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Program zájezdu:

S NÁVŠTĚVOU MOŘSKÉ ZOO

OBLÍBENÝ
program

Program zájezdu:

1. den odjezd od školy přes Německo do Francie
2. den příjezd do města Štrasburk (zvané „Křižovatka Evropy“), pěší
prohlídka historického centra (zapsané na Seznam UNESCO)
– čtvrť „Petite France“ proslulá vodními kanály a krytými
mosty Ponts-Couverts, možnost projížďky na lodi po řece
Ill kolem historického jádra města, katedrála Notre-Dame
de Strasbourg (postavena z červeného pískovce), kupecký
dům Maison Kammerzell s nádhernou skulpturální dekorací
průčelí, dle časových možností návštěva některého z muzeí –
Palác Rohan (Muzeum krásných umění, Archeologické
muzeum a Muzeum dekorativního umění), Alsaské
muzeum, Historické muzeum aj., odpoledne přejezd místní
dopravou k návštěvě Evropského parlamentu (povolena pro
studenty od 14 let včetně, nutná včasná rezervace, otevřeno
úterý – čtvrtek), odjezd na ubytování
3. den celodenní návštěva Europa-Parku – největší zábavní park v Německu, ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky
4. den příjezd ke škole v časných ranních hodinách

1. den odjezd od školy přes Německo do Holandska
2. den příjezd do Amsterdamu, pěší prohlídka s průvodcem –
náměstí Dam s Novým kostelem (Nieuwe Kerk) a královským palácem z poloviny 17. století, národní památník
obětem druhé světové války, plovoucí květinový trh,
možnost plavby vyhlídkovou lodí po grachtech (vodních
kanálech), možnost návštěvy brusírny diamantů a muzea
diamantů (nutná včasná rezervace), případně Rijksmuseum nebo Van Gogh Museum, osobní volno, dle časových
možností zastávka u moře a procházka po pláži, odjezd
na ubytování
3. den návštěva hradu Muiderslot a Harderwijku
návštěva středověkého hradu Muiderslot (jeden z nejstarších
a nejnavštěvovanějších hradů v Holandsku), návštěva Delfinária v Harderwijku – největší mořský zoopark v Evropě
(vystoupení delfínů a tuleňů, možnost pohladit si rejnoky aj.),
v odpoledních hodinách odjezd zpět do České republiky
4. den příjezd ke škole v časných ranních hodinách

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický
dozor zdarma (včetně vstupů)

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický
dozor zdarma (včetně vstupů)

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 3 250,BRNO A OKOLÍ KČ 3 450,-

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 3 650,BRNO A OKOLÍ KČ 3 950,-

(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:

•
•
•
•
•
•

1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje, TV
a umyvadlo na pokoji, soc. zařízení na etáži), za příplatek
možnost zajistit ubytování v hotelu IBIS Budget (třílůžkové
po- koje, TV a soc. zařízení na pokoji – cenu zašleme
na vyžádání)
dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet)
komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno
zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)
pojištění proti úpadku CK dle zákona . 159/1999 Sb.
průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu,
informační materiály
přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny
minimálně 14 studentů)

•
•
•
•
•
•

1x ubytování v mládežnickém hostelu/hotelu se snídaní
(vícelůžkové pokoje, soc. zařízení na etáži)
dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet)
komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno
zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)
pojištění proti úpadku CK dle zákona . 159/1999 Sb.
průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu,
informační materiály
přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny
minimálně 14 studentů)

KONTINENTÁLNÍ EVROPA

ZA POZNÁNÍM A ZÁBAVOU

AMSTERDAM

výukové zájezdy

KŘIŽOVATKA EVROPY

novinky

Studijní vzdělávací zájezd

LETECKÉ ZÁJEZDY

Studijní vzdělávací zájezd

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

velká británie a irsko

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

PROGRAMy ZÁJEZDů RÁDI UPRAVÍME
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Školní zájezdy, s. r. o., cestovní kancelář, Srbská 53a, 612 00 Brno, www.skolnizajezdy.cz, e-mail: info@skolnizajezdy.cz
Velká Británie – mobil: 602 766 845, tel.: 541 589 227, 541 589 234
státy EU a USA – mobil: 721 216 239, tel.: 541 589 231
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