádhernými výhľadmi na vodopády 
(Seisenbergklamm alebo Vorderkaserklamm), prípadne návšteva 
jaskynného útvaru Lamprechtshöhle

Ľadová jaskyňa a impozantný hrad
výstup najstrmšou rakúskou lanovkou k návšteve jaskyne 
Eisriesenwelt – najdlhšia ľadová jaskyňa na svete prepletená 
labyrintom chodieb s krištáľovo ľadovými útvarmi, návšteva 
pôsobivého stredovekého hradu Hohenwerfen týčiaceho sa nad 
údolím rieky Salzach

Horné Rakúsko – Mauthausen a Linz
návšteva Linzu, kde svoju mladosť strávil A. Hitler – Hlavné námestie, 
radnica, zámok s krásnym výhľadom na mesto, kostol sv. Martina 
(najstarší dochovaný kostol v Rakúsku), možnosť návštevy 
interaktívneho Múzea budúcnosti so zameraním na nové technológie 
(v pondelok zatvorené), návšteva bývalého koncentračného tábora 
Mauthausen s neblaho vychýrenými „Schodami smrti“, po ktorých 
väzni nosili vyťažený kmeň, možnosť prezretia dokumentárneho filmu

Do Viedne za poznaním i zábavou
prehliadka historického centra hlavného mesta Rakúska Viedne – 
Volksgarten, možnosť návštevy palácového komplexu Hofburg, 
z ktorého bola riadená celá Habsburská ríša, Michaelerplatz, 
Kohlmarkt, Graben, možnosť návštevy katedrály sv. Štefana 
a viedenskej kaviarne, Hundertwasserhaus, návšteva zábavného 
parku Prater alebo niektorých z množstva unikátnych viedenských 
atrakcií či múzeí – inšpirácie viď na str. 78

Bad Ischl a jazerá Soľnej komory
prehliadka najznámejšieho kúpeľného mesta Rakúska, Bad Ischl – 
možnosť návštevy Cisárskej vily (Kaiservilla – bývalé letné cisárske 
sídlo), Kaiserpark, Trinkhalle, kúpeľná štvrť s promenádou okolo 
rieky Traun, možnosť návštevy vily skladateľa Franza Lehára, presun 
k jednému z vybraných jazier Soľnej komory, možnosť plavby po 
jazere – Traunsee s vodným zámkom Ort, Wolfgangsee s kúpeľným 
mestom Sankt Gilgen (obľúbené letovisko Helmuta Kohla), Mondsee
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Alternatívy programu vo Viedni:
• Time Travel – interaktívne zoznámenie s historickými míľ-

nikmi Viedne s 5D kinom a animatronickými predstaveniami

• Dom morí (Haus des Meeres) – akvária s korálovými 
rybkami, veľké akvárium s karetou, žralokmi a rybami

• Motýlí dom (Schmetterlinghaus) – jedna z najkrajších 
secesných budov na svete so stovkami poletujúcich motýľov

• Dom hudby (Haus der Musik) – interaktívne expozície 
o hudbe minulej, súčasnej i budúcej

• Múzeum čokolády (SchokoMuseum) – zaujímavosti zo sveta 
čokolády, nahliadnutie do výrobných procesov, ochutnávka

• Cisárska hrobka (Kaisergruft) – miesto posledného 
odpočinku Márie Terézie, Františka Lotrinského a ďalších 
135 Habsburgovcov

• Belvedere – palácový komplex s rozľahlými záhradami

• Albertina – svetoznáma galéria s dielami od Dürera, 
Michelangela, Leonarda da Vinciho, Rubensa, Maneta a i.

• Umelecko-historické múzeum, Múzeum užitého 
umenia, Múzeum moderného umenia a i.

ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21073 2020/2021 podľa ponuky CK

KRÁĽOVNÁ NA DUNAJI
VIEDEŇ
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy v skorých ranných hodinách do Viedne, 

návšteva Schönbrunnu, kráľovského zámku a letného 
sídla cisárskej rodiny – komnaty Márie Terézie a cisárske 
salóny, ktoré obýval cisár František Jozef s manželkou, 
možnosť prehliadky Wagenburgu (bývalá zimná jazdecká 
škola so zbierkou cisárskych kočiarov, saní a nosidiel), 
prechádzka v záhradách k letohrádku Gloriette, možnosť 
návštevy Labyrintu alebo zámockej ZOO založenej 
v r. 1752, pešia prehliadka historického centra so sprie-
vodcom – Volksgarten, možnosť návštevy palácového 
komplexu Hofburg, z ktorého bola riadená celá Habsburská 
ríša, Michaelerplatz, Kohlmarkt, Graben, možnosť 
návštevy katedrály sv. Štefana a viedenskej kaviarne, 
Hundertwasserhaus (kontroverzná, hravá a pestrofarebná 
stavba architekta F. Hundertwassera), odchod na ubytovanie

2. deň celodenná návšteva Viedne
doobeda: prehliadka Dunajského ostrova – Dunajský park, 
možnosť výstupu na vyhliadkovú vežu Donauturm (252 m) 
s krásnym panoramatickým výhľadom na mesto a Viedenský 
les, možnosť návštevy neďalekého sídla Organizácie 
spojených národov, nazývaného UNO City (Viedeň je jedno 
zo 4 sídelných miest OSN, nutná rezervácia cca 2 mesiace 
vopred), možnosť plavby vyhliadkovou loďou po Dunaji 
(od apríla do októbra)
poobede: osobné voľno v zábavnom parku Prater – možnosť 
jazdy na obrovskom kolese Riesenrad (priemer 64 m, výška 
cca 75 m), letecký simulátor „Vienna airlines“, horské dráhy, 
Madame Tussauds a i., vo večerných hodinách odchod späť 
na Slovensko, príchod ku škole v nočných hodinách
alternatívne: namiesto Dunajského ostrova alebo Prateru 
návšteva bývalej sadrovcovej bane Seegrotte s plavbou po 
najväčšom podzemnom jazere v Európe alebo niektorých 
z množstva unikátnych viedenských atrakcií či múzeí

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

Alternatíva programu na 2. deň:
• Údolie Wachau a Svet ametystu: prehliadka Melku 

s veľkolepým barokovým kláštorom a mesta Spitz so 
zámkom Erlahof, plavba vyhliadkovou loďou po Dunaji 
cez údolie Wachau (UNESCO) okolo Weissenkirchenu 
(impozantný gotický obranný kostol z r. 1190) a hradbového 
mesta Dürnstein do Krems an der Donau na prehliadku 
historického centra, presun do Maissau k návšteve unikát-
nej atrakcie Svet ametystu s najväčšou sprístupnenou 
ametystovou žilou na svete, možnosť nálezu vlastného 
ametystu

TIP: namiesto Sveta ametystu návšteva zrúcaniny hradu 
Dürnstein, kde bol väznený kráľ Richard Levie Srdce

návštevu Viedne či údolia Wachau je možné 
zrealizovať aj ako ADVENTNÝ ZÁJAZD alebo 
JEDNODENNÝ VÝLET – viď na str. 82 a 83

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 75,– ZAHŔŇA:
• 1x ubytovanie v mládežníckom hosteli s raňajkami 

(viaclôžkové izby)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre 
školy z Bratislavy a okolia, platí pre skupiny minimálne 14 
študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21074 2020/2021 podľa ponuky CK

S MÁRIOU TERÉZIOU PO 
RAKÚSKU A UHORSKU
VIEDEŇ – BUDAPEŠŤ –BRATISLAVA
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy v skorých ranných hodinách do Viedne, 

návšteva Schönbrunnu, kráľovského zámku a letného sídla 
cisárskej rodiny – komnaty cisárovnej Márie Terézie a cisárske 
salóny, ktoré obýval cisár František Jozef s manželkou, 
možnosť prehliadky Wagenburgu (bývalá zimná jazdecká 
škola so zbierkou cisárskych kočiarov, saní a nosidiel), 
prechádzka v záhradách k letohrádku Gloriette, pešia 
prehliadka cisárskej Viedne so sprievodcom – Volksgarten, 
možnosť návštevy palácového komplexu Hofburg, z ktorého 
bola riadená celá Habsburská ríša, Michaelerplatz, Kohl-
markt, Graben, katedrála sv. Štefana, možnosť návštevy 
Cisárskej hrobky (Kaisergruft), kde ležia pozostatky Márie 
Terézie, Františka Lotrinského, Františka Jozefa a ďalších 
135 Habsburgovcov, v podvečerných hodinách presun na 
ubytovanie do Maďarska

2. deň celodenný výlet – Gödöllő a Budapešť
doobeda: návšteva druhého najväčšieho palácového 
komplexu v Európe, zámku Gödöllő, ktorý nechal vybudovať 
radca Márie Terézie, Anton Grasalkovič (zámok si obľúbila aj 
cisárovná Sissi)
poobede: prehliadka Budapešti – návšteva tradičnej tržnice 
(možnosť nákupu miestnych špecialít), Vacovská ulica, 
bazilika sv. Štefana, budova parlamentu, Gellértov 
vrch s Citadelou, hradná štvrť s Matyášovým chrámom, 
Rybárska bašta s krásnym výhľadom na obidve časti mesta 
Budín a Pešť, reťazový most cez Dunaj, návrat na ubytovanie

3. deň celodenná návšteva Bratislavy
presun do bývalého korunovačného mesta Uhorska, 
Prešporku - dnešnej Bratislavy, pešia prehliadka Starého 
mesta s malebnými uličkami – Bratislavský hrad s pano-
ramatickým výhľadom na mesto, katedrála sv. Martina, 
kde v rokoch 1563-1830 prebehlo 19 korunovácií uhorských 
kráľov a kráľovien vrátane Márie Terézie (1741), Hlavné 
námestie s fontánou a Starou radnicou, ktorá dnes slúži 
ako Múzeum Bratislavy, osobné voľno, v podvečerných 
hodinách odchod späť na Slovensko, príchod ku škole vo 
večerných, prípadne nočných hodinách

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

Budapešť

Viedeň Bratislava

Alternatíva programu na 2. alebo 3. deň:
• Fertöd/Schloss Esterházy a Neziderské jazero: návšteva 

pompézneho zámku Fertöd prezývaného maďarské 
Versailles s rozsiahlymi záhradami (hosťom tu bola aj 
Mária Terézia) alebo Schloss Esterházy (jeden z najkraj-
ších barokových palácov v Rakúsku), prechádzka pozdĺž 
Neziderského jazera (UNESCO, tzv. „rakúske more“), podľa 
záujmu a časových možností plavba loďou po jazere

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 85,– ZAHŔŇA:
• 2x ubytovanie v hosteli/hoteli s raňajkami (viaclôžkové izby)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre 
školy z Bratislavy a okolia, platí pre skupiny minimálne 14 
študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.
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Alternatívy programu na 2. deň:
• Budapešť: návšteva ojedinelej „žraločej ZOO“ Tropicarium 

(aligátory, opičky, vtáky, obrovské tunelové akvárium so 
žralokmi, rajami a i.), možnosť nákupov v centre Campona, 
prípadne návšteva Múzea sladkostí a selfies alebo Múzea 
teroru, ktoré dokumentuje krutosti dvoch totalitných režimov 
20. stor. v Maďarsku (v pondelok zatvorené)

• Széchenyiho termálne kúpele: odpočinok a kúpanie 
v jednom z najväčších kúpeľových komplexov v Európe

• Fertöd a Neziderské jazero: návšteva pompézneho zámku 
Fertöd prezývaného maďarské Versailles s rozsiahlymi 
záhradami, prechádzka pozdĺž Neziderského jazera 
(UNESCO) s možnosťou plavby loďou po jazere

• Viedeň: podrobný program viď 1. deň na str. 78
TIP: zájazd je možné o tieto alternatívy aj predľžit

ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21075 2020/2021 podľa ponuky CK

MAĎARSKÁ 
DELIKATESA
BUDAPEŠŤ S VÝLETOM
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy v nočných, prípadne skorých ranných 

hodinách do Maďarska, príchod do Budapešti, prehliadka 
mesta so sprievodcom – tradičná tržnica s miestnymi špe-
cialitami, Vacovská ulica, bazilika sv. Štefana, budova 
parlamentu, Gellértov vrch s Citadelou, hradná štvrť 
s Matyášovým chrámom, Rybárska bašta s krásnym 
výhľadom na obidve časti mesta Budín a Pešť, reťazový most 
cez Dunaj, osobné voľno, odchod na ubytovanie

2. deň návšteva Szentendre a Ostrihomu
doobeda: návšteva najväčšieho maďarského skanzenu 
v Szentendre, ktorý predstavuje rozmanitú vidiecku architek-
túru regiónov Maďarska, vrátane ukážky tradičných ľudových 
tancov a remesiel
poobede: presun k návšteve bývalého hlavného mesta 
uhorského kráľovstva, Ostrihomu, výstup k bazilike 
Nanebovzatia Panny Márie  – najväčšia bazilika 
v Maďarsku, ktorá sa týči vysoko nad brehom Dunaja (krásne 
výhľady na mesto a slovenské Štúrovo), v poobedňajších 
hodinách odchod späť na Slovensko, príchod ku škole vo 
večerných, prípadne nočných hodinách
alternatívne: namiesto skanzenu prechádzka v mestečku 
Szentendre s možnosťou návštevy Múzea marcipánu

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

TIPY NA PREDĹŽENIE ZÁJAZDU:
• Eger a Hollókő: návšteva barokovej perly Maďarska, 

Egeru (námestie Dobó, veľkolepý stredoveký hrad, 
turecký minaret a i.) a jedinečnej dedinky Hollókő 
(UNESCO) s charakteristickými tradičnými stavbami 
a zrúcaninou hradu

• Balaton: návšteva polostrova Tihany s nádhernými 
prírodnými scenériami – prechádzka po promenáde 
pozdĺž Balatonu, možnosť plavby loďou po jazere, 
návštevy benediktínskeho opátstva alebo skanzenu, 
prehliadka levanduľového poľa (jún)

Budapešť
Ostřihom

Szentendre

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA ZÁJAZDU EUR 75,– ZAHŔŇA:
• 1x ubytovanie v hosteli/hoteli s raňajkami (viaclôžkové izby)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre 
školy z Bratislavy a okolia, platí pre skupiny minimálne 14 
študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.
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Varšava

Krakov
Osvienčim

ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

číslo programu školský rok termín

21076 2020/2021 podľa ponuky CK

PROGRAM ZÁJAZDU RADI UPRAVÍME 
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

PREDĹŽENIE O ZAKOPANÉ
návšteva mesta Zakopané – pešia prechádzka po centre, 
možnosť návštevy múzea Be Happy, výstup lanovkou na horu 
Kasprowy Wierch do nadmorskej výšky 1959 m – panora-
matické výhľady na vrcholy Tatier, ľahká turistika alebo výstup 
zubačkou na horu Gubałówka – krásne výhľady na Zakopa-
né a Tatry, ľahká turistika, možnosť jazdy na bobovej dráhe

CENA ZÁJAZDU EUR 129,-

návštevu Osviečimu je možné zrealizovať aj ako 
JEDNODENNÝ VÝLET – viď na str. 82

OBĽÚBENÝ 

PROGRAM
HISTÓRIA 
NA VLASTNÉ OČI
OSVIENČIM – WIELICZKA – 
KRAKOV
PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň odchod spred školy do Poľska (čas odchodu stanovený podľa 

termínu prehliadky), príchod do Osvienčimu – návšteva 
(cca 3,5 hodiny) koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau 
s miestnym licencovaným sprievodcom, presun k návšteve 
unikátnych podzemných priestorov kráľovských soľných baní 
vo Wieliczke (UNESCO) – kaplnka, soľné jazerá a i., odchod 
na ubytovanie

2. deň celodenná návšteva Krakova
prehliadka metropoly Malopoľského vojvodstva, Krakova – 
hradné návršie Wawel s katedrálou, hlavné námestie 
Rynek s bazilikou Panny Márie, kostolom sv. Vojtecha 
a tržnicou Sukiennice, Jagellonská univerzita, kráľovská 
cesta, židovská štvrť Kazimierz, kde sa v priebehu 2. svetovej 
vojny nachádzalo jedno z najväčších židovských get, možnosť 
návštevy továrne Oscara Schindlera (nutná rezervácia 
vopred), v poobedňajších hodinách odchod späť na Slovensko, 
príchod ku škole v nočných hodinách/v prípade predĺženia 
o Zakopané odchod na ubytovanie
alternatívne či možnosť predĺženia: celodenná návšteva 
najväčšieho poľského zábavného parku Energylandia

CENA ZÁJAZDU EUR 85,–

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENY ZÁJAZDOV ZAHŔŇAJÚ:
• 1x (2denný zájazd)/2x (3denný zájazd) ubytovanie v hosteli/

hoteli s raňajkami (viaclôžkové izby)

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre 
školy z Bratislavy a okolia, platí pre skupiny minimálne 14 
študentov)

V cene nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.
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PO ÚDOLÍ WACHAU
prehliadka Melku s veľkolepým barokovým kláštorom a mesta 
Spitz so zámkom Erlahof, plavba vyhliadkovou loďou po Dunaji 
okolo Weissenkirchenu (impozantný gotický obranný kostol) 
a hradbového mesta Dürnstein do Krems an der Donau na 
prehliadku historického centra, možnosť návštevy zrúcaniny hradu 
Dürnstein s krásnymi výhľadmi na okolie

CENA VÝLETU EUR 30,-

HORNÉ RAKÚSKO – MAUTHAUSEN A LINZ
návšteva bývalého koncentračného tábora Mauthausen a mesta 
Linz – podrobný program viď na str. 77

CENA VÝLETU EUR 35,-

PO STOPÁCH MOZARTA – SALZBURG
prehliadka historického centra rodného mesta W. A. Mozarta, 
Salzburgu – podrobný program viď 1. deň na str. 76, možnosť plavby 
loďou po rieke Salzach alebo zastávka pri jednom z jazier (Mondsee, 
Attersee, Traunsee)

CENA VÝLETU EUR 40,-

21081
ŠTUDIJNO-VZDELÁVACIE VÝLETY

číslo programu školský rok termín

21078-21083 2020/2021 podľa ponuky CK

JEDNODENNÉ 
VÝLETY

PODROBNÝ PROGRAM VYBRANÉHO VÝLETU S CENOU PRE VAŠU ŠKOLU 
ZAŠLEME NA POŽIADANIE

KRÁĽOVNÁ NA DUNAJI – VIEDEŇ
návšteva kráľovského zámku a letného sídla cisárskej rodiny 
Schönbrunn a pešia prehliadka historického centra Viedne – 
podrobný program viď 1. deň na str. 78 na ktorej nájdete aj možné 
alternatívy programu (Dunajský ostrov, Prater)

CENA VÝLETU EUR 25,-

KĽÚČOVÁ HODINA DEJEPISU – OSVIENČIM
návšteva (cca 3,5 hodiny) koncentračného tábora Auschwitz-
-Birkenau s miestnym licencovaným sprievodcom

CENA VÝLETU EUR 40,-

21078

21082

21079

ROMANTICKÁ BUDAPEŠŤ
prehliadka historického centra Budapešti – podrobný program viď 
1. deň na str. 80

CENA VÝLETU EUR 30,-

21083

21080

OBĽÚBENÝ
1DENNÝ 

PROGRAM

OBĽÚBENÝ
1DENNÝ 

PROGRAM
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ŠTUDIJNO-VZDELÁVACIE VÝLETY A ZÁJAZDY

číslo programu školský rok termín

21090–21101 2020/2021 podľa ponuky CK

ADVENTNÉ ZÁJAZDY
Radi pre Vás tak, ako každý rok, usporiadame výlety a zájazdy, ktoré 
ponúkajú možnosť vychutnať si vianočnú atmosféru a naladiť sa na 
blížiace sa vianočné sviatky, napr.: 

Bratislava a okolie

21090 Vianočná Viedeň (1denný) EUR 25,-

21092 Vianočná Praha (1denný) EUR 35,-

21095 Vianočná Budapešť (1denný) EUR 30,-

21094 Vianočný Krakov (1denný) EUR 45,-

21096 Vianočné Wolfgangsee (1denný) EUR 40,-

21097 Vianočný Salzburg (1denný) EUR 40,-

21100 Vianočný Paríž (4denný) EUR 169,-

21101 Vianočný Londýn (5denný) EUR 275,-

PODROBNÝ PROGRAM VYBRANÉHO VÝLETU ČI ZÁJAZDU S CENOU PRE VAŠU ŠKOLU 
ZAŠLEME NA POŽIADANIE

K 14 ŠTUDENTOM 1 MIESTO PRE PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZADARMO (VRÁTANE VSTUPNÉHO)

CENA VÝLETOV ZAHŔŇA:
• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)

• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, storno 
zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky

• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia, platí pre skupiny minimálne 14 študentov)

CENA VIACDENNÝCH ZÁJAZDOV 
ZAHŔŇA NAVYŠE:
• ubytovanie v hosteli/hoteli s raňajkami, prípadne pre zájazdy 

do Londýna v hostiteľských rodinách s celodennou stravou 
(obed formou balíčka)

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.

V cenách nie je zahrnuté vstupné a miestna doprava.
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Stovežatá Praha s výletom
1. deň pešia prehliadka historického centra Prahy so sprievodcom, 
tzv. „Kráľovská cesta“ – Prašná brána, Celetná ulica, Staromestské 
námestie s Týnskym chrámom, Karlov most, Kampa, Malá Strana 
s kostolom sv. Mikuláša, Hradčany, Pražský hrad s katedrálou sv. Víta, 
exkluzívna návšteva Lobkowiczkého paláca – potomok (príp. rodinný 
priateľ) šľachtického rodu Lobkowiczovcov študentom priblíži bohatú 
rodinnú históriu a premeny života šľachty v kontextu dejín 20. stor., 
krásny výhľad na Prahu z palácovej terasy, večer odchod na ubytovanie
alternatívne: namiesto návštevy Lobkowiczkého paláca výstup na 
Petřín (rozhľadňa, Zrkadlové bludisko), hvezdáreň alebo návšteva 
Národného múzea, Múzea zmyslov, Múzea voskových figurín či 
ZOO v Tróji
2. deň návšteva sklárne Rückl (prehliadka jednotlivých fáz tradičnej 
techniky výroby skla) a stredovekého hradu Karlštejn, ktorý nechal 
postaviť „otec vlasti“ Karel IV., príchod ku škole vo večerných hodinách

Alternatívy na 2. deň či možnosti predĺženia:
• Terezín a Praha: návšteva pražského Židovského mesta 

a pamätníka obetí rasovej a politickej perzekúcie v Terezíne – Malá 
pevnosť, Múzeum geta a Magdeburské kasárne

• Říp a HistoryPark: výstup po ceste praotca Čecha na bájnu 
horu Říp k návšteve rotundy sv. Juraja a sv. Vojtecha, návšteva 
archeoparku v obci Ledčice – vzdelávacie dobrodružstvo so 
skúsenými archeológmi

• Liberec a Ještěd: návšteva vzdelávacieho centra iQLANDIA 
s interaktívnymi exponátmi zo sveta vedy a techniky, výstup 
lanovkou na Ještěd

• Uhoľné safari: unikátna rekultivačná exkurzia v Mosteckej 
uhoľnej panve s miestnym sprievodcom (lom Vršany, športový 
areál Benedikt, jazero Most a i.), návšteva Jáchymova (náučný 
radónový chodník), krátka zastávka v Karlových Varoch alebo 
Mariánských lázních

• Škoda a Porsche: návšteva rodného domu Ferdinanda 
Porscheho a automobilového múzea Škoda, možnosť návštevy 
výrobných závodov

• Kutná Hora: podrobný program viď 1. deň programu 21105

Krásy južných Čiech s výletom do Plzne
1. deň návšteva jedného z najkrajších českých zámkov, Hlbokej nad 
Vltavou, ktorého predlohou bol anglický Windsor, prehliadka unikát-
neho komplexu vidieckej architektúry v Holašoviciach (UNESCO), 
návšteva Českého Krumlova (UNESCO) s kúzelnou atmosférou 
a jedinečnou stredovekou architektúrou, večer odchod na ubytovanie
2. deň pešia prehliadka historického centra Plzne a návšteva 
Techmania Science Centrum (zábavné vedecké múzeum 
s interaktívnymi expozíciami a planetáriom) alebo exkurzia do 
pivovaru Plzeňský Prazdroj, príchod ku škole vo večerných hodinách

Alternatívy na 2. deň či možnosti predĺženia:
• Lipno: prechádzka po chodníku korunami stromov (z vyhliadkovej 

veže možný zjazd 52 m dlhým toboganom) a návšteva infocentra 
Vodnej elektrárne Lipno

• Linz a Mauthausen: podrobný program viď na str. 77

Kutná Hora a národný žrebčín
1. deň pešia prehliadka historického centra Kutnej Hory – návšteva 
veľkolepého chrámu sv. Barbory (UNESCO), Českého múzea striebra 
a stredovekej striebornej bane, presun k návšteve katedrály Nane-
bovzatia Panny Márie a kostnice v Sedlci (UNESCO), večer odchod 
na ubytovanie
2. deň návšteva národného žrebčína v Kladruboch nad Labem – 
jeden z najstarších žrebčínov na svete, domov starokladrubských 
belušov vyšľachtených na záprah do kočov cisárov a kráľov, komen-
tovaná prehliadka stajní, kočiareň, zámok, možnosť výstupu na bývalú 
vodárenskú vežu s výhľadom na areál žrebčína z vtáčej perspektívy, 
príchod ku škole vo večerných hodinách

Alternatíva na 2. deň či možnosť predĺženia:
• Včelí svet a Vodný dom: interaktívne expozície zo života včelstva 

(možnosť výroby sviečky z včelieho vosku, ochutnávka medu) 
a moderné zábavno-vzdelávacie stredisko na tému voda

ŠTUDIJNO-VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

ČESKÁ REPUBLIKA
POKLADY ČIECH, MORAVY 
A SLIEZSKA

číslo programu školský rok termín

21102–21108 2020/2021 podľa ponuky CK

21102

21103

21104
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Babičkino údolie a Adršpašské skaly
1. deň exkurzia do najmodernejšej prevádzky na výrobu hořických 
trubičiek v Miletíne, presun do Českej Skalice k návšteve 
Babičkinho údolia – Barunkina škola, Múzeum Boženy Němcovej, 
zámok Ratibořice, Staré Bielidlo, Viktorkin splav, Rýzmburský altán, 
večer odchod na ubytovanie
2. deň peší prehliadkový okruh po úchvatnom skalnom meste 
Adršpašských skál s rozmanitými skalnými útvarmi a pieskovcovými 
vežami, plavba loďou po jazierku, príchod ku škole vo večerných hodinách

Alternatíva na 1.-2. deň či možnosť predĺženia:
• Dvůr Králové: návšteva jednej z najznámejších zoologických 

záhrad v ČR, možnosť jazdy Safaribusom alebo Africa Truckom

Lednicko-valtický areál s výletom
1. deň krátka zastávka v Mikulove – výstup na Svatý kopeček 
s nádhernými výhľadmi na Mikulov a okolie, prehliadka Lednicko- 
valtického areálu (UNESCO) – návšteva zámku Lednice, prechádzka 
v priľahlých záhradách, možnosť plavby loďou k návšteve minaretu 
(jediný na území ČR), vo večerných hodinách odchod na ubytovanie
2. deň pešia prehliadka historického centra moravskej metropoly, 
Brna – pevnosť Špilberk, gotický chrám sv. Petra a Pavla, Kapucínsky 
kostol a krypta, Zelný trh, Stará radnica s vyhliadkovou vežou 
a brnianskym drakom, Námestie slobody s neobvyklým morovým 
stĺpom, návšteva Moravského krasu – prehliadka najznámejšej 
českej priepasti Macocha s hĺbkou 138,4 m, presun peši alebo 
vláčikom k návšteve Punkevných jaskýň (plavba na loďkách po 
podzemnej riečke), možnosť návštevy Katarínskej jaskyne, jaskyne 
Balcarka alebo Sloupsko-šošůvskych jaskýň, príchod ku škole vo 
večerných hodinách
alternatívne (v Brne): návšteva Technického múzea alebo exkurzia 
do výrobného závodu ABB (technické SŠ)

Alternatívy na 1.-2. deň či možnosti predĺženia:
• Pálava:  návšteva Archeoparku Pavlov (replika dolno- 

vestonického hrobu, výskumy spojené s nálezom Věstonickej 
venuše), peší výstup na Děvín k zrúcanine hradu Děvičky

• Aqualand Moravia: akvapark pri Novomlynských nádržiach

• Jadrová elektráreň Dukovany a vodná elektráreň Dalešice: 
prehliadka expozícií informačných centier elektrární, možnosť 
exkurzie do prevádzky (technické SŠ)

• Viedeň: podrobný program viď 1. deň str. 82

Techno trasa
1. deň návšteva Technického múzea Tatra v Kopřivnici – ucelená 
zbierka automobilov, ktorými sa Tatra zapísala do svetových dejín 
automobilového priemyslu (pre technické SŠ možnosť exkurzie 
do výrobných závodov), presun do Nošovíc na návštevu pivovaru 
Radegast s miestnym sprievodcom, večer odchod na ubytovanie
alternatívne: exkurzia do výrobného závodu Hyundai (SŠ)
2. deň návšteva unikátneho industriálneho areálu Dolní Vítkovice – 
komentovaný prehliadkový okruh o histórii Vítkovíc a výrobe železa, 
Bolt Tower, návšteva Landek Parku – komentovaná prehliadka naj-
väčšieho baníckeho múzea v ČR, jazda baníckym výťahom, expozície 
o ťažbe uhlia a práci baníkov, príchod ku škole vo večerných hodinách

Srdce Moravy
1. deň pešia prehliadka v historickom centre Olomouca, výjazd na 
Svatý Kopeček – pútnické miesto s bazilikou Panny Márie, možnosť 
návštevy olomouckej ZOO, večer odchod na ubytovanie
2. deň návšteva Valašského múzea v prírode v Rožnově pod 
Radhoštěm (najväčšie múzeum tohto druhu v ČR) – Drevené 
mestečko, Valašská dedina a Mlynská dolina, výstup lanovkou na 
Pustevne, nenáročná prechádzka na Radhošť so sochou Radegasta 
a ku kaplnke so súsoším vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda alebo 
návšteva chodníka korunami stromov s unikátnym závesným chodní-
kom a sklenenou vyhliadkou, príchod ku škole vo večerných hodinách
alternatívne: prehliadka mesta Štramberk a exkurzia do pekárne 
s ukážkou výroby tradičnej miestnej špeciality, Štramberských uší

Alternatíva na 1.-2. deň či možnosť predĺženia:
• Kroměříž:  pešia prehliadka centra mesta, návšteva 

Arcibiskupského zámku, Podzámockej záhrady a Kvetnej 
záhrady (UNESCO)

21105

21106

21108

21107

PODROBNÝ PROGRAM ZVOLENEJ ALTERNATÍVY ZÁJAZDU 
S CENOU PRE VAŠU ŠKOLU VÁM RADI ZAŠLEME
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Veľká Británia – hostiteľské rodiny
Dlhoročnou špecialitou našej CK je ubytovanie študentov v brit-
ských a írskych hostiteľských rodinách. Jedná sa o dôkladne vy-
braté ubytovanie, ktoré ponúka jedinečnú príležitosť stať sa na nie-

koľko dní súčasťou britskej čí írskej domácnosti.

Študenti sa v rodinách zoznamujú s miestnym sociál-
nym zázemím, spôsobom života, stravy a predovšet-
kým majú možnosť komunikovať s rodeným hovo-

riacim. Táto komunikácia je pre nich silnou motiváciou 
k ďalšiemu štúdiu angličtiny.

Naše hostiteľské centrá sú overené dlhoročnou spoluprácou a vý-
ber konkrétnych rodín podlieha prísnym britským zákonom. Ubyto-
vanie je zaistené prevažne v rodinných domoch, kde majú študenti 
k dispozícii vlastnú izbu (vrátane obliečok) a spoločné so-
ciálne zariadenie. Bývajú vo dvojiciach, trojiciach alebo 
štvoriciach, podľa vlastných preferencií. Ako je Vám 
určite známe, Briti a Íri sú otužilí a domy môžu byť 
v porovnaní s našimi zvyklosťami menej vykurované, 
preto odporúčame vziať si so sebou dostatok teplého 
oblečenia. V cene týchto zájazdov je zahrnutá celodenná 
strava a okrem niekoľkých výnimiek aj odprevadenie štu-
dentov na miesto stretnutia (najčastejšie osobnými automobilmi 
hostiteľských rodín). Večerné vychádzanie z rodín nie je dovolené, 
s výnimkou prípadu, kedy je študent pozvaný samotnou rodinou. 
Obmedzenie vychádzania sa týka aj študentov starších ako 18 ro-
kov. Býva dobrým zvykom priviezť do rodiny drobný darček, niečo 
typické – napr. slovenskú ľudovú tvorbu a pod., podľa vlastného 
uváženia. Odporúčame vziať si so sebou adaptér na nabitie telefó-
nu alebo použitie vlastného fénu na vlasy.

Veľkou výhodou ubytovania v rodinách vo Veľkej Británii je po-
skytovanie celodennej stravy. Na raňajky majú študenti, obvykle 

cereálie s mliekom, toasty s maslom a marmeládou, čaj 
a džús. Na výlety a vyučovanie pripravujú rodiny študen-
tom obedový balíček - obložený sendvič, ovocie, slad-
kosť alebo chipsy a malý nápoj. Vo vybraných výučbo-
vých programoch je v cene zájazdu teplý obed v škole. 

Večer sa študenti vracajú do rodín a dostávajú teplú 
večeru. Pri večeri majú možnosť konverzovať s hostiteľ-

mi, ukázať fotografie svojej rodiny, porozprávať o celodenných 
zážitkoch atď.

Česká republika a ostatné krajiny EÚ
Ubytovanie skupín v tomto prípade zaisťujeme v hoteloch typu F1, 
hostel, Jugendherberge a IBIS budget, záleží na danej destinácii. 
Ubytovanie je väčšinou v trojlôžkových izbách, sociálne zariadenie 
je na poschodí. V cene týchto ubytovaní sú raňajky v príslušnom 
zariadení, obed a večeru rieši operatívne podľa programu sprie-
vodca zájazdu spoločne s pedagógmi. Pre dlhšie zájazdy je možné 
zaistiť polpenziu.

Bezpečnosť študentov
Bezpečnosť študentov je našou veľkou prioritou a kla-
dieme na ňu vo všetkých prípadoch dôraz ako v rámci 
dopravy, tak aj ubytovania. Spolupracujeme s dlhodobý-
mi partnermi v oblasti ubytovania, ktorí sú nám schopní 
zaručiť požadovanú kvalitu ubytovania. Na bezchybný priebeh zá-
jazdov dohliadajú tiež naši skúsení sprievodcovia. Všetci účastníci 
dostanú telefónne číslo svojho sprievodcu, aby ho v prípade po-
treby mohli kontaktovať po celú dobu zájazdu (vrátane večerných 
a nočných hodín).

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Autobusová doprava
V priebehu viac ako dvadsiatich rokov pôsobenia našej CK na trhu 
sme nadviazali spoluprácu s mnohými dopravcami. V odbore 
medzinárodnej autobusovej dopravy sme vybrali kva-
litné a perspektívne spoločnosti, s ktorými máme 
zmluvné vzťahy. Jedná sa o kľúčové dopravné spo-
ločnosti z celej ČR a SR, ktoré spĺňajú naše predstavy 
o ideálnom partnerovi na medzinárodné cesty – spo-
ľahlivosť, ústretovosť, flexibilitu a stabilitu.

Vo vozových parkoch sú zastúpené značky Neoplan, Vol-
vo, Bova, Man, Mercedes a i. Kapacita autobusov je veľmi široká, 
a to od 44 do 78 miest pre cestujúcich. Páni vodiči sú profesionáli 
s bohatými skúsenosťami na cestách.

Zahraničné autobusy spĺňajú nároky európskych predpisov, bez-
pečnosť cestujúcich a ich pohodlie. Bezpečnostné pásy na polo-
hovateľných sedadlách, TV, DVD/USB, mikrofón a toaleta sú štan-
dardným vybavením vozidiel, ktoré využívame. Dlhá cesta autobu-
som býva spestrená prehrávaním tematických filmov. Cestujúci si 
môžu zakúpiť kávu, čaj alebo studené nealkoholické nápoje.

Trajekty/Eurotunnel
Okrem pozemnej prepravy je taktiež potrebné zaistiť prepravu cez 
kanál La Manche na cestách do Veľkej Británie, prípadne ďalšie 
presuny cez more do vzdialenejších destinácií, akými sú sever-
né Anglicko, Škótsko, Írsko, Škandinávia a Grécko. Rovnako ako 
pri autobusovej doprave, aj tu máme svojich dlhodobých partne-
rov, ktorí pre nás zaisťujú optimálne spojenia.

V cene zájazdu je obojsmerná preprava trajektom alebo vlakom 
idúcim cez Eurotunnel. Kombinovaná preprava je možná na požia-
danie za mierny príplatok k cene zájazdu. Na ďalšie presuny cez 
more využívame luxusné trajekty s kajutami na pohodlné nočné 
cestovanie.

Výučba
Veľké množstvo základných a stredných škôl cestu-
je do Veľkej Británie, Nemecka a na Maltu nielen za 
poznaním, ale aj za výučbou cudzieho jazyka. Preto 
ponúkame množstvo bohatých výučbových progra-
mov, ktoré pokrývajú väčšinu atraktívnych lokalít nie-
len ve Velkej Británii. V aktuálnom katalógu nájdete 13 
zájazdov s výučbou cudzích jazykov, pričom jazykový zájazd 
vždy radi pripravíme podľa Vašich prianí a požiadaviek. Štandard-
ne ponúkame 9 až 12 vyučovacích hodín, pri každom programe je 
zároveň možné počet hodín upraviť podľa priania školy. Študenti 
sú rozdelení do skupín (každá skupina v počte najčastejšie 14–17 
študentov) podľa úrovne jazykových znalostí. Testy na toto rozde-
lenie môžu absolvovať ešte pred odchodom alebo priamo v rámci 
vyučovania v zahraničnom vyučovacom centre. Výučbu anglického 
jazyka zaisťujú anglickí lektori s kvalifikáciou EFL, v niektorých 
programoch aj s akreditáciou British Council. Študenti na záver 
získajú certifikát potvrdzujúci účasť na jazykovom kurze.

Sprievodcovia
Každý zájazd sprevádza skúsený sprievodca našej cestovnej kan-
celárie, ktorý podáva výklad o destináciách a jednotlivých pamiat-
kach, zoznamuje s históriou a súčasnosťou navštívenej krajiny, 

zaisťuje nákup či výdaj vstupeniek do pamiatok a atrak-
cií, je nápomocný pri riešení krízových situácií (napr. 
úraz, hospitalizácia, strata dokladov a pod.) a predo-
všetkým je ústredným bodom pre všetkých účast-
níkov zájazdu. Sprievodca nevykonáva pedagogický 

86
Školní zájezdy, s.r.o, cestovní kancelář, Srbská 3077/53a, 612 00 Brno, Česká republika, www.skolnizajezdy.cz

e-mail: info@skolnizajezdy.cz, Veľká Británia - mobil: +421 944 228 211, tel.: +420 541 589 227, +420 541 589 234
štáty EÚ a USA - mobil: +420 721 216 239, tel.: +420 541 589 231



dozor študentov, avšak napriek tomu je vždy nápomocný v maxi-
málnom možnom rozsahu. Môžete sa na neho obracať s otázka-
mi či pripomienkami. Sprievodca je neustále v spojení s centrálou 
cestovnej kancelárie, ktorá mu zaisťuje požadované informácie. 
Okrem všetkých týchto povinností sa z neho na dobu zájazdu stáva 
súčasť Vášho školského kolektívu, bude sa vždy starať o to, aby sa 
študenti bavili (okrem iného má pripravené kvízy o ceny) a odniesli 
si čo najviac zážitkov.

Vreckové – vstupné
Naše bohaté programy ponúkajú množstvo pamiatok a atrakcií, 
ktoré počas študijného vzdelávacieho zájazdu navštívite. Ceny za 
vstupné nie sú zahrnuté v cene zájazdu, preto Vám ku každému 
programu automaticky zašleme prehľad cien vstupného, ktoré sa 
naň vzťahujú. Prehľad bude zahŕňať aj ponuku alternatívnych vstu-
pov, ktoré je možné do programu na základe prianí klientov zaradiť. 
Výšku vstupného pravidelne aktualizujeme, napriek tomu je vždy 
nutné počítať s miernou rezervou. Na väčšinu vstupov existujú 
skupinové a školské zľavy, zároveň tiež využívame zľavy za sko-
rú rezerváciu vstupeniek, čím študentom znižujeme tieto čiastky 
na možné minimum. V spolupráci s Vami, pedagógmi, je možné 
objednať niektoré vstupenky na britské pamiatky English Heritage 
bezplatne – vždy Vám zašleme dostatok informácií a po-
môžeme s ich zaistením.

Okrem vstupného by mal mať každý účastník k dis-
pozícii vreckové v miestnej mene na nákup drobného 
občerstvenia, suvenírov, pohľadníc a pod. Výška vrec-
kového je v plnej kompetencii rodičov či dospelých účast-
níkov. Zároveň je v autobuse možné zakúpiť si teplé a studené ná-
poje za EUR (podľa možností tiež za CZK, GBP).

Pedagogický dozor
Každý školský kolektív sprevádza pedagóg alebo pedagógovia, 
ktorým poskytneme zájazd bezplatne, a to vrátane vstupného do 
objektov a teplých a studených nápojov v autobuse. Radi by sme 
Vám týmto spôsobom spríjemnili Vaše povinnosti pri vykonávaní 

pedagogického dozoru. Vo väčšine prípadov, ak je to 
technicky možné, pedagógom taktiež ponúkame dve 
sedadlá v autobuse pre zvýšenie pohodlia v priebe-
hu cesty. Vyššie uvedená ponuka platí pre pedagóga 
sprevádzajúceho minimálne 14 platiacich účastní-
kov.

Informačné materiály
Každý z účastníkov dostane počas zájazdu vytlačené materiály po-
skytujúce základné informácie o navštívených miestach a pamiat-
kach, pre lepšiu orientáciu aj mapy miest, ktoré navštívite, a ďal-
šie materiály, ktorých predstavenie nechávame na sprievodcoch 
v rámci samotného zájazdu – vždy máme pre Vás niečo navyše.

Malé školské kolektívy
Uvedomujeme si, že nie každá škola dokáže naplniť celú kapacitu 
autobusu, napriek tomu by však rada svojich študentov na zahra-
ničný zájazd vyslala. Na tento variant sme pripravení a bežne spá-
jame menšie kolektívy do jednotlivých zájazdov podľa preferencií 
programu a termínu. Cena zostáva zachovaná a pre skupiny od 14 
platiacich účastníkov platí taktiež bezplatné pristavenie autobu-
su priamo pred školu alebo na dohodnuté miesto (platí pre školy 
z Bratislavy a okolia).

Pravidelne taktiež rozosielame e-mailom voľné miesta v pripra-
vovaných zájazdoch, aby sme Vám tak zjednodušili výber. Aktu-
álnu ponuku zájazdov na doplnenie nájdete na našich webových 
stránkach. Celkové podrobné informácie získate v našej cestovnej 
kancelárií telefonicky alebo e-mailom. Sme pripravení individuálne 
sa venovať Vašim požiadavkám a nájsť vždy vhodné riešenie.

Programy na mieru
Naša ponuka programov je naozaj bohatá, požiadavky zákazníkov 
sú však samozrejme ešte rozmanitejšie. Vždy veľmi radi pripraví-
me program presne podľa Vašich prianí a pokynov. Vyberte si aký-
koľvek program z katalógu a my do neho radi zapracujeme poža-
dované úpravy alebo si hneď na začiatku navrhnite vlastnú trasu.

Nové webové stránky
Na našich webových stránkach www.skolnizajezdy.cz nájdete 
všetky potrebné informácie o zájazdoch, rozšírenú ponuku študij-
no-vzdelávacích programov, aktuálnu ponuku zájazdov s voľnými 
miestami pre menšie školské kolektívy a veľa iného.

Cena zájazdu
Ceny zájazdov sú k dispozícii v tomto katalógu, v rozšírenej ponuke 
na našich webových stránkach, prípadne radi vypracujeme ceno-
vú kalkuláciu na požadovaný zájazd podľa individuálneho zadania. 
Ceny autobusových zájazdov sú kalkulované pre min. 42 platiacich 
účastníkov a 3 pedagógov zúčastňujúcich sa zájazdu bezplatne 
a sú platné pre žiakov ZŠ a študentov SŠ. Minimálny počet účast-
níkov pre letecké zájazdy sa líši a je vždy uvedený pri jednotlivých 
programoch. V prípade zájazdu do Veľkej Británie a účasti dospe-
lých osôb nenavštevujúcich školu, platí príplatok 7 €/za každú 
noc v hostiteľských rodinách. Príplatok za poskytnutie stravy pri 
špeciálnych diétach (bezlepková atď.) je vo výške 6 €/
za každú noc v hostiteľských rodinách. Podrobnejšie 
informácie o špeciálnej strave si vyžiadajte v našej 
cestovnej kancelárii.

Cena zájazdu vždy zahŕňa dopravu zahraničným 
autobusom (prípadne lietadlom), prepravu trajek-
tom/tunelom (platí pre autobusové zájazdy do Veľkej 
Británie, Írska, Škandinávie a Grécka), v prípade viacdňo-
vých zájazdov ubytovanie a stravu (raňajky, polpenziu či plnú pen-
ziu podľa typu zájazdu), výučbu (platí iba pre výučbové zájazdy), 
sprievodcu cestovnej kancelárie, ktorý je k dispozícii nepretržite 
po celú dobu pobytu, komplexné cestovné poistenie (s výnimkou 
zájazdov do USA), poistenie proti úpadku CK, informačné letá-
ky, mapky a pristavenie autobusu pre skupiny min. 14 studentov 
(platí pre školy z Bratislavy a okolia, pre ostatné školy bude stano-
vená cena individuálnou kalkuláciou).

Podrobný rozpis toho, čo zahŕňa cena konkrétneho zájazdu, nájde-
te na príslušnom katalógovom liste.

Komplexné cestovné poistenie
Všetci účastníci majú v cene zájazdu zahrnuté komplexné cestov-
né poistenie poskytované naším zmluvným partnerom, ktorým je 
ČSOB Poisťovňa, a. s. Tento balíček zahŕňa liečebné náklady, úra-
zové poistenie, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za spô-
sobenú škodu a poistenie storna zájazdu. Limity poistenia sú ná-
zorne vypísané v nižšie uvedenom prehľade. Poistenie liečebných 
nákladov sa nevzťahuje na prepravu cez ČR, všetky ostatné zložky 
poistenia (úrazové poistenie, poistenie batožiny, poistenie 
storna, poistenie zodpovednosti…) platí aj v dobe pre-
sunu cez ČR. V prípade akejkoľvek nečakanej uda-
losti, na ktorú sa poistenie vzťahuje, je k dispozícii 
nepretržitá asistenčná služba. Cestovná kancelária 
vrátane sprievodcu vždy poskytuje maximálnu sú-
činnosť pri riešení poistných udalostí.

V prípade storna zájazdu zo zdravotných dôvodov (alebo z dôvodov 
uvedených v poistných podmienkach ČSOB, napr. úmrtie blízkej 
osoby) treba túto skutočnosť našej cestovnej kancelárii ohlásiť pí-
somne alebo e-mailom, a to najneskôr v deň odchodu. Následne 
Vám poskytneme podrobné informácie ako postupovať a zoznam 
dokumentov, ktoré treba doložiť. S ich zostavovaním Vám budeme 
nápomocní a všetky doklady potom odovzdáme poisťovni. V prípa-
de, že bude všetko správne doložené, poisťovňa vráti klientovi späť 
až 80% z výšky storno poplatku.

£

£ €
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Poistenie proti úpadku
Naša cestovná kancelária má podľa zákona č. 159/1999 Sb. zjed-
nané poistenie záruky pre prípad úpadku cestovnej kancelárie 
v ČSOB Poisťovni, a. s.

Priebeh organizácie zájazdu
Každý rok sa snažíme pedagógom, ktorí vo svojej škole zájazdy 
organizujú, čo najviac zjednodušiť ich prácu. Či sa už jedná o výber 
vhodného programu pre Vašu školskú skupinu alebo o konkrétne 
otázky na technický priebeh zájazdu, vždy sme tu pre Vás a tešíme 
sa zo vzájomnej spolupráce.

Zastihnete nás na telefónnych číslach: 
Veľká Británia a Írsko 
00421 944 228 211, 00420 541 589 227 
ostatné krajiny EÚ a USA 
00420 541 589 231, 00420 721 216 239

Na e-maile: info@skolnizajezdy.cz 
Taktiež nás môžete kontaktovať prostredníctvom nášho 
online formulára na webe: www.skolnizajezdy.cz

Objednávanie zájazdov
V okamihu, keď sa rozhodnete zorganizovať zájazd a kontaktuje-
te našu cestovnú kanceláriu, pošleme Vám podrobné informácie 
týkajúce sa zájazdov do vybranej destinácie, prípadne ak už máte 
zvolený konkrétny katalógový program, tiež vybraný program 
a prehľad vstupného do objektov.

Ak máte záujem o zájazd na mieru, radi Vám pripravíme akýkoľ-
vek program na základe zaslaných požiadaviek, prípadne podľa 
záujmu upravíme už existujúci vybraný program. Potom zvolíme 
termín zájazdu tak, aby čo najlepšie zapadal do harmonogramu 
školského roka. Aktuálne informácie o kapacitných možnostiach 
získate v našej CK, prípadne preveríme Vami navrhovaný termín 
u našich dodávateľov.

Prezentačná schôdzka priamo u Vás v škole
Radi prídeme zájazd prezentovať Vám, pedagógom, účastníkom 
a rodičom priamo do Vašej školy a to úplne zadarmo. Počas 
stretnutia zodpovieme dôležité otázky a priblížime priebeh zájazdu 
všetkým zúčastneným. Stačí si s našou kanceláriou dohodnúť 
vhodný termín. Prezentačné schôdzky odporúčame zorganizo-
vať ideálne v období náboru účastníkov, prípadne cca 2-3 mesiace 
pred odchodom na samotný zájazd.

Dokumenty k zájazdu
V čase, keď je dohodnutý presný termín, program zájazdu a je 
schválený počet účastníkov zo strany cestovnej kancelárie, zís-
kate formulár Zmluvy o zájazde (záväznej prihlášky) a formulár 
Zoznamu účastníkov s pokynmi na vyplnenie. Podľa zvyčajného 
časového harmonogramu nás klienti so záujmom o jarné termíny 
najčastejšie oslovujú v mesiacoch september-november predchá-
dzajúceho roku, o jesenné termíny potom v apríli a máji. Taktiež 
sme schopní reagovať na tzv. požiadavky na poslednú chvíľu, prí-
padne Vám ponúknuť voľné miesta na doplnenie v rámci už pripra-
vovaných zájazdov.

Úhrada zájazdu
Platby za zájazd je možné uhradiť hromadnou faktúrou (pre Vás 
lepší prehľad), prípadne individuálnymi platbami od jednotlivých 
účastníkov priamo na účet našej CK. Podľa dĺžky zájazdu a fi-
nančnej náročnosti sú rozdelené na 2-3 splátky. Termíny platieb 
sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o zájazde. V prípade platby na 
faktúru získate zálohové faktúry podľa dohodnutých termínov a do 
14 dní od uskutočnenia zájazdu potom konečnú faktúru – daňový 
doklad.

Rozdelenie na ubytovanie, kontrola dokladov
Na základe vyplneného formulára Zoznam účastníkov rozdelíme 
jednotlivých účastníkov do hostiteľských rodín (prípadne na ubyto-
vanie iného typu) podľa preferencií žiakov či študentov. Je teda len 
na Vás či na Vašich študentoch, s kým chcú byť počas zájazdu na 
izbe. Veľmi dôležitá časť uvedeného formulára sú alergie a diete-
tické obmedzenia. Väčšina ubytovacích zariadení je schopná zaistiť 
stravu aj pre účastníkov so špeciálnymi diétami za príplatok (bez-
lepková, diabetická atď.). Pri získavaní informácií o jednotlivých 
účastníkoch odporúčame skontrolovať platnosť cestovného dokla-
du – je možné vycestovať na občiansky preukaz alebo cestovný 
pas (pre zájazdy do USA a Ruska kontaktujte našu CK, ktorá Vám 
poskytne aktuálne informácie).

Pokyny pre účastníkov
Najneskôr týždeň pred odchodom získate podrobné 
pokyny pre účastníkov, ktoré obsahujú informácie 
o mieste a čase odchodu, dôležitých veciach, ktoré si 
so sebou študenti majú na zájazd vziať, aké sú pravidlá 
pre ubytovanie atď. V prípade zájazdov do Veľkej Británie 
dostanete cca 2–3 dni pre odchodom adresy hostiteľských rodín. 
K dispozícii budete mať tiež plánik autobusu pre prípad, že si bude-
te chcieť dopredu pripraviť zasadací poriadok. Rozdelenie sedadiel 
v rámci Vašej školskej skupiny je úplne vo Vašej kompetencii.

Vaša spätná väzba
Budeme radi, keď nám po návrate zo zájazdu napíšete pár riadkov 
o tom, čo sa Vám páčilo a čo by ste naopak radi vylepšili. Spätná 
väzba je pre nás veľmi cenným zdrojom informácií, na ktorého zá-

klade sa môžeme neustále zlepšovať. Vďační budeme aj 
za fotografie zo zájazdu, ktoré nám môžete zasielať do 
e-mailu alebo ich vložiť na naše facebookové stránky, 
Twitter či Instagram, kde sa môžete o svoje zážitky 
podeliť s ostatnými.
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