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31. sezóna s Vámi

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY A EXKURZE I JAZYKOVÉ KURZY I SPORTOVNÍ A LYŽAŘSKÉ POBYTY

 LETOS SE ZAMĚŘENÍM NA 
ČE

SK
OU

 REPUBLIKU •



Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé,
rádi bychom Vám představili náš katalog zájezdů pro základní, 
střední a vysoké školy na školní rok 2020/2021. Kromě osvědčených 
tradičních zájezdů, které se neustále snažíme vylepšovat, jsme pro 
letošní rok výrazně rozšířili nabídku lyžařských pobytů a škol v příro-
dě v českých střediscích (Krkonoše, Krušné hory, Lipno, Šumava). 
Novinkou je lyžování ve Slovinsku a Švýcarsku. Nechybí ani oblíbený 
rakouský Tauplitz.

Cestovní kancelář QUICKTOUR vstoupí v lednu 2021 do své 32. se-
zóny. Při této příležitosti bychom rádi na tomto místě poděkovali 
našim stálým školním kolektivům za jejich přízeň, která nás nesmír-
ně těší. Stejně tak se těšíme na kolektivy nové a budeme ještě radši, 
zařadí-li se do kategorie stálé.

Každému zájezdu věnujeme maximální péči a neustále se snažíme 
zlepšovat služby pro Vás – pedagogické pracovníky. Víme, jakou 
práci Vám dá příprava školních zájezdů, a proto jsme připravili jed-
noduchý rezervační portál, díky kterému Vám odpadne vybírání 
přihlášek, peněz a zdlouhavé sepisování seznamů. 

Berte prosím tento katalog pouze jako inspiraci, nikoli jako pevně 
stanovené programy zájezdů. Pokud Vás některý ze zájezdů zau-
jme, rádi Vám připravíme zájezd přímo na míru, tak aby vyhovo-
val přímo Vašim představám, přáním a potřebám. Jste to právě Vy, 
kdo nejlépe ví, jak by měl zájezd pro Vaše žáky a studenty vypadat.

Těšíme se na Vás a přejeme Vám mnoho úspěchů 
ve Vašem krásném, ale náročném zaměstnání.
Tým CK Quicktour

Na každých 13 platících poskytujeme 1 osobu PEDAGOGICKÉHO DOPROVODU ZDARMA, která získává:
 veškeré vstupy včetně MHD 
 komplexní cestovní pojištění
 teplé i studené nápoje na palubě autobusu
 v případě naplnění autobusu (min. 42 platících účastníků) nabízíme 1 osobu za poloviční cenu
 jako poděkování za přípravu zájezdu a jako kompenzaci výdajů spojených s vycestováním do zahraničí získává

 pedagogický doprovod poukázky, které lze využít na nákupy zboží a služeb v široké síti prodejen (www.mujPass.cz)

KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ UNIQA:
Ke všem našim zájezdům nabízíme komplexní cestovní 
pojištění UNIQA za cenu: 
od 62,- Kč / včetně připojištění pro případ COVID-19 

Základní cena zájezdu nezahrnuje cestovní 
pojištění, protože respektujeme, že si každý 
může vybrat takové pojištění, ke kterému má 
největší důvěru. Sjednání cest. pojištění u nás 
je přitom velmi jednoduché – pouhé jedno 

kliknutí v našem rezervačním systému. Námi nabízené komplex-
ní cestovní pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh, úrazové 
pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel, 
pojištění stornovacích poplatků ze zdrav. důvodů (s nutnou spo-
luúčastí 20%) a připojištění pro případ Covid-19 (léčebné výlohy 
vč. asistence, medikace, hospitalizace, nákladů na ubytování spo-
jené s umístněním do karantény a nákladů na náhradní dopravu).

Cestovní kancelář Quicktour s. r. o. 
je členem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

CENY ZÁJEZDŮ V TOMTO KATALOGU:
 platí pro skupiny min. 42 platících účastníků
 jsou kalkulovány pro osoby mladší 18-ti let
 platí pro odjezdové místo v Praze nebo 

ve Středočeském kraji (není-li určeno jinak)
 kalkulaci na jiná odjezdová místa a pro menší 

kolektivy či starší studenty Vám připravíme 
na přání

V některých případech tak může dojít k drobné cenové úpravě. 
Menším kolektivům nabízíme možnost využití jiného dopravní-
ho prostředku (letadlo, minibusy, mikrobusy apod.), nebo slouče-
ní více menších kolektivů z různých škol dohromady.

PROČ PRÁVĚ S NÁMI:
 jsme tradiční zavedená cestovní kancelář
 nabízíme nízké ceny při zachování kvalitních  

služeb ve všech našich destinacích
 spolupracujeme s kvalitními a mnoha lety 

osvědčenými zahraničními partnery
 najímáme pouze kvalitní zájezdové autobusy 

(WC, DVD, klimatizace, bezpečnostní pásy, lednice) 
se zkušenými řidiči

 doprovod zkušeného průvodce
 je po celou dobu zájezdu 
 samozřejmostí
 rádi připravíme prezentaci přímo 

u Vás ve škole

REZERVAČNÍ SYSTÉM:
Abychom Vám ulehčili práci a usnadnili 
přípravu školního zájezdu, připravili jsme 
nový rezervační systém. Kromě jiného 
přináší následující výhody a zjednodušení.

 rodiče přihlašují své děti přímo u cestovní kanceláře 
a jednoduše si vytisknou již vyplněnou přihlášku

 rodiče platí přímo na účet cestovní kanceláře 
nebo platební kartou přes webové rozhraní a Vám 
tak odpadá starost s vybíráním peněz

 máte neustálý přehled o přihlášených osobách, jejich 
platbách a můžete si vytisknout vždy aktuální seznam.

Pokud však neradi měníte své zvyky a vyzkoušené postupy, 
nic nebrání tomu, aby příprava zájezdu probíhala klasickým  
a vyzkoušeným způsobem.

skoly.quicktour.cz



Cena od 6.690,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, Eurotunnel nebo tra-
jekt, 2x ubytování v hotelu (ve vícelůžkových pokojích) se snídaní nebo 2x ubyto-
vání v hostitelských rodinách s plnou penzí (oběd formou balíčku), průvodce. Do-
poručené kapesné na vstupy: děti do 15 ti let 70-90 GBP, starší 15ti let: 90-110 GBP.

VELKÁ BRITÁNIE
LONDÝN, OXFORD s návštěvou mystického Stonehenge
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1. den: odpoledne odjezd z ČR směr SRN, Belgie a Francie
2. den: ráno přejezd Eurotunnelem nebo trajektem (dle volby školy) do Anglie; pří-
jezd do Londýna a jeho celodenní poznávání: Greenwich (královská observatoř, 
nultý poledník, Old Royal Naval College, Národní námořní muzeum, loď Cutty Sark), 
poté přejezd DLR do čtvrti Docklands (mrakodrap One Canada Square, Docklands 
Floating Bridge od Jana Kaplického); přejezd nejstarším metrem na světě (londýnské 
metro bylo otevřeno v r. 1863) do centra: The Shard (nejvyšší mrakodrap Londýna), 
procházka po nábřeží řeky Temže kolem Southwark Cathedral (jedna z nejstarších 
katedrál v Londýně), Shakespearova The Globe Theatre, galerie Tate Modern, přes 
Millennium Bridge (známý z filmů o Harry Potterovi) k St. Paul‘s Cathedral, poté 
finanční čtvrť City of London (Anglická banka, Královská burza, „Okurka“), odpole-
dne návštěva hradu Tower of London (korunovační klenoty, krkavci, uniformovaní 
strážci „Beefeaters“), procházka po ikonickém otevíracím mostu Tower Bridge a ko-
lem křižníku HMS Belfast, odjezd na ubytování
3. den: den na míru*) – standardní program: dopoledne zastávka u nejslavnějšího 
prehistorického monumentu v Evropě – Stonehenge, odpoledne výlet do univer-
zitního města Oxford spojený s návštěvou světoznámé koleje Christ Church a pro-
hlídkou historického centra (Radcliffe Camera, Sheldonian Theatre, Bodleian Library), 
volný čas na nákup suvenýrů; návrat do Londýna, podvečerní jízda na London Eye, 
odkud se nabízí nejkrásnější výhledy na osvětlené centrum Londýna
4. den: po snídani přejezd na Baker Street (ulice proslavená Sherlockem Holmesem), 
fakultativně návštěva muzea voskových figurín Madame Tussauds (vč. velkolepé 
4D show „Marvel Super Heroes“); odpolední poznávání historického Westminsteru: 
Buckinghamský palác (sídlo královny), Westminster Abbey, Parlament a  slav-
ný Big Ben, Trafalgarské náměstí se sloupem admirála Nelsona, Covent Garden, 
Leicester Square a Piccadilly Circus; volný čas na nákup suvenýrů; možnost večeře 
v typické restauraci v londýnském Chinatownu (systém „all-you-can-eat“); na závěr 
výlet lodí spojený s vyhlídkovou okružní jízdou na lanovce Emirates Air Line přes 
řeku Temži (výhledy na Bariéry na Temži a multifunkční arénu O2), večer odjezd 
na Eurotunnel nebo trajekt
5. den: návrat do ČR v odpoledních hodinách

*) více variant programu najdete na straně č. 2 a 3

NEJLEPŠÍCENANA TRHU

1

ITÁLIE
Caesarův ŘÍM a renesanční FLORENCIE

Cena od 5.990,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 2x ubytování ve 2-4 
lůžkových pokojích, 2x snídani, služby průvodce, místní česky mluvící průvodky-
ni v Římě. Příplatek: 2x večeře - 550,- Kč. Doporučené kapesné: 40-60 EUR
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3. den: po snídani celodenní prohlídka Říma, věčného města – náměstí Piaz-
za Navona (nejkrásnější náměstí v  Itálii) s Neptunovou kašnou a Kašnou čtyř řek, 
Pantheon (nejzachovalejší antická stavba), nejznámější římské schodiště Španěl-
ské schody stoupající ke kostelu Nejsvětější trojice, fontána di Trevi, odpoledne 
s místní česky mluvící průvodkyní: bazilika Santa Maria Maggiore, bazilika sv. Petra 
v řetězech (uchovávající sochu Mojžíše od Michelangela nebo řetězy, kterými byl 
údajně spoután svatý Petr v jeruzalémském žaláři), Forum Romanum (bývalé řím-
ské tržiště, ze kterého se postupně stalo centrum náboženské, politické i obchodní), 
Kapitol a Koloseum (největší amfiteátr na světě, kde o svůj život bojovali gladiátoři 
i divoká zvířata), návrat na ubytování

1

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY A JAZYKOVÉ KURZY PRO ŠKOLY

1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách
2. den: ráno příjezd do hlavního města renesance (a Toskánska) Florencie: nádher-
né náměstí Piazza della Signoria s kopií Michelangelovy sochy Davida, Neptunovou 
fontánou a Palazzo Vecchio (bývalé sídlo a úřad městské rady), Piazza Duomo 
a raně renesanční pestrobarevný mramorový dóm Santa Maria del Fiore s Brunel-
leschiho kopulí, se zvonicí a baptisteriem se slavnými bronzovými dveřmi; kaple Me-
dicejských a samozřejmě Ponte Vecchio přes řeku Arno (jeden z nejfotografovaněj-
ších mostů na světě), dle časových možností volných čas na návštěvu některé z galerií 
(Galleria degli Uffizi, Galleria dell Áccademia, aj.), přejezd na ubytování

4. den: Vatikán: prohlídka nejmenšího státu na světě (pouhých 0,44 km2) – nikde 
jinde na světě nenajdete tolik uměleckých děl v takové koncentraci jako ve Vati-
kánských muzeích, jejichž součástí je Sixtinská kaple, proslavená freskou Posled-
ní soud od Michelangela, Svatopetrské náměstí s chrámem sv. Petra, kde budeme 
mít možnost vystoupat na kopuli baziliky a prohlédnout si Vatikán a Řím z výšky, 
odpoledne návštěvu Říma zakončíme Andělským hradem (impozantní stavba 
na břehu Tibery byla původně mauzoleem – dnes je muzeem, odkud vede tajná 
chodba až do vatikánských paláců), odjezd do ČR
5. den: návrat v dopoledních hodinách

fontána di Trevi

Koloseum

Svatopetrské náměstí



Na této a následujicí stránce najdete další inspiraci a varianty zájezdu ze strany č. 1. Stále však platí, že program lze po dohodě 
upravit přímo Vám na míru - uvedené kombinace se pouze snaží představit a nastínit Vám další možnosti. Protože bezpečnost Vaše 
a Vašich studentů je pro nás na prvním místě, zásadně dodržujeme mezinárodní normy a nařízení pro provoz autobusové dopravy. 
Při plánování programu jednotlivých zájezdů berte prosím na vědomí, že se těmto skutečnostem musíme plně podřídit. Níže uvedené 
tipy jsou proto realizovatelné v rámci 3. dne programu (tzv. „den na míru“) či speciálního přidaného dne programu navíc 
(doporučujeme).

LONDÝN - ONE DAY MORE
Díky dalšímu dni v Londýně si můžete dopřát „klidnější tempo“ či návštěvu 
dalších zajímavostí, jako jsou např: Hyde Park, Royal Albert Hall, návštěvu mu-
zeí a galerií (British Museum, Natural History Museum, Science Museum, National 
Gallery, atd.) Po zkušenostech se školními zájezdy však doporučujeme šikovně 
namíchat vzdělávání (historické památky) a zábavný program (komerční atrakce 
typu London Eye). Pro studenty je také velkým zážitkem prohlídka fotbalových sta-
dionů (a jejich zákulisí) Stamford Bridge (FC Chelsea) či Emirates (Arsenal).

BRIGHTON a křídové útesy SEVEN SISTERS

Jedinečný půldenní výlet na anglické pobřeží Vás zavede nejprve k běloskvoucím 
křídovým útesům Seven Sisters a poté do letoviska Brighton. Toto kosmopolitní 
město přezdívané „Londýn u moře“ se těšilo největší slávě v době, kdy si tu princ re-
gent nechal postavit svůj „večírkový pavilon“. Kromě pavilonu, který jakoby vypadl 
z pohádek tisíce a jedné noci, uvidíte více než 100 let staré Brightonské molo 
s pouťovými atrakcemi. Fakultativně možnost návštěvy akvária. 

STRATFORD nad AVONOU a strašidelný WARWICK

Poznejte rodiště Williama Shakespeara - malebné městečko Stratford nad Avo-
nou, kde na Vás dýchne stará dobrá Anglie. Navštívíte rodný dům největšího dra-
matika všech dob. Krátká pěší prohlídka centra města: Harvard House, Nash House 
- New Place, Guild Chapel, Memorial Theatre. Odpoledne se vydáte na návštěvu ma-
jestátního Warwick Castle, velkolepého středověkého hradu, v jehož pekelně stra-
šidelném podzemí Vám bude běhat mráz po zádech... máte dost odvahy vstoupit? 

Nechte se okouzlit Bath - jediné město v Anglii, kde vyvěrají léčivé termální pra-
meny. Romantické město zasazené do krajiny mezi sedm zelených kopců bývá 
mnohými považováno za nejkrásnější město Anglie. Oblíbili si ho již Římané, kteří 
zde založili staré lázně. Prohlídka města zahrnuje Římské lázně, Opatství, nádher-
ný Pulteney Bridge nad kaskádou řeky Avony a klenoty gregoriánské architektury 
Royal Crescent (půlměsíc majestátních domů s vyhlídkou na Royal Victoria Park) 
a grandiózní The Circus (kruh třiceti domů). Celé město je zapsáno na seznam svě-
tového dědictví UNESCO.

Nezapomenutelné BATH 
- nejkrásnější město Anglie?
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WB STUDIO TOUR - „The Making of HARRY POTTER“
Navštivte jedinečný svět čar a kouzel Harryho Pottera ve studiích Warner Bros. 
v Leavesdenu, kde se natáčelo všech 8 filmů nejúspěšnější filmové série všech dob. 
Nepřeberné množství kostýmů, kouzelnických předmětů, rekvizit a hlavně komplet-
ních dekorací, díky nímž navštívíte nástupiště 9 ¾, Velkou síň, Příčnou ulici, ředitelnu 
profesora Brumbála, Ministerstvo kouzel, dům Weasleyových, či Hagridovu hájenku. 
Nenechte si ujít možnost ochutnat skutečný máslový ležák a koupit si kouzelnickou 
hůlku u pana Ollivandera...
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HAMPTON COURT PALACE 
aneb výprava za Tudorovci

Nečekaným zážitkem se stane návštěva nejkrásnějšího a největšího anglického 
paláce Hampton Court, kterému se přezdívá „londýnské Versailles“. Jedinečná kom-
binace tudorovské a barokní architektury – velkolepě pojaté zahrady s bludištěm 
a s největší vinnou révou na světě jsou jedinečnými kulisami k interaktivní výpravě 
do doby Jindřicha VIII., která rozhodně nebude pouhou přehlídkou palácových 
komnat. Poznáte skutečný život u královského dvora před 500 lety...
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Ubytování rodiny vs. hotel
Naše cestovní kancelář nabízí obě varianty ubytování - tradičnější v rodi-
nách i modernější v hotelu. Nicméně na rovinu přiznáváme, že dáváme před-
nost „hotelové variantě“, a to hned z několika důvodů:
- žáci, resp. studenti jsou po celou dobu zájezdu pod dohledem zodpovědné 

osoby (není pravdou, že v době ubytování v rodinách jsou rodiny odpovědné 
za ubytované studenty)

- ubytování v hotelích umožňuje větší flexibilitu programu, který tak není zá-
vislý na „časech meeting pointů“

- hotel nabízí stejnou úroveň ubytování pro všechny - pečlivě vybíráme 
vyzkoušené hotely (úroveň ubytování v rodinách má bohužel v posledních 
letech klesající tendenci)

- v drtivé většině případů studenti nekomunikují s rodinami v anglickém 
jazyce (toto se omezí na nejjednodušší fráze)

- odpadá nutnost řešit některé typické problémy ubytování v hostitelských 
rodinách (např. různá úroveň hygieny, alergie na domácí zvířata)

Cena 11.990,- Kč *
zahrnuje leteckou přepravu Praha-Londýn-Praha včetně všech poplatků, 
příruční kabinové zavazadlo, transfer letiště-hotel-letiště (může být realizován 
hromadnou dopravou), 2x ubytování v hotelu *** se snídaní, služby průvodce. 
Doporučené kapesné na vstupy: 50 – 85 GBP (záleží na vybraných atrakcích)
*) Uvedená cena závisí na ceně letenky v momentě závazné objednávky zájezdu 
(cena může být nižší i vyšší). Cena platí pro skupiny 10 – 20 žáků nebo studentů 
a zahrnuje 2 osoby pedagogického doprovodu zdarma.
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Greenwich – O2 aréna

LETECKÝ LONDÝN
pro skupiny 10–20 studentů

1. den: odlet z Prahy v poledních hodinách, přílet do Londýna, ubytování, odpo-
lední procházka po nejdůležitějších památkách Londýna - Buckinghamský palác 
(sídlo královny), St. James's Park, Westminster Abbey, Houses of Parliament se 
symbolem Londýna – Big Benem, Downing Street, Whitehall, Trafalgarské ná-
městí, Covent Garden, Leicester Square a Piccadilly Circus, fakultativně večeře 
v jedné z typických restaurací Chinatownu systémem „all-you-can-eat“
2. den: po snídani pokračuje poznávání Londýna: dopolední zastávka na vyhlášeném 
farmářském trhu Borough Market, procházka čtvrtí Southwark (The Shard - nej-
vyšší budova EU, Shakespearovo divadlo The Globe, galerie Tate Modern), přes slavný 
Millenium Bridge do City of London – čtvereční míle (katedrála Sv. Pavla, Anglická 
banka, „Okurka“), odpolední návštěva hradu Tower (korunovační klenoty, zbrojnice, 
popraviště), procházka přes ikonický Tower Bridge, podvečerní výlet do Docklands, 
kde nás lanovka Emirates Air Line přepraví přes řeku Temži k aréně The O2, z la-
novky se naskytnou nádherné výhledy na řeku, letiště London City, Bariéry na Temži, 
moderní čtvrť Docklands), poté cesta lodí po Temži, kolem všech důležitých pamá-
tek (od arény The O2 přes Greenwich, okolo mrakodrapů Canary Wharf, pod Tower 
Bridge kolem Toweru, City až k Big Benu a končí přímo u London Eye, fakultativně „let“ 
na novodobé dominantě města - London Eye
3. den: po snídani možnost návštěvy muzea voskových figurín Madame Tussauds 
(eventuálně Britského muzea, Národní galerie či Přírodovědeckého muzea), odpo-
ledne transfer na letiště, přílet do Prahy ve večerních hodinách
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LONDÝN
 CELOZÁJEZDOVÁ HRA O CENY
Pro všechny zájezdy do Londýna 

připravujeme celozájezdovou hru 
o zajímavé ceny, jejíž součástí je 

vyplňování pracovních listů, kvízů a plnění 
nejrůznějších tematických úkolů.

1 den navíc 
prodlužte si zájezd 

do Anglie za pouhých 

999,- Kč
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Bohatá historie, výjimečná architektura a zvláštní rituály - to je Cambridge - „dru-
hé“ univerzitní město Anglie, jehož předností je mnohem poklidnější atmosféra, než 
jaká panuje v jeho historickém rivalovi Oxfordu. Prohlídka města zahrnuje King's  
College Chapel, Trinity College, Most vzdechů, Backs (řada zahrad a parků u řeky 
Cam) a St. Mary's Church. Nechybí ani volný čas na nákupy suvenýrů a občerstve-
ní. Na zpáteční cestě zastávka v Bletchley Park, kde během druhé světové války 
pracovalo více než 8.500 lidí na prolomení německé šifry stroje Enigma. Výstava 
prezentuje frustraci i úspěchy Alana Turinga a jeho spolupracovníků, přibližuje his-
torii počítačů a především umožňuje představit si, jak vypadal život civilistů během 
největšího válečného konfliktu v historii lidstva.

Univerzitní CAMBRIDGE
a tajemství BLETCHLEY PARKU

WINDSOR CASTLE aneb na víkend za královnou

Nejstarší obývaný hrad na světě je dnes víkendovým sídlem královny. Hrad, jehož 
prapůvod lze vysledovat až k Vilému Dobyvateli, je u královské rodiny daleko oblíbe-
nější než jejich londýnská rezidence – Buckinghamský palác – současná vládnoucí 
dynastie je podle tohoto hradu dokonce pojmenovaná. Druhý největší obývaný 
hrad (po Pražském hradu) zaujme svou velkolepostí a rozlohou. Významnou částí 
hradu je kaple Sv. Jiří, kde jsou pochováni někteří panovníci, včetně Jindřicha VIII. 
Velkým lákadlem pro návštěvníky je třípatrový domeček pro panenky darovaný 
královně Marii, ve kterém nechybí elektrické rozvody ani tekoucí voda. Návštěvu 
hradu lze spojit s prohlídkou města, exkurzí do nedaleké prestižní chlapecké školy 
v sousedním Etonu (studovali zde princové William a Harry), popř. návštěvou míst-
ního Legolandu.
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Jazykový kurz:
LONDÝN s návštěvou WINDSORU

Cena od 10.990,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 2x cestu trajek-
tem event. Eurotunnelem, 4x ubytování v rodinách (většinou ve 2-4lůžkových 
pokojích, 4x plnou penzi v  rodinách (oběd formou balíčku), 9 hodin výuky, 
průvodce CK.
Cena bez jazykového kurzu: 8.990,- Kč

Doporučené kapesné na vstupy: ................................................................................. 70–90 GBP 
Další 3 vyučovací hodiny navíc: ........................................................................................... 890,- Kč

1. den: odjezd odpoledne přes Německo a Belgii do Francie 
2. den: ranní trajekt nebo Eurotunnel, příjezd do Anglie, přejezd metrem do čtvr-
ti Southwark (mrakodrap Shard, Shakespearovo divadlo The Globe, Tate Modern, 
Millenium Bridge), katedrála Sv. Pavla, finanční čtvrť City of London (Bank of En-
gland, Královská burza, „Okurka“, The Lloyd's), odpoledne návštěva pevnosti Tower 
of London („beefeatři“, korunovační klenoty, zbraně, brnění, krkavci), procházka 
přes jeden ze symbolů Londýna - Tower Bridge, kolem křižníku HMS Belfast (fa-
kultativně prohlídka), který se aktivně podílel v bojích během druhé světové války, 
večer rozdělení do rodin, ubytování

Během pobytu je zajištěno 9 vyučovacích hodin,  
žáci jsou rozděleni do 3 skupin po 12–15 studentech.

3. den: dopoledne výuka angličtiny, odpoledne procházka po nejznámějších mís-
tech vládní čtvrti Westminster: St. James's Palace, Buckinghamský palác (oficiální 
londýnská residence monarchy), jeden z nejkrásnějších londýnských parků St. James's 
Park, korunovační kostel Westminster Abbey, budovy parlamentu a slavný „Big Ben“, 
Whitehall (fakultativně lze navštívit Churchillův podzemní kryt), Trafalgarské náměstí 
(možnost návštěvy Národní galerie), ubytování
4. den: dopoledne výuka angličtiny, odpoledne prohlídka čtvrti – Greenwich – 
nultý poledník, královská observatoř, návštěva Britského muzea, ubytování
5. den: dopoledne výuka angličtiny, odpolední výlet na královský hrad Windsor (ví-
kendové sídlo královské rodiny) a návštěva prestižní chlapecké střední školy Eton, 
fakultativně možnost návštěvy London Eye, ubytování
6. den: dopoledne možnost výuky angličtiny, návštěva Covent Garden (předsta-
vení kejklířů přímo na náměstí, muzeum londýnské dopravy), Leicester Square, Pic-
cadilly Circus, popř. návštěva muzea voskových figurín Madame Tussauds, volný 
čas na nákup suvenýrů, možnost večeře v londýnském Chinatownu, na závěr vy-
hlídková cesta lanovkou Emirates Air Line s nezapomenutelnými výhledy na Bari-
éry na Temži a multifunkční arénu O2, odjezd ve večerních hodinách
7. den: návrat do ČR v odpoledních hodinách
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V rámci poznávacích zájezdů do Anglie vřele doporučujeme návštěvu jed-
noho z kvalitních londýnských muzikálů. Londýnský West End je právem 
nazýván kolébkou muzikálů - v počtu divadel předčí i slavnou Broadway a prá-
vě tady měly své světové premiéry tituly jako Fantom opery či Bídnici. Londýn 
nabízí to nejlepší ze světové muzikálové produkce. Zde představujeme pouze 
čtyři nejvhodnější tituly, ale ať už si vyberete kterýkoli, stane se jeho návště-
va nezapomenutelným zážitkem. Poznáte, jak velmi se liší londýnské muzikály 
od české produkce. A nemusí Vás ani trápit obávaný „dress code“ (prozradíme 
Vám, že v Londýně si na něj totiž vůbec nepotrpí). A navíc - školní kolektivy 
mají více než příznivé ceny (nutná rezervace při objednání zájezdu, ceny 
platí pro vybrané dny).

The Phantom of the Opera (Her Majesty's Theatre)
Nejúspěšnější muzikál všech dob z dílny Andrew Lloyd 
Webbera i po 30 letech od slavnostní světové premié-
ry v Her Majesty's Theatre stále okouzluje londýnský 
West End. Doporučujeme pro všechny, kteří do Londý-
na na  muzikál letí poprvé. Původní londýnská produk-
ce je „mekkou“ pro všechny muzikálové nadšence, kteří 
se vrací znovu a znovu za tajemným Fantomem a krás-
nou Christine. Podle mnoha diváků jde o nejlepší muzi-

kál vůbec. Kouzelná hudba, skvělý příběh, úžasná podívaná!

Mary Poppins (Prince Edward Theatre)
I vy si zamilujete kouzelnou chůvu Mary Poppins, která 
přilétá do londýnské Třešňové ulice, aby pomohla rodině 
Banksových. Pohádkový příběh vychází z knih P. L. Traverso-
vé a stejnojmenného filmu W. Disneye. Velkolepá muziká-
lová show je plná kouzelnických triků, nádherných melodií, 
fantastických výkonů a neuvěřitelných překvapení. Až se na 
svém kouzelném deštníku nad vašimi hlavami proletí Mary, 
tak uvěříte, že stačí chtít a zázraky se stanou.

Wicked (Apollo Victoria Theatre)
Jeden z nejlepších moderních muzikálů současnosti si již 
získal srdce mnoha milionů diváků po celém světě. To, co 
se jeví jako dobré a zlé, může být ve skutečnosti úplně 
naopak. V kouzelném příběhu nepochopené čaroděj-
nice Elphaby se najde každý. Skvělá hudba, strhující pě-
vecké a taneční výkony, velkolepá scéna. Návštěvu této 
inscenace nelze jinak než doporučit.

The Lion King (Lyceum Theatre)
Muzikál inspirovaným slavným filmem Lví král od Walta 
Disneye s hudbou od Eltona Johna. Tato skvěle hodnocená 
show Vás přenese do africké džungle a vy budete vtaženi 
do příběhu lvíčete Simby, jeho zlého strýce Scara, věrných 
souputníků Timona, Pumbay a lví slečny Naly. Těšit se mů-
žete na hity „Circle of Life“, „Hakuna Matata“ a samozřejme 
„Can You Feel the Love Tonight“. Lví král je především úžas-
ná podívaná se skvělými scénickými efekty.

Naše ceny
Show Obvyklá cena pro školy
Les Miserables .......................................................................................£75,00..........................£35,00
The Lion King .........................................................................................£77,50 ..........................£40,00
Mamma Mia! ...........................................................................................£67,50 ..........................£35,00
Matilda – The Musical .......................................................................£67,50 ..........................£35,00
The Phantom of the Opera ...........................................................£72,50 .........................£35,00
Wicked........................................................................................................£67,50 ..........................£35,00
Mary Poppins .........................................................................................£75,00..........................£35,00

NEJLEPŠÍCENANA TRHU
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Během pobytu je zajištěno 9 vyučovacích hodin,  
žáci jsou rozděleni do 3 skupin po 12–15 studentech.

Během pobytu je zajištěno 9 vyučovacích hodin,  
žáci jsou rozděleni do 3 skupin po 12–15 studentech.

Jazykový kurz:
BRIGHTON a krásy jižní Anglie

1. den: odjezd v  časných ranních hodinách do přes Německo do Nizozemí; dle 
časových možností krátká prohlídka Rotterdamu (most Erasmus a vyhlídková věž 
Euromast), podvečer nalodění na trajekt, noční přejezd trajektem (s ubytováním 
v kajutách) na trase Rotterdam - Hull
2. den: po vylodění cesta do jednoho z nejkrásnějších anglických měst – Durhamu; 
poznávání začne na starém tržišti odkud se vydáme na nábřeží řeky Wear, právě 
procházka po tomto nábřeží nabízí ty nejkrásnější pohledy na katedrálu a hrad; přes 
kamenný most Preberid's Bridge se dostaneme do starobylých dlážděných uliček, 
které nás dovedou až k nejkrásnější románské katedrále v celé Anglii (mistrov-
ské dílo normanské architektury) a sousednímu normanskému hradu, který je dnes 
sídlem místní univerzity; volný čas na nákup suvenýrů; odjezd na ubytování do ro-
din v Yorku, večeře, nocleh
3: den: snídaně, dopoledne výuka angličtiny, odpoledne poznávání středověké-
ho Yorku, jehož spletitá síť úzkých uliček je uzavřena velkolepým okruhem hradeb 
ze 13. století; od Clifford's Tower (jediný pozůstatek yorského hradu) se dostaneme 
do srdce města, kde obdivovat úctyhodný York Minster – největší středověkou ka-
tedrálu severní Evropy; chybět nemůže ani procházka po městských hradbách, kte-
ré dají vašemu pohledu na město zcela novou perspektivu; zlatým hřebem však bude 
procházka dlážděnou uličkou Shambles, kterou lemují tudorovské domy a která 
vás přenese do kouzelnického světa Harryho Pottera, návrat na ubytování, večeře, 
nocleh
4. den: snídaně, dopoledne výuka angličtiny, odpoledne výlet do pobřežního le-
toviska Whitby, kde stále zůstává patrná atmosféra 18. století, kdy odtud vyplouval 
mořeplavec a objevitel James Cook; prohlédneme si ruiny opatství dominující Vý-
chodnímu útesu, připomínající obrovský gotický náhrobek (ne náhodou inspirovaly 
Brama Stokera k napsání slavného románu Drákula); při zpáteční cestě se zastavíme 
na železniční stanici Goathland, která posloužila filmařům Harryho Pottera jako 
železniční stanice v Prasinkách, návrat na ubytování, večeře, nocleh
5. den: snídaně, dopoledne výuka angličtiny, odpoledne výlet do letoviska Scar-
borough, kde začala tradice anglických dovolených na břehu moře; možnost ná-
vštěvy místního hradu či akvária, kde kromě mořských koníků, ryb, želv a chobot-
nic uvidíte záchranný útulek pro tuleně; odpolední procházka po 120 m vysokých 
křídových útesech Flamborough Head k  nejstaršímu zachovalému anglickému 
majáku; návrat na ubytování, večeře, nocleh
6. den: po snídani přejezd do Londýna; odpoledne-večerní poznávání metropole 
nad Temží: přejezd lodí z oblasti Greenwiche do centra města (po cestě uvidíte 
mj. londýnský Tower a Tower Bridge); pěší procházka od Houses of Parliament se 
slavnou věží „Big Benem“, kolem Westminster Abbey přes nádherný Svatojakub-
ský park k Buckinghamskému paláci; odtud se vydáme před Piccadilly Circus 
a Leicester Square na Trafalgarské náměstí, možnost obědu v londýnském Chi-
natownu (systém „all-you-can-eat“) a letu na London Eye; přejezd nejstarším me-
trem na světě k londýnskému Toweru a procházka po ikonickém Tower Bridge, 
přejezd vláčkem DLR do oblasti východního Londýna a na závěr nezapomenutelná 
cesta kabinkovou lanovkou Emirates Air Line přes řeku Temži s nádhernými vý-
hledy, ve večerních hodinách odjezd na trajekt či Eurotunnel
7. den: návrat do ČR v podvečerních hodinách

Cena od 12.790,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 1x noční trajekt 
Rotterdam – Hull včetně ubytování v  kajutách, 1x cestu trajektem event. 
Eurotunnelem, 4x ubytování v  rodinách (většinou ve 2-4lůžkových pokojích), 
4x plnou penzi v rodinách (oběd formou balíčku), 9 hodin výuky angličtiny, prů-
vodce CK.
Cena bez jazykového kurzu:  ..............................................................................................9.690,- Kč
Doporučené kapesné na vstupy: ................................................................................. 70–90 GBP

Cena od 9.990,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 2x cestu trajektem 
event. Eurotunnelem, 4x ubytování v rodinách (většinou ve 2-4lůžkových poko-
jích), 4x plnou penzi v rodinách (oběd formou balíčku), 9 hodin výuky angličtiny, 
průvodce CK.
Cena bez jazykového kurzu:  ..............................................................................................8.490,- Kč
Doporučené kapesné na vstupy: ................................................................................. 70–90 GBP

NEJLEPŠÍCENANA TRHU
NEJLEPŠÍCENANA TRHU

Jazykový kurz:
Okouzlující YORK s nočním trajektem

1. den: odjezd odpoledne přes Německo a Belgii do Francie
2. den: ranní přejezd trajektem nebo Eurotunnelem do Anglie; přejezd do Brigh-
tonu a prohlídka města přezdívaného „Londýn u moře“: prohlídku města začneme 
prohlídkou orientálního královského letohrádku Royal Pavilion, který jakoby vypadl 
z pohádek Tisíce a jedné noci; volný čas na oběd; pokračování prohlídky města: West 
Pier, vyhlídková věž British Airways i360, hotel Grand, Brightonské molo s pouťo-
vými atrakcemi, odpoledne návštěva vyhlášeného brightonského akvária „Sea Life“, 
podvečerní rozjímání na pláži; odjezd na ubytování do rodin, večeře, nocleh
3: den: snídaně, dopoledne výuka angličtiny, odpoledne výlet k bílým křídovým úte-
sům „Seven Sisters“ s krátkou procházkou po útesech k majáku; poté návštěva Battle 
poblíž města Hastings, kde se odehrála v roce 1066 možná nejslavnější bitva v ang-
lických dějinách, návrat na ubytování, večeře, nocleh
4. den: snídaně, dopoledne výuka angličtiny, odpoledne výlet do přístavního města 
Portsmouth, v jehož přístavu uvidíme mnohé historické lodě, kterým bezesporu kra-
luje bitevní loď HMS Victory, na jejíž palubě vyhrál bitvu u Trafalgaru admirál Horatio 
Nelson (a na jejíž palubě podlehl smrtelným zraněním ze stejné bitvy) – možnost pro-
hlídky lodě a historického přístavu s muzei, návrat na ubytování, večeře, nocleh
5. den: snídaně, dopoledne výuka angličtiny, odpoledne výlet do městečka Lewes: 
prohlídka pozůstatků normanského hradu a návštěva domu Anny Klévské 
(dům věnoval král Jindřich VIII. své čtvrté ženě v  rámci rozvodového vyrovnání), 
volný čas na nákupy, návrat na ubytování, večeře, nocleh
6. den: po snídani přejezd do Londýna; celodenní poznávání metropole nad Tem-
ží: ráno přejezd lodí z oblasti Greenwiche do centra města (po cestě uvidíte mj. 
londýnský Tower a Tower Bridge); pěší procházka od Houses of Parliament se slav-
nou věží „Big Benem“, kolem Westminster Abbey přes nádherný Svatojakubský 
park k Buckinghamskému paláci; odtud se vydáme před Piccadilly Circus a Lei-
cester Square na Trafalgarské náměstí, možnost obědu v  londýnském China-
townu (systém „all-you-can-eat“) a letu na London Eye; přejezd nejstarším me-
trem na světě k londýnskému Toweru a procházka po ikonickém Tower Bridge, 
přejezd vláčkem DLR do oblasti východního Londýna a na závěr nezapomenutelná 
cesta kabinkovou lanovkou Emirates Air Line přes řeku Temži s nádhernými vý-
hledy, večer odjezd na trajekt či Eurotunnel
7. den: návrat do ČR v odpoledních hodinách
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1. den: odjezd ve večerních hodinách, noční přejezd přes území Německa a Holandska
2. den: ráno příjezd do nizozemského hlavního města Amsterdamu: prohlídka histo-
rického centra s průvodcem nejen kolem romantických grachtů a domečků jako z po-
hádky: náměstí Dam (Královský palác, Národní památník), Starý kostel (De Oude Kerk), 
Čtvrť červených luceren, gotická obchodní Váha (nejstarší veřejná budova ve městě 
pocházející z 14. století); odpoledne nalodění na trajekt a noční plavba (s ubytováním 
v kajutách) do Newcastle upon Tyne
3. den: přejezd do Edinburghu a prohlídka hlavního města Skotska: nejprve si pro-
hlédneme Edinburský hrad ukrývající mj. skotské korunovační klenoty a Kámen 
osudu; poté se projdeme Královskou mílí (Royal Mile), nejznámější ulicí středověké-
ho Starého města, až k Paláci Holyroodhouse (oficiální sídlo královny při pobytech 
v Edinburghu); v podvečer vystoupáme na Calton Hill (pahorek, který dal Edinbur-
ghu přezdívku Atény Severu), odkud se nám naskytnou jedny z nejkrásnějších vý-
hledů na celé město; na závěr dne si prohlédneme Pomník Waltera Scotta na ulici 
Princes Street, která byla navržena jako vyhlídková ulice na Staré město a dnes je 
hlavní nákupní tepnou Nového města; odjezd na ubytování, nocleh
4. den: po snídani přejezd k Rosslyn Chapel (kaple spojená s legendami o templářských 
rytířích známá z románu Šifra mistra Leonarda) – prohlídka nádherné gotické kaple s uni-
kátní kamennou výzdobou (možná potkáte i kocoura Williama – maskota této památky); 
dopoledne přejezd k Falkirk Wheel – unikátní rotační lodní výtah, kde lodě překonávají 
výškový rozdíl 24 m mezi vodními kanály spojujícími Edinburgh a Glasgow, a to při spo-
třebě minimálního množství energie – technická památka Skotska; odpoledne návštěva 
skotského městečka Stirling: památník Williama Wallace, památný most a samozřejmě 
jeden z nejznámějších skotských hradů – Stirling Castle; návrat na ubytování
5. den: po snídani zastávka u technického zázraku viktoriánské éry „Forth Rail 
Bridge“ – dodnes sloužícího železničního mostu s unikátní červenou konstrukcí, 
která v délce více než 2 km překonává vodní hladinu zálivu Firth of Forth; průjezd 
Skotskou vysočinou k jezeru Loch Ness a zřícenině hradu Urquhart, odkud 
můžete pozorovat, zda nespatříte na hladině jezera bájnou „Nessie“; cesta podél 
tajemných vod jezera do městečka Fort William, ležícího na úpatí nejvyšší hory 
Británie – hory Ben Nevis (1.344 m n. m.); ubytování, nocleh

1. den: odjezd ve večerních hodinách, noční přejezd přes území Německa a Holandska
2. den: ráno příjezd do Nizozemí: na přání skupiny prohlídka Amsterdamu nebo 
Rotterdamu; odpoledne nalodění na trajekt a noční plavba (s ubytováním v ka-
jutách) do Hull
3. den: po připlutí přejezd do Manchesteru – města se zajímavou průmyslovou ar-
chitekturou, která připomíná bohatství, které městu během viktoriánské éry přinesl 
obchod s bavlnou; prohlídka historického centra města: novogotická radnice Man-
chester Town Hall, ikonické Central Library, Royal Exchange Theatre; návštěva Na-
rodního fotbalového muzea, Muzea vědy a průmyslu nebo Válečného muzea 
(pobočka Imperial War Museum); chybět nemůže ani návštěva proslulého stadionu 
Old Trafford – domovského stadionu Manchester United, kde můžete vyběhnout 
tunelem skoro až na trávník, prohlédnout si trofeje týmu a na simulátoru si vyzkou-
šet chytání penalt; ubytování v mládežnickém hostelu

Cena od 11.990,- Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování v mlá-
dežnických hostelech ve vícelůžkových pokojích, 4x kontinentální snídaně, po-
vlečení, noční trajekt Amsterdam – Newcastle a zpět s ubytováním ve vícelůž-
kové kabině, služby průvodce. Cena nezahrnuje: vstupné do navštěvovaných 
objektů (cca £60), ručníky (za příplatek – nebo vlastní), snídaně na trajektu (600,- 
Kč/os./obousměrně), polopenze na trajektu (1.800,- Kč/os./obousměrně).

Cena od 9.990,- Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování v mládež-
nických hostelech ve vícelůžkových pokojích, 4x kontinentální snídaně, povle-
čení, noční trajekt Rotterdam – Hull a zpět s ubytováním ve vícelůžkové kabině, 
služby průvodce. Doporučené kapesné na vstupy: cca 80 GBP
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SKOTSKO
EDINBURGH a krásy Skotské vysočiny

SEVEROZÁPADNÍ ANGLIE
MANCHESTER, LIVERPOOL, BLACKPOOL a BIRMINGHAM

6. den: po snídani výlet k železničnímu viaduktu Glenfinnan, známého z filmů o Ha-
rry Potterovi; průjezd Skotskou vysočinou (Highlands) údolím Glen Coe (toto údolí je 
považováno za nejkrásnější ve Skotsku) do oblasti Loch Lomond, odpolední procházka 
podél největšího skotského jezera Loch Lomond, ubytování v oblasti Glasgow
7. den: snídaně, se Skotskem se rozloučíme ve vesnici Gretna Green, jedné z nej-
oblíbenějších svatebních destinací (kvůli rozdílnosti v zákonech sem utíkali snou-
benci, aby se mohli oddat); odjezd na trajekt do Newcastle (dle časových možností 
krátká prohlídka centra města)
8. den: po vylodění v Amsterdamu cesta Nizozemím přes Německo do ČR; příjezd 
v podvečerních hodinách

Edinburgh
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Glenfinnan

4. den: po snídani celodenní výlet do Liverpoolu, který je dnes spojen především 
s legendární skupinou The Beatles – nicméně město má také slavný fotbalový klub, 
univerzitu a jednu z  mála britských městských oblastí (Maritime Mercantile City) 
zapsanou na seznamu UNESCO; prohlídka města začne v  liverpoolském přístavu 
prohlídkou Beatles Story (expozice zachycuje vše od strmého vzestupu kapely 
až po jejich poslední živé vystoupení; nechybí ani replika klubu Cavern Club, kde 
legendární Brouci vystoupili úplně poprvé); prohlédneme si historický Albert Dock; 
zajímavá je i návštěva Merseyside Maritime Museum (stavba lodí, parníky spo-
lečností Cunard a White Star – do flotily White Star patřil i slavný Titanic, expozice 
cel a daní, expozice otroctví); odpoledne možnost prohlídky The Walker Art Gallery 
(působivá sbírka umění – obrazů, soch a plastik). Návrat na ubytování.
5. den: po snídani přejezd do Blackpoolu – přímořského letoviska, jehož dominan-
tou je North Pier – severní molo (jedinečná ukázka viktoriánské architektury) a také 
Blackpool Tower; toto letovisko nabízí nepřeberné množství aktivit: muzeum vo-
skových figurín Madame Tussauds, několik zábavních parků, strašidelné podzemí 
Blackpool Dungeon, skvělé akvárium Sea Life, oceňovaná Zoo a mnoho dalších – 
stačí si jen vybrat, protože vše se za jeden den stihnout nedá, návrat na ubytování
6. den: po snídani přejezd do Birminghamu, který je považován za druhé hlavní 
město Anglie (hned po Londýnu); zde nejprve navštívíme Jewellery Quart (zlat-
nická čtvrť), kde se podíváme pod ruku klenotníkům, kteří zde své šperky vyrábějí 
již od 16. století; poté se svezeme lodičkou po síti birminghamských průplavů 
a nakonec navštívíme Cadbury World, kde se ponoříme (doslova) do světa vynika-
jící čokolády, na závěr fotopauza u budovy obchodního domu Selfridges, kterou 
navrhl český architekt Jan Kaplický; návrat na ubytování
7. den: snídaně, návštěva Yorku – kouzelného historického města, které s  tro-
chou nadsázky připomíná svět Harryho Pottera – především středověká ulička 
The Shambles; prohlédnete si úchvatnou katedrálu York Minster, kterou si nejlé-
pe vyfotografujete při procházce po historických městských hradbách; dle časo-
vých možností nabízíme možnost návštěvy Železničního muzea nebo Vikingského 
centra; odpoledne odjezd na trajekt do Hull
8. den: po vylodění v Rotterdamu cesta Nizozemím přes Německo do ČR; příjezd 
v podvečerních hodinách
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Manchester United

Birminghams, Selfridges, 
J. Kaplicky
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SLOVINSKO a ITÁLIE
BENÁTKY
1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách
2. den: a) Slovinsko: Piran – procházka středověkým centrem města, Sečovlje 
– fotopauza na salině, kde se z moře získává sůl, Itálie – Miramare – zámeček císa-
řovny Sissi, v podvečer přejezd na ubytování před Benátkami
b) Slovinsko – jeskyně Postojna jama a Bledské jezero (plavba lodí po jezeře 
nebo procházka kolem jezera), ubytování u italských hranic
3. den: Benátky lodí – náměstí Sv. Marka, plavba po Canalu Grande, pěší prohlídka 
uličkami kolem rybího trhu přes most Ponte Rialto až k náměstí Sv. Marka: mož-
nost výjezdu výtahem na zvonici Campanillu (98 m), chrám Sv. Marka; možnost 
výletu lodí na ostrovy Murano (exkurze ve sklářské manufaktuře) a Burano (pro-
slavený místní krajkou), večer odjezd do ČR
4. den: návrat v ranních hodinách

Cena od 3.990,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 1x ubytování ve více-
lůžkových pokojích v hotelu, 1x snídani, průvodce. Doporučené kapesné vč. lod-
ních lístků: 35-40 EUR
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Cena od 5.890,- Kč zahrnuje dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu 
ve vícelůžkových pokojích, 2x polopenze, průvodce. Doporučené kapesné na vstu-
py: 40 EUR

Cena od 6.490,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 3x ubytování ve 3-4 
lůžkových pokojích v hotelu v oblasti San Benedetto, 3x polopenzi, 2x vaření 
v hotelové škole a v hotelu, gastronomické exkurze uvedené v programu, služby 
průvodce, doprovod místní česky mluvící průvodkyně po dobu 3 dnů
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění a vstupy do památek a ochutnávky míst-
ních specialit (cca 30 EUR).
Poznámka: tento zájezd není možné realizovat v červnu!

Cena od 5.490,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 2x ubytování ve ví-
celůžkových pokojích, 2x snídani, služby průvodce. Cena nezahrnuje: cestovní 
pojištění a kapesné na vstupy, plavbu lodí a degustace (cca 85 EUR)
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ITÁLIE
TOSKÁNSKÁ CESTA (Verona, Florencie a Pisa)

1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách
2. den: příjezd do Verony a prohlídka města: římský amfiteátr, balkón Julie, hrad 
rodu Scaligieri, městské hradby, věž Torre dei Lamberti, z níž je překrásný výhled 
na historická náměstí Piazza delle Erbe a Piazza del Signori, odpoledne odjezd 
do Montecatini, ubytování, večeře, nocleh
3. den: snídaně, přejezd do Florencie: most zlatníků Ponte Vecchio, galerie Pitti a za-
hrady Boboli, bazilika Santa 
Croce, katedrála Santa Maria 
del Fiore s možností výstupu 
na slavnou kopuli, Palazzo 
Vecchio, hrobka rodiny Medi-
cejských, ubytování v Monte-
catini, večeře, nocleh
4. den: snídaně, dále prohlíd-
ka města Pisa s  románskými 
památkami a šikmou věží, po 
prohlídce odjezd do ČR, pří-
jezd v nočních hodinách

FRANCIE: Gurmánské Alsasko
1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách s nočním přejezdem do Francie 
2. den: ráno příjezd do Štrasburku – prohlídka města: sídlo Evropského parlamen-
tu, románsko-gotická katedrála Notre Dame s astronomickým orlojem, historické 
náměstí Kléber, Rohanský palác – někdejší sídlo arcibiskupů z rodu Rohan a pro-
jdeme se po La Petite France (Malá Francie), která je charakteristická malebnou 
skupinou historických domů nad ramenem řeky III a přilehlými kanály, projížďka 
lodí, poté návštěva Château Haut-Koenigsbour – hradu s padacím mostem, který 
dominuje jednomu z vrcholků na skále nad vesnicí Orschwiller v pohoří Vogézy. 
V současnosti se jedná o čtvrtou nejnavštěvovanější památku ve Francii. Poté vás 
čeká návštěva opičího parku Montagne des Signes, kde můžete pozorovat opice 
ve volném výběhu a kde je můžete i nakrmit. Na závěr dne navštívíme Riquewihr – 
jedno z nejkrásnějších hrázděných městeček v Alsasku. Ubytování v Colmaru.
3. den: snídaně, dopoledne exkurze v místní sýrárně, kde ochutnáte místní deli-
katesu, kterou je zrající sýr typu Munster; přejezd do Niedermorschwihr, kde 
navštívíme dílnu paní Christine Freber, jejíž marmelády jsou oceňovány na potravi-
nářských veletrzích jako jedny z nejlepší marmelád na světě. Odpoledne návštěva 
vinařské vesničky Turckheim, návrat na ubytování
4. den: snídaně, dopoledne návštěva a prohlídka nejstaršího a nejzachovalejšího 
města Alsaska – Colmaru: dům „Huselin zum Swan“ v ulici Schongauer, Le Koïfhus 
(stará celnice z r. 1480), dům Pfister (symbol Colmaru) a jedna z nejhezčích měšťan-
ských budov vůbec – Maison des Têtes (Dům hlaviček), jehož název pochází ze 111 
hlaviček a groteskních masek zdobících fasádu (dům připomíná „l’âge d’or“- zlatý 
věk obchodu a svědčí o blahobytu měšťanských obchodníků v Colmaru). Během 
procházky uličkami můžete obdivovat spoustu krásných vývěsních štítů, střechy 
třpytivých barev nebo nábřeží Poissonnerie. Tato malebná čtvrt, kdysi centrum ry-
bolovu a prodeje ryb, nese přídomek „Petite Venise“ - Malé Benátky. S Alsaskem se 
rozloučíme ve vesnici Gertwiller – krátkou prohlídkou „perníkového domu“ (perník 
je další tradiční produkt Alsaska), odjezd zpět do ČR, noční přejezd
5. den: příjezd do ČR v ranních hodinách

Gastronomické exkurze:
ITÁLIE: Chutě střední Itálie a Palmové riviéry
1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách, noční přejezd SRN a Rakouska do Itálie
2. den: ráno příjezd do střední Itálie, návštěva hotelové školy v San Benedetto 
del Tronto spojená s vařením. Odpoledne odjezd busem do středověkého měs-
tečka Offida a následně na soukromou farmu v Castel di Lama, kde se chová doby-
tek a paní majitelka návštěvníkům předvede ruční výrobu typického místního sýra 
cacciotta. Nechybí bohatá degustace sýrů, salámů a místních produktů s možností 
nákupu. Odjezd na ubytování, večeře. 
3. den: po snídani odjezd do městečka Campli, jehož raritou jsou proslulé Svaté 
schody (věřícím, kteří je vyjdou po kolenou, jsou prý odpuštěny všechny hříchy). 
Poté se vydáme hledat lanýže (za pomoci vycvičených psů v soukromé lanýžárně). 
Přejezd do Civitella del Tronto – největší vojenské pevnosti Evropy. Na zpáteční 
cestě nás čeká zastávka a prohlídka vinařství. Návrat na ubytování a večeře.
4. den: po snídani se budete moci zúčastnit cooking show v hotelové kuchyni, 
oběd na hotelu. Při vaření se budou střídat skupinky – jedni budou vařit a druzí 
zatím relaxovat u moře a koupat se. Odpoledne odjezd do okresního města Ascoli 
Piceno – okouzlující stověžaté travertinové město s bohatou historií, po jehož pro-
hlídce navštívíme lisovnu oliv, kde bude bohatá ochutnávka místních produktů 
(večeře) s možností nákupu, návrat na ubytování.
5. den: snídaně, návštěva San Marina (prohlídka města včetně věží) a volno k ná-
kupům, krátká zastávka v Brixenu u pamětní desky K. H. Borovského; noční přejezd 
zpět do ČR
6. den: návrat do ČR v časných ranních hodinách
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 Pilatus Bahnen AG – Christian Perret 

1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách. Noční přejezd přes Německo do Švýcarska
2. den: ráno navštívíme expozici Microcosmos v Evropské organizaci pro jaderný 
výzkum, známou též pod zkratkou CERN Dopoledne absolvujeme 3-hodinovou 
prohlídku s odborným výkladem k provozu urychlovače LHC. V poledne se sezná-
míme s Ženevou s možností atraktivní vyhlídky z věže katedrály. Odjezd do Lausa-
nne – Olympijské muzeum. K budově muzea budeme stoupat po schodech, 
na  jejichž stupíncích najdete místa konání olympiád spolu se jmény sportovců, 
kteří zapálili olympijský oheň. Kromě toho tady najdete několik zajímavých sousoší 
a soch – například sochu Emila Zátopka. V budově se seznámíte s historií sportu 
až do současnosti. Třetí část „Olympijský duch“ je velice zábavná, protože je velmi 
interaktivní. Můžete si tady vyzkoušet olympijské dovednosti (např. biatlon) a další 
hry na postřeh nebo rovnováhu. Odjezd na ubytování.
3. den: a) po snídani odjedeme do městečka Broc, kde se nachází čokoládovna 
Maison Cailler. Během prohlídky budeme mít možnost čokoládu ochutnat i  na-
koupit. V nedalekém městečku Gruyéres – se seznámíme s výrobou sýra. Přejezd 
do hlavního města Bern (UNESCO – jedinečné středověké centrum stěsnané ob-
loukem řeky Aare). Uvidíme terasové budovy, hodinovou věž atd.
b) přehrada Grande Dixence - během tří hodin zhlédneme tento klenot techniky. Jed-
ná se o třetí nejvyšší přehradu na světě, hráz s výškou 285 metrů je dokonce nejvyšší be-
tonovou hrází světa. Jezero má rozlohu 4 km2, objem 400 milionů m3 a maximální hloub-
ku 284 metrů. Přehrada se stavěla 11 let (1953–1964). Prohlídka se skládá ze dvou částí, 
z podzemních tunelů a z výjezdu lanovkou k přehradě (za příznivého počasí), v případě 
časové rezervy možnost prohlídky měst Sion nebo Martigny. Odjezd na ubytování.
4. den: a) Zermatt - procházka významným letoviskem, ve kterém zdoláme Gor-
nergradskou soutěsku (cca 3 hodiny) v překrásné přirodě s  výhledy na majestátný 
Matterhorn 4.048 m (možnost návštěvy alpinistického muzea). Montreux - zastáv-
ka v lázeňském měste a místě slavného jazzového festivalu, na jehož břehu uvidíme 
sochu Freddiho Mercuryho (dílo české sochařky 
Ireny Sedlecké). Hudebník často město navštěvoval 
a podle některých legend je jeho tělo rozptýleno 
právě v Ženevském jezeře. V případě časové rezer-
vy pěší procházka cca 3 km podél jezera od hradu 
Chillon do Montreux.
b) Luzern a okolí, svezeme se světově unikátní – 
nejstrmější zubačkou na  světě (stoupání až 48%) 
od jezera Vierwaldstättersee na horu Pilatus (2.180 
m n. m.), krátká lehká turistika, prohlídka Luzernu 
se starobylým kapličkovým mostem, historic-
kým centrem, Lvím památníkem atd. Odpoledne 
odjezd s  příjezdem do ČR v  nočních hodinách, 
ev. ranních hodinách následujícího dne.

ŠVÝCARSKO 
Ženeva & CERN, Bern, Luzern
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Cena od 5.990,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 2x ubytování ve ví-
celůžkových pokojích, 2x snídani, průvodce. Doporučené kapesné na vstupy 
do 18 let 80 CHF. Příplatek na 2 večeře: 800,- Kč
Poznámka: Rezervaci na prohlídku CERNu je nutné uskutečnit minimálně 
6 měsíců před akcí. 

ŠVÝCARSKO a NĚMECKO
BODAMSKÉ JEZERO, KOSTNICE a Rýnské vodopády

Cena od 2.990,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 1x ubytování v mlá-
dežnickém hotelu, 1x snídani, služby průvodce
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění a vstupy (cca 40 EUR).

1. den: odjezd v časných ranních hodinách do Německa, celodenní návštěva Legolan-
du: zábavní park pro děti otevřený v r. 2002 se rozprostírá na ploše 130.000 m2 a je tvořen 
více než 50 miliony kostek Lega; těšit se můžete na miniatury staveb z celého světa, 
atrakce pro malé i větší, horské dráhy a Lego Ninjago World. Večer odjezd na ubytování.
2. den: snídaně, prohlídka Norimberka: historické centrum města s  hrázděnými 
domy (Norimberský hrad, Dürerův dům, kostel sv. Sebalda, hlavní náměstí s krásnou 
kašnou atd. Norimberk je spojen s velkou postavou českých dějin Karlem IV., který 
Norimberk velmi často navštěvoval. Odtud nastoupil v září roku 1354 svoji korunovační 
cestu do Říma. O několik let později, v roce 1356, byla právě zde vyhlášena říšská „Zlatá 
bula“, která platila až do roku 1806. Zlatou bulu připomíná orloj na kostele Panny Ma-
rie, který je na hlavním tržišti. Tento kostel nechal postavit sám Karel IV. a vlastní stavbu 
provedl s největší pravděpodobností Petr Parléř, stavitel pražské svatovítské katedrály. 
V roce 1361 se v Norimberku narodil Václav IV., syn Karla IV. a Anny Svidnické.
Na zpáteční cestě se zastavíme v městě Lauf, uvidíme zde hrad, který založil Karel IV., 
na naší trase neopomeneme ani krátkou zastávku u domu, kde strávil noc Jan Hus při 
cestě v r.1414 do Kostnice. Návrat do ČR ve večerních hodinách.

NĚMECKO 
LEGOLAND a NORIMBERK

Cena od 3.990,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 1x ubytování ve více-
lůžkových pokojích v mládežnickém hotelu, 1x snídani, průvodce. 
Doporučené kapesné na vstupy: 30 EUR + 40 CHF

1. den: odjezd z ČR v nočních hodinách
2. den: ráno Schaffhausen – Rýnské vodopády (nejmohutnější říční vodopády 
v Evropě) – prohlídka a plavba lodí. Stein am Rhein – jedno z nejkrásnějších stře-
dověkých měst Evropy, Bodamské jezero – Mainau - ostrov květin, kde spatříte 
rozmanitost botanické říše od orchidejí v palmovém skleníku až po milióny květin 
pod širým nebem. Všechny v květnu a červnu potěší nádhera rozkvetlých růží. 
Nevšedním zážitkem je „motýlárium“  (Dům motýlů) s tropickými, převážně ji-
hoamerickými motýly, kteří volně poletují mezi návštěvníky. Speciálně pro děti je 
zde Streichelzoo – zoologická zahrada, v níž jsou chovány druhy zvířat, které si 
mohou děti hladit. Navečer ubytování
3. den: Kostnice – prohlídka města: mu-
zeum Mistra Jana Husa, dům, kde Hus 
prožil poslední dny svého života před 
upálením 6. července 1415 (prohlídka 
s českou průvodkyní), budova Koncilu – 
Münsteru, Husův kámen – místo upále-
ní Husa na břehu Rýna. Přejezd trajektem 
do Meersburgu. Friedrichshafen – pro-
hlídka muzea Zeppelin, které mapuje 
výrobu vzducholodí, odjezd do ČR, příjezd ve večerních hodinách

Matterhorn
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Zájezdy do Švýcarska je možné rozšířit i o další atraktivní místa:
WINTERTUR – TECHNORAMA – prohlídka vědeckého centra, kde si na více 
než 500 exponátech prohloubíte znalosti o přírodních jevech, pochopíte, 
jak funguje fyzika, příroda i život. Ročně toto muzeum navštíví bezmála 
250 tisíc návštěvníků, čímž se řadí mezi nejznámější vědecká centra na světě.

LEHKÁ TURISTIKA V KANTONU WALLIS: oblast nejdelšího údolní ledovce 
pevninské části Evropy Aletsch 26 km, 84 km2, oblast Saas Fee – nejvýše 
položené metro v Evropě (Mittelallalin 3.500 m), Zermatt: z Gornergratu 
(3.089 m) do Zermattu (1.620 m) (cca 4,5 hodiny), Randa u Täsche – nejdelší 
visutý můstek světa, otevřen v r. 2017, měří 497 m, 4 - hodinový pěší okruh atd.

NOSTALGICKÝMI VLAKY po Švýcarsku – Rhétská a Berninská dráha, kombi-
nace dopravy vlakem a autobusem (program Vám připravíme na míru).



NĚMECKO
MNICHOV a DACHAU

1. den: odjezd v ranních hodinách do Mnichova: návštěva Deutsches Museum, 
ojedinělé expozice zaměřené na techniku (fyzikální jevy, astrologie, knihtisk, historie 
hornictví), nebo Alte Pinakothek - malířství (Rubens, Cranach, Dürer aj.), či Neue 
Pinakothek  (Gogh, Klimt, Cézanne aj.). Poté prohlídka centra města: Mariánské 
náměstí s novogotickou radnicí vč. výtahu na radniční vyhlídkový ochoz, Frauenkir-
che, Stará radnice. V podvečer odjezd do ČR. Alternativa: BMW Museum a BMW 
Welt, filmové ateliéry Bavaria (natáčel se zde Asterix a Obelix, Nekonečný příběh) 
nebo Allianz Aréna
2. den: po snídani prohlídka Olympijského areálu z roku 1972 s výjezdem na věž, 
odkud je výhled na olympijskou vesnici a též na vrcholky Alp. Poté přejezd do Dachau 
– prohlídka areálu koncentračního tábora. Návrat do ČR ve večerních hodinách.

Cena od 2.590,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 1x ubytování ve vícelůž-
kových pokojích v hostelu, 1x snídani, průvodce. Doporučené kapesné: 15-20 EUR

Za jedinečnou cenu od 1.190,- Kč (včetně autobusové dopravy 
a průvodce) zajistíme na přání 1-denní exkurzi do Mnichova, 
která zahrnuje program 1. dne výše popsaného zájezdu.

Cena 1.390,- Kč (z Prahy) / 1.790,- Kč (z Brna) 
zahrnuje dopravu busem a průvodce. Cena nezahrnuje: cestovní pojištění 
a vstupy do muzeí (orientační ceny vstupů: děti do 17 let 4 EUR, dospělí 12 EUR)

©
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Program: odjezd z ČR v časných ranních hodinách do Mnichova, po příjezdu ná-
vštěva Německého technického muzea (Deutsches Museum), které patří k největ-
ším muzeím vědy a techniky na světě s přibližně 28.000 vystavovanými předměty 
z asi 50 oblastí vědy a techniky. Prohlédneme si vysoce zajímavou a obsáhlou výsta-
vu nejrůznějších objektů vědy a techniky – od experimentů, které mohou návštěv-
níci sami spustit stisknutím tlačítka, přes prezentace aut, letadel nebo kosmické 
technologie až po maketu miny.

NĚMECKO
MNICHOV - Německé technické muzeum

NĚMECKO 
BERLÍN a TROPICAL ISLANDS – TROPICKÝ RÁJ v SRDCI EVROPY
1. den: stejný program jako u 1. dne zájezdu Berlín a Postupim (viz výše)
2. den: po snídani odjezd do Tropical Islands – největšího evropského aquaparku, 
kde se teplota pohybuje mezi 25 až 29 °C; těšit se můžete na 200 m dlouhou píseč-
nou pláž, tropickou faunu a flóru, vodopády, tropické jeskyně, tobogány, vířivky, 
divokou řeku a mnohé další vodní atrakce, dle časových dispozic odpolední show 
s  mnoha tanečními, pěveckými a akrobatickými výstupy, odjezd v  podvečerních 
hodinách, návrat do ČR v nočních hodinách

Cena od 2.890,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 1x ubytování ve více-
lůžkových stanech (vnitřních nebo venkovních), 1x snídani, vstupné do Aquapar-
ku, neomezené využívání tobogánů a skluzavek, průvodce. Doporučené kapesné 
na vstupy v Berlíně: 25 EUR

1-denní varianta:
Program: odjezd v ranních hodinách, celodenní pobyt v Tropical Islands, odpolední 
show, odjezd v podvečerních hodinách, návrat do ČR v nočních hodinách

Cena od 1.990,- Kč zahrnuje dopravu busem, průvodce, 1denní vstup 
do  Tropical Islands - neomezené využívání tobogánů a skluzavek, odpolední 
tropickou show.

NĚMECKO
BERLÍN, POSTUPIM a filmový park BABELSBERG

Cena od 2.590,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 1x ubytování ve více-
lůžkových pokojích v mládežnickém hotelu/hostelu, 1x snídani, průvodce.
Doporučené kapesné na vstupy: 45 EUR

1. den: ráno odjezd z ČR, po příjezdu do Berlína malá okružní jízda centrem města: 
Oberbaumbrücke, East Side Gallery (zbytky Berlínské zdi přetvořené na uměleckou 
galerii pod širým nebem), legendární přechod mezi Východem a Západem - Check- 
point Charlie, Postupimské náměstí, Kurfürstendamm, vybombardovaný kostel Kai-
ser-Wilhelm-Gedächnits-Kirchie a symbol města – Sloup Vítězství; procházka cent-
rem města: budova Reichstagu (možnost výstupu do kopule od Normana Fostera), 
budova německého kancléřství, Braniborská brána, Památník obětí holocaustu, 
Gendarmenmarkt, Berlínský Dóm, nejstarší čtvrť Berlína – Nikolaiviertel, Alexander-
platz s možností výstupu na Televizní věž. Volný čas na návštěvu muzeí (Pergamon-
museum) či nákupy. Odjezd na ubytování.
2. den: po snídani kolem jezera Wannsee do Postupimi, prohlídka centra měs-
ta (Stará radnice, Alter Markt, Braniborská brána, holandská čtvrť, Alexandrowka) 
a nádherného parku obklopující zámeček Sanssouci, dále navštívíme Cecilienhof, 
kde byla podepsána Postupimská dohoda v roce 1945. V případě zájmu možnost 
návštěvy filmového parku Babelsberg, kde zábavnou formou nahlédnete do zá-
kulisí natáčení filmů prostřednictvím různých atrakcí a show. Navečer odjezd zpět 
do ČR. Příjezd v nočních hodinách.
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NĚMECKO – MÍŠEŇ A DRÁŽĎANY

Cena 990,- Kč (z Prahy) / 1.350,- Kč (z Brna) 
zahrnuje dopravu busem a průvodce. Cena nezahrnuje: cestovní pojištění 
a vstupy do muzeí (cca 10 EUR)

NĚMECKO – DRÁŽĎANY - Muzeum hygieny
Program: odjezd z  ČR v  časných ranních hodinách do Drážďan, po příjezdu ná-
vštěva Muzea hygieny (Deutsches Hygiene-Museum), kde najdeme odpovědi 
na otázky týkající se lidského těla, univerzální muzeum o člověku, navštívíme stálou 
výstavu „Člověk jako dobrodružství“ a vyzkoušíme si různé pokusy a otestujeme 
vlastní schopnosti. Odpoledne si prohlédneme historické centrum Drážďan: Sem-
peroper, Hofkirche, Knížecí průvod – 102 m dlouhý vlys znázorňující průvod saských 
panovníků, Zwinger, Frauenkirche (znovu postavený kostel, který byl v  roce 1945 
zničen při bombardování města), Brühlische Terasse - „Balkon Evropy“ s  krásným 
výhledem na město. Podle časových možností a zvoleného programu je odpo-
ledne možná zastávka u zámku Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky 
pro Popelku nebo navštívíme Muzeum Karla Maye v městě Radebeul (dvě stálé 
výstavy „Indiáni Severní Ameriky“ a „Karel May - život a dílo“; spisovatelův dům, vilu 
„Shatterhand“, která je zachována s originálním zařízením s orientálním nábytkem, 
osobní pracovnou, přijímacím pokojem a knihovnou Karla Maye).
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NĚMECKO a RAKOUSKO
Tajemství BERCHTESGADENU a krásy SALCBURSKA

1. den: ráno odjezd směr Rakous-
ko, dopoledne návštěva městečka 
Obersalzberg, nad kterým jako 
těžký mrak visí přízrak nacistické 
historie - zde měli svá letní síd-
la Hitler, Göring i Speer (všechny 
domy byly zničeny při leteckém 
náletu v květnu 1945). Návště-
va expozice Dokumentation 
Obersalzberg - mapuje vzestup, 
pád a zločiny nacistů a jejich 

spojení s Obersalzbergem - část expozice je umístěna v zachované části pod-
zemního komplexu protileteckých bunkrů. Velkým zážitkem bude cesta vzhů-
ru k  budově Kehlsteinhaus (1834 m n. m.), tzv. Orlímu hnízdu, odkud jsou 
za dobrého počasí nádherné výhledy do okolí; odpoledne plavba lodí po König- 
see (nejkrásnějším jezeře v Německu) ke kostelíku St. Bartholomä na poloostrově 
při úpatí hory Watzmann, odjezd na ubytování
2. den: po snídani prohlídka Salzburgu – rodného města W. A. Mozarta, sídelního 
města arcibiskupů, které vděčí za své bohatství soli. Pěší procházka: zámek Mirabell 
s překrásnou zahradou, Obilná ulička s rodným domem W. A. Mozarta, Residenční 
náměstí, Dóm, volný čas k procházkám malebnými uličkami či na výjezd lanovkou 
k  dominantě města – pevnosti Hohensalzburg. Odpoledne navštívíme barokní 
zámek Hellbrunn, jehož největším lákadlem jsou fontány a vodou poháněné figu-
rky, odjezd do ČR, návrat ve večerních hodinách
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Cena od 2.490,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 1x ubytování ve více-
lůžkových pokojích v turistickém hotelu/hostelu, 1x snídani, dopravu místním 
busem na Orlí hnízdo, průvodce. Doporučené kapesné na vstupy: 30 EUR

1. den: odjezd ráno z ČR do Rakouska, zastávka u mamutího skokanského můst-
ku Kulm, oblast Tauplitz ve Štýrsku – vysokohorskou silnicí se dostaneme z  lázní 
Bad Mitterndorf až do Tauplitzalm – jedinečná náhorní plošina ve výšce 1.650 m 
v  oblasti Totes Gebirge (Mrtvé hory). Lehká turistika kolem Šesti jezer s  možným 
výstupem na Lawinenstein 1.966 m n.m., ubytování, večeře.
2. den: Tauplitzalm – výstup na horu Traweng 1.984 m n. m. s okruhem na vr-
cholu - cca 3-4 hodiny, po sestupu cca 30 minut chůze k jezeru Steirersee (Štýrské 
jezero) – krásný výhled na jezero, další eventualitou je i možnost obejít toto jezero. 
Večeře.
3. den: po snídani z Obertraunu lanovkami na Krippenstein – 2.108 m, Určitě se 
zastavíme nejprve na tzv. Spirále světového dědictví s  nádherným výhledem, 
dále budeme pokračovat zážitkovou turistickou stezkou na „Jeslový kámen“ - 
senzační vyhlídka v Alpách ve tvaru ruky s pěti prsty, která ční na Krippensteinu nad 
více než 400 m hlubokou propastí. Turistika pod masivem Dachsteinu, trasa cca 
3-4 hodiny vede z vrcholu Krippensteinu (naučná geologická stezka) pozvolným 
klesáním až k poslední stanici lanovky Gjaid Alm, návrat lanovkami k autobusu veče-
ře. V případě špatného počasí návštěva Dachsteinské ledové jeskyně, která patří 
mezi nejrozsáhlejší ledové jeskyně v Evropě. Večeře.
Doporučujeme: 3-hodinové koupání v  městečku Bad Mitterndorf v lázních 
Grimming Terme (www.grimming-therme.com).
4. den: po snídani návštěva Hallstattu (UNESCO), prohlídka nádherného městečka 
a kostnice, možnost plavby lodí po jezeře, odpoledne exkurze do solných dolů; 
místo exkurze do dolů je možné zajet do Gossau (krásný pohled na panorama 
Dachsteinu s 2-hodinovou procházkou kolem jezera Vorderer Gosausee). Ná-
vrat do ČR ve večerních hodinách.

RAKOUSKO
TURISTIKA V OBLASTI DACHSTEINU A HALLSTATT 
zeměpisně – turistická exkurze

Cena od 4.990,- zahrnuje: 3 noci v *** hotelu Berghof v Tauplitzalm ve ví-
celůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, 3x polopenzi, dopravu 
busem včetně mýta na Tauplitzalm a vjezdu do Hallstattu, průvodce 
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění, vstupné do navštěvovaných ob-
jektů a lanovky (cca 70 EUR)

NĚMECKO A DÁNSKO – HAMBURG a KODAŇ

Cena od 5.790,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 2x ubytování ve 3-4 
lůžkových pokojích v  hostelu, 2x snídani, služby průvodce. Cena nezahrnuje: 
cestovní pojištění a vstupy (cca 40 EUR).

1. den: odjezd ve večerních hodinách 
směr Německo, noční přejezd SRN.
2. den: ráno příjezd do Hamburgu, 
prohlídka města začíná v přístavu St. 
Pauli (druhý největší přístav Evropy) 
a pokračuje historickým centrem 
města: zničený kostel sv. Mikuláše 
a Radniční náměstí; odpoledne 
návštěva parku Miniatur Wunder-
land, kde kromě zmenšenin budov 
a fungujícího miniaturního letiště 

uvidíte největší železniční model na světě (na ploše 1.490 m2 uvidíte 1.040 vlaků, 
9.250 aut, 1.380 semaforů, 385.000 světýlek a 260.000 postaviček – délka železniční 
tratě 15,4 km); odjezd na ubytování, nocleh. 3. den: snídaně, prohlídka dánského 
hlavního města – Kodaně: Malá mořská víla, pevnost Kastellet, přístaviště, střídání 
stráží u královského paláce Amalienborg, sídlo parlamentu Christiansborg; možnost 
návštěvy nejstaršího zábavního parku Tivolli nebo prohlídka expozice dánských 
korunovačních klenotů v Rosenborgu; odpoledne odjezd k hradu Kronborg (Ko-
runní hrad), který proslavil především Hamlet od Williama Shakespeara, odjezd na 
ubytování, nocleh. 4. den: snídaně, odjezd do městečka Hillerod, kde navštívíme 
největší a nejkrásnější renesanční stavbu ve Skandinávii – zámek Frederiksborg 
(mj. zde sídlí Muzeum dějin národa a v zámecké kapli najdeme znak prvního česko-
slovenského prezidenta T. G. Masaryka s nápisem „Pravda vítězí“; odpoledne zastáv-
ka v Odense u rodného domu Hanse Christiana Andersena. V podvečer odjezd do 
ČR. 5. den: návrat do ČR v ranních hodinách

Cena 990,- Kč (z Prahy) / 1.350,- Kč (z Brna) 
zahrnuje dopravu busem a průvodce. Cena nezahrnuje: cestovní pojištění 
a vstupy do muzeí (cca 10 EUR)

Program: odjezd z  ČR v  časných 
ranních hodinách do Míšně. Po pří-
jezdu navštívíme manufakturu 
a  Muzeum míšeňského porcelánu, 
kde se dozvíme zajímavosti o znač-
ce porcelánu MEISSEN® (její tradice 
sahá až do roku 1710, kdy byla v Míš-
ni založena první evropská porce-
lánová manufaktura). Poté přejezd 
do Drážďan - hlavního města Sas-
ka; prohlídka historického centra 

města: Semperoper (impozantní neorenesanční budova Saské státní opery), Hof-
kirche – monumentální barokní královský kostel, rezidenční zámek s  jedinečným 
knížecím průvodem – 102 m dlouhým vlysem znázorňujícím průvod saských pa-
novníků, navštívíme Zwinger - nejslavnější komplex se sídlem několika muzeí, mj. 
i Obrazovou galerií starých mistrů - jednou z nejlepších obrazových galerií v Evropě 
(mj. Rafaelova Sixtinská Madona), kostel Frauenkirche, který byl v únoru 1945 zničen 
bombardováním, z Brühlische Terasse („Balkon Evropy“) budeme obdivovat výhled 
na Labe a okolí. Odpoledne se vydáme na nákupní třídu Prager Strasse, kde si mů-
žeme ponořit do nákupní horečky, třeba i v oblíbeném Primarku.
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UPOZORNĚNÍ: do muzea Ars Electronica je nutná rezervace se zálohou 300,-
Kč/os. min. 6 měsíců před plánovanou návštěvou.

RAKOUSKO
LINZ – Muzeum budoucnosti Ars Electronica Center,
KONĚSPŘEŽNÍ DRÁHA a KONCENTRAČNÍ TÁBOR MAUTHAUSEN
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Cena 990,-Kč (z Prahy)/ 1.190,-Kč z Brna 
zahrnuje dopravu busem, vstupné do Ars Electronica a služby průvodce. 
Cena nezahrnuje pojištění a další vstupy (cca 10 EUR).

Program: odjezd z ČR v časných ranních hodinách, po příjezdu do Linze návštěva 
Muzea budoucnosti Ars Electronica Center Linz, které nám hravou formou na-
bídne virtuální výlet do světa moderních technologií a výzkumu, budeme mít mož-
nost vyzkoušet si různé interaktivní pokusy z biotechnologie, neurologie nebo ro-
botiky, vyfotografujeme si svoji vlastní sítnici a pohladíme si antistresového robota. 

Cena od 5.990,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 3x ubytování v mlá-
dežnickém hotelu, 3x polopenzi, služby průvodce. Cena nezahrnuje vstupy 
do navštěvovaných objektů. Doporučujeme nákup Salzburger Card, která za-
hrnuje veškeré vstupy – cena: 33 € (860,- Kč) pro děti do 15 let, 66 € (1.720,- Kč) 
dospělí.

1. den: ráno odjezd z ČR. Prvním cílem je pohádková pevnost Hohenwerfen, po-
stavená arcibiskupem Gebhartem již v 11. století během tzv. „Boje o investituru“ – 
zde si můžeme vyslechnout historii Solnohradska (audioprůvodce v češtině). Od-
polední procházka slavnou soutěskou Liechtensteinsklamm, tak úzkou, že skoro 
nejde spatřit ani oblohu nad Vámi, cesta po dřevěných schodech a mostech vede 
nad potoky a burácejícími vodopády, přejezd na ubytování, večeře, nocleh.
2. den: snídaně, dopoledne cesta autobusem po vyhlídkové panoramatické 
vysokohorské silnici k nejvyšší hoře Rakouska Grossglockner (3.798 m), zasta-
víme se na vyhlídce Franz Josef Höhe s nádhernými výhledy do okolí. Poté si 
prohlédneme Zoopark v Ferleitenu, který se zaměřuje na pozorování alpské fau-
ny (např. ráj svišťů). Odpoledne prohlídka lázeňského městečka Kaprun a pěší 
procházka do soutěsky Sigmund-Thun Klamm. Návrat na ubytování, večeře, 
nocleh.

RAKOUSKO
TURISTICKÉ POZNÁVÁNÍ SOLNOHRADSKA

3. den: snídaně, výšlap kolem Krimmelských vodopádů (největší ve střední 
Evropě, 5. na světě) napájených z ledovce Krimmel Kees (po cestě několik vyhlíd-
kových teras). Návštěva „kouzelného světa vody – Wasserwunderwelt a muzea 
o vzniku tauernských Alp s 360° projekcí a 3D promítáním v Mittersillu. Návrat 
na ubytování, večeře, nocleh.
4. den: snídaně, prohlídka města Salzburg: zámek Mirabell s nádherným parkem 
a trpasličím bludištěm, Obilná ulička s rodným domem W. A. Mozarta, Mozartovo 
náměstí, majestátní Dóm a možnost návštěvy dominanty města – pevnosti 
Hohensalzburg. Volný čas, který lze využít k návštěvě cukrárny Fürst s originál-
ní výrobou Mozartových koulí či k prohlídce přírodovědně-technického muzea 
Haus der Natur s 80 experimentálními stanovišti. Volitelně cestou domů zastáv-
ka v městečku St. Wolfgang pod horou Schafberg. Návrat do ČR ve večerních 
hodinách.

vyhlídka Franz Josef Höhe

Salzburg, zámek Mirabell

pevnost Hohenwerfen

©
 Salzburger Burgen und Schlössern

Odpolední program:
a) Pokračování prohlídky Lince, historický střed města s náměstím a Mariánským 

kostelem, největším v  Rakousku. Možnost navštívit cukrárnu, kde se prodává 
pravé linecké cukroví včetně mřížkového lineckého koláče. Vydáme se unikátní 
úzkorozchodnou dráhou (s největším sklonem na světě) z centra až na vrch 
Pöstlinberg s  poutní bazilikou a jeskynní pohádkovou dráhou Grottenbahn. 
Za návštěvu stojí zdejší botanická zahrada s 10.000 různých druhů rostlin z ce-
lého světa. Unikátní je sbírka kaktusů s více než 1 100 druhy rostlin. V půli Pöstlin-
bergu je také ZOO s přibližně 600 exotických a domácích zvířat.

b) Odpoledne věnujeme Koněspřežné dráze České Budějovice - Linec, která 
byla první dráhou svého druhu na evropském kontinentu – její první část byla 
uvedena do provozu v  r. 1827 (sloužila především nákladní dopravě soli z hor-
norakouské Solné komory do Čech); prohlédneme si přepřahací stanici v Ker-
schbaumu – dnes muzeum koněspřežné dráhy, jehož největší atrakcí je jízda 
luxusním osobním kočárem Hannibal (sloužil pro přepravu 8 cestujících). 

c) Odpolední návštěva a prohlídka nedalekého koncentračního tábora Mauthau-
sen, který během 2. sv. války patřil k nejhorším nacistickým vyhlazovacím tábo-
rům (tzv. tábor 3. stupně pro nepolepšitelné vězně). Mezi několika sty tisíci obětí 
tohoto tábor patřil mj. i Karel Hašler – český herec a písničkář (autor písně „Ta naše 
písnička česká“).
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Program: odjezd z  ČR v  ranních hodinách. Dopoledne procházka s průvodcem 
po nejdůležitějších památkách Vídně: Parlament, Radnice, Burgtheater, Hofburg 
(hlavní sídlo císařů habsburské monarchie), ulice Graben se značkovými obchody, 
chrám sv. Štěpána, hotel Sacher, Státní opera, Neue Burg a Maria-Theresien Platz s Na-
turhistorisches a Kunsthistorisches Museum. Odpoledne výběr z několika možností:
- Naturhistorisches Museum (přírodovědecké muzeum)
- Kunsthistorisches Museum: umělecké artefakty umístěné v několika expozi-

cích – např. Obrazová galerie nebo Umění Egypta a Dálného východu
- Technisches Museum Wien – unikátní exponáty ze světa techniky - nejstarší 

automobil světa z roku 1888, první elektromobil, originální dřevěné kamery a fo-
toaparáty, první Transistorrechner předurčující následující epochu počítačů

- císařský letohrádek Schönbrunn – možnost prohlídky interiérů (cca 40 min, 
v ceně český audioguide) a procházka nádherným parkem zámku Schönbrunn 
(Neptunova kašna, bludiště a nádherné výhledy na Gloriette)

- vídeňská ZOO – patří k nejstarším ale zároveň nejhezčím zoologickým zahradám 
na světě; leží v rozsáhlém parku zámku Schönbrunn a k vidění je více než 500 
druhů zvířat včetně několika kriticky ohrožených druhů; nejpopulárnějším exem-
plářem je bezesporu panda obrovská

- světoznámý Prátr s možností jízdy na „obřím kole“
V pozdních odpoledních hodinách odjezd do ČR.

Cena 990,- Kč (z Prahy) / 790,- Kč (z Brna) zahrnuje dopravu busem 
a průvodce. Doporučené kapesné na vstupy: 20 EUR

RAKOUSKO 
VÍDEŇ – centrum rakousko-uherské monarchie 
s možností návštěvy Schönbrunnu, ZOO či muzeí
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MAĎARSKO 
BUDAPEŠŤ, OSTŘIHOM a turistika v soutěsce RAM
1. den: v časných ranních hodinách odjezd do Maďarska, ráno návštěva Ostřihomi, 
která byla ve středověku hlavním městem Uherského království (nezapomenutelný 
výhled z kupole místní katedrály, vysoké přibližně 80 metrů); poté průchod sou-
těskou Ram v pohoří Pilis  (cca 3 hodiny), kde se projdeme jednou z nejhezčích 
turistických tras v Maďarsku. Cesta nás  za pomocí lávek a žebříků povede okolo 
vodopádů, strmých skalisek, koryt a zúžených průchodů  vytvořených přírodními 
živly; po výstupu na skalní plošinu Dobogókö nad Dunajem se nám otevře mo-
hutné panorama; odměnou nám bude gastronomická lahůdka v podobě několika 
druhů kotlíkových gulášů na konci trasy. Přejezd do Budapešti (možnost návštěvy 
lázní nebo vyhlídková plavba lodí po Dunaji), nocleh

Cena od 2.390,- Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování ve více-
lůžkových pokojích v Budapešti, 1x polopenzi (večeře a snídaně), průvodce. 
Doporučené kapesné na vstupy: 30 EUR

2. den: celodenní poznávání Budapešti označované jako „Perla na Dunaji 
(UNESCO), vrch Géllert s Citadelou a panoramatickou vyhlídkou na město, Hradní 
vrch skýtající mnoho významných památek (Budínský palác, Matyášův kostel, 
Rybářskou baštu), v Pešti pak uvidíte proslulou Baziliku sv. Štěpána a nejslavnější 
místní bulvár – Andrássyho třídu končící na Náměstí Hrdinů. Po prohlídce odjezd 
z Budapešti, příjezd do ČR v nočních hodinách

1. den: odjezd v ranních hodinách, příjezd do Polska, zastávka v Gliwicích, místě tzv. 
Gliwického incidentu – počátek 2. světové války. Poté přesun do koncentračního 
tábora Auschwitz-Birkenau – Osvětim (Auschwitz) – největšího koncentračního 
tábora 2. světové války. Od místních průvodců (při včasné rezervaci v češtině) se do-
zvíte o transportech vězňů do tábora, jejich životě v táboře i o doktoru Mengelem, 
který na nich prováděl hrůzné pokusy. Dále si prohlédnete jednu z dochovaných ply-
nových komor, kde byli vězni nacisty masově vražděni. Po Osvětimi se navštíví i další 
smutné místo – tábor smrti Březinka (Birkenau). Večer ubytování v Krakově
2. den: prohlídka Krakova: náměstí Rynek Glowny, tržnice Sukiennice, továrna 
Schindlera – původní továrna Oskara Schindlera, známá z oscarového snímku 
Schindlerův seznam z roku 1993, dnes prezentuje historii Krakova během němec-
ké okupace. Odpoledne hrad Wawel (obraz Dáma s hranostajem od Leonarda 
da Vinciho je v současné době k vidění v Národním muzeu, které je umístěno mimo 
centrum Krakova). Návrat v nočních hodinách.

POLSKO dějepisně-výtvarné:
OSVĚTIM a KRAKOV

Cena od 2.590,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 1x ubytování ve ví-
celůžkových pokojích v mládežnickém hotelu, 1x snídani, vstupné a průvodce 
v Osvětimi, průvodce.
Doporučené kapesné na další vstupy: .............................................................................. 50 PLN
Večeře v hotelu: .............................................................................................................................. 250,- Kč
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Cena od 2.590,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 1x ubytování ve ví-
celůžkových pokojích v mládežnickém hotelu, 1x snídani, vstupné do Osvětimi, 
průvodce.
Doporučené kapesné na další vstupy: .............................................................................. 80 PLN
Večeře v hotelu: .............................................................................................................................. 250,- Kč

POLSKO válečné:
OSVĚTIM, VĚLIČKA a KRAKOV
1. den: viz předchozí zájezd, večer ubytování
2. den: Wieliczka (Vělička) - téměř 3 hodiny v úžasných historických dolech, které 
jsou důležitou památkou nejen důlní techniky, ale i uměleckým dílem (solné pod-
zemní kostely, sochy apod.). Odpoledne procházka Krakovem: náměstí Rynek Glo-
wny, tržnice Sukiennice, dům, kde žil Karol Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., hrad 
Wawel, návrat v nočních hodinách
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Cena od 1.690,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, vstupné do Osvětimi, 
průvodce.

1-denní exkurze: OSVĚTIM a BŘEZINKA
Program: odjezd v ranních hodinách, přejezd do koncentračního tábora Osvě-
tim (Auschwitz) – největšího koncentračního tábora 2. světové války, dále se navští-
ví tábor smrti Březinka, návrat v pozdně večerních hodinách

UPOZORNĚNÍ:
Exkurzi v Osvětimi je nutno objednat v předstihu minimálně 7 měsíců.

Krakov
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Cena od 4.790,-Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 3x ubytování ve více-
lůžkových pokojích, 3x polopenzi (snídaně, večeře), průvodcovské služby, místní 
průvodce v  Koločavě. Cena nezahrnuje: pojištění, vstupy do památek, muzeí 
a do termálních lázní, 1 ukrajinská hřivna (UHR) je přibližně v hodnotě 1 Kč, EUR 
si vyměníte ve směnárně na Ukrajině na místní měnu UHR, doporučené kapes-
né na vstupy 50 EUR.

Cena od 5.990,- Kč zahrnuje dopravu autokarem, 3x ubytování v českých ro-
dinách ve vícelůžkových pokojích, 3x plnou penzi (oběd formou balíčku), průvodce
Doporučené kapesné na vstupy: 40 EUR

RUMUNSKO – ČESKÝ BANÁT
aneb za českými krajany a panenskou přírodou

1. den: odjezd k večeru z ČR, noční přejezd přes Maďarsko do Rumunska
2. den: dopoledne příjezd do Rumunska, pěší výlet cca 3 hodiny do kaňonu řeky 
Nery přes tzv. tunely, skalnaté stěny jsou místy až 400 m vysoké, ubytování v české 
vesnici Gernik
3. den: Gernik – prohlídka vesnice a etnografického muzea, turistika v okolí Gerni-
ku, křížová cesta, nádherné výhledy nad Gernikem, přejezd do vesnice Svatá He-
lena – pěšky na vyhlídku na Dunaj a Kazaňskou soutěsku, pohled na zříceninu 
hradu Golubec, který leží na srbské straně Dunaje, ubytování
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Gernik

4. den: celodenní výlet: plavba lodí po Dunaji - Kazaňská soutěska, prohlídka jes-
kyně Veterani, unikátní přehrada Železná vrata nad bývalou soutěskou, návštěva 
vesnice Bígr (rodný dům malíře Josefa Řeháka, místní kostel), návrat do Sv. Heleny, 
nocleh
5. den: časně ráno odjezd do ČR, zastávka (cca 1,5 hod.) v barokním městě Temešvár, 
prohlídka centra a největší pravoslavné baziliky v  Rumunsku, 3 hodinová zastávka 
v maďarských lázních Makó s koupáním, příjezd v pozdních večerních nebo noč-
ních hodinách
Dle časových a organizačních možností je po dohodě možnost navštívit českou 
školu v Gerniku nebo ve Sv. Heleně.

1.den: odjezd z ČR odpoledne směr Halámky, Vídeň, Budapešť – noční přejezd 
2 . den: Mukačevo - prohlídka centra města - hrad Palanok, který se vypíná nad 
městem (jedna z nejkrásnějších staveb tohoto druhu na Ukrajině). Beregovo – mu-
zeum historie a vinařství, zaměření na historii naší 1. republiky. Možnost návštěvy 
termálních lázní Žajvoronok v Beregovu. Ubytování, večeře 
3. den: po snídani odjezd přes Vinogradov a Chust do Mizhirija - krátká zastávka 
na tržišti okresního města, Siněvirské sedlo - fotopauza s výhledy na Zakarpatí, 
Siněvir - prohlídka záchranné stanice medvědů, Siněvir - odpolední procházka 
k Siněvirskému jezeru (3 hodiny), dojezd do Koločavy, večeře, odpočinek

UKRAJINA – Podkarpatská Rus
Po stopách Nikoly Šuhaje a prvorepublikové Podkarpatské Rusi
přírodovědně historická exkurze s lehkou turistikou

Podkarpatská Rus je nejzápadnější oblast dnešní Ukrajiny. 
V  letech 1919–1939 patřila Podkarpatská Rus meziváleč-
nému Československu a to usnesením Smlouvy saint-ger-
mainské a trianonské. Do širšího povědomí návštěvníků 
naší země se tato oblast dostala také díky spisovateli Ivanu 
Olbrachtovi, který zde ve 30-létech minulého století půso-
bil, a který zde čerpal námět ke svému známému románu 
Nikola Šuhaj loupežník.

Určitě ochutnáme tradiční ukrajinské gastronomické speciality: tradiční 
boršč, šoulet (omáčka v  misce s  fazolemi, kroupami, česnekem a koprem), tokan 
(kaše z kukuřice s brynzou), pelmeně (taštičky s masem), šašlik (na jehle pečené ma-
rinované maso s cibulí) nebo cmundu (bramborák s masem, zakysanou smetanou 
a koprem)

4. den: po snídani turistika v oblasti Koločavy, lehkou variantou je okruh cca 5-6 
hodin až na Poloniny (krásné výhledy) ev. až na horu Topas 1.549 m a návrat po 
Ekologické stezce „Koločava“ do údolí řeky Terebly do Koločavy. Těžší variantou je 
celodenní výstup na horu Strimba 1.719 m, odkud je jeden z nejkrásnější pohle-
du na Ukrajině. Stejnou cestou zpět do Koločavy. 
5.den: Koločava - po snídani si prohlédneme dřevěný kostel sv. Ducha z roku 1798, 
muzeum Ivana Olbrachta, uvidíme hrob Nikoly Šuhaje a na závěr zavítáme do skan-
zenu Stare Selo (muzea v přírodě), kde se dozvíme se o dějinách Podkarpatské Rusi 
(o životě na vesnici, řemeslech a technických památkách, např. úzkokolejné železni-
ci – možnost jízdy drezínou). Po prohlídce individuální volno s ev. pozdním obědem 
v restauraci Četnická stanice, v podvečer návrat do ČR
6. den: příjezd do ČR v poledních hodinách

Koločava – Česká škola

Koločava – skanzen vesnice

Koločava – pomník I. OlbrachtaKoločava – pomník vystěhovalců

Z historie osídlení českého Banátu:
Předkové dnešních obyvatel rumunského Banátu, kteří se dodnes v šesti vesnicích 
hlásí k české národnosti, přišli do dnešní oblasti Podunají ve 30.létech 19. století z růz-
ných částí Rakouska za příslibem obdělané půdy a dobrých podmínek pro život. Opak 
byl pravdou, stali se obětí podvodu. Na místě je čekaly jen nehostinné lesy, které bylo 
nutno nejprve vymýtit a vytvořit si postupně podmínky pro vesnický život.
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1. den: v podvečer odjezd z ČR směr SRN a Francie
2. den: ráno příjezd do Paříže – okružní jízda městem, celodenní poznávání začne 
výstupem na světoznámou Eiffelovu věž, přejezd metrem na náměstí Charlese de 
Gaulla – pěší procházka od Vítězného oblouku, přes nejdražší avenue na světě 
Champs Elysées, náměstí Svornosti, Zahrady Tuileries až na nádvoří Louvre, volný 
čas na prohlídku Louvru ukrývající tajemný úsměv Mona Lisy, čtvrť Chatelet, rad-
nice „Hotel de Ville“, odjezd na ubytování
3. den: varianta „Zámky na Loiře“ – výlet kouzelným údolím řeky Loiry, návště-
va lovecké usedlosti Františka I. – Chambord – největší ze zámků na Loiře; odpoled-
ne prohlídka „zámku šesti žen“ – Chenonceau, který je nejen díky svým obloukům 
nad řekou Cher považován za nejkrásnější ze zámků na Loiře

FRANCIE
PAŘÍŽ, VERSAILLES a zámky na Loiře nebo Disneyland
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4-denní varianta:
Program: viz program přechozí varianty bez jednoho dne dle vlastního výběru

Cena od 4.590,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 1x ubytování v hotelu 
se snídaní, průvodce.
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Cena od 5.590,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 2x ubytování v hotelu 
B&B, 2x snídani, průvodce, 1x cestu RER. Doporučené kapesné na vstupy: mladší 
18ti let: 40-50 EUR; starší 18ti let: 70-80 EUR. Vstupné do Disneylandu je cca 30-
50 EUR a zahrnuje vstup na všechny atrakce v zábavním parku (kromě střelnice).

varianta „Disneyland“ – celodenní návštěva největšího zábavního parku v Evro-
pě. Nenechte si ujít výpravu na člunech mezi Piráty z Karibiku, divokou jízdu důlním 
vláčkem na Velké hromové hoře, raketovou expedici ke zrodu nové galaxie, nejstraši-
delnější dům Phantom Manor stejně jako let s Petrem Panem, nechybí ani nostalgická 
Sněhurka a sedm trpaslíků, Pinocchio a pochopitelně všudypřítomný Mickey Mouse
4. den: snídaně, dopolední návštěva velkolepého zámku Versailles a jeho zahrad, 
poté přejezd RER do centra Paříže, možnost oběda v Latinské čtvrti, procházka 
kolem univerzity Sorbonne, Pantheonu a Lucemburských zahrad, ostrov Cité 
s katedrálou Notre Dame, krátká zastávka u Opery Garnier, proslavené příběhem 
o Fantomovi opery, večerní toulání se po bohémském Montmartre (Sacré-Coeur, 
Place du Tertre, Moulin Rouge), kolem půlnoci odjezd zpět směr SRN
5. den: návrat do ČR v poledních hodinách
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1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách, noční přejezd SRN
2. den: dopoledne návštěva Naardenu (muzeum J. A. Komenského), poté přejezd 
do jedněch z nejkrásnějších zahrad na světě Keukenhof (popř. svět miniatur Maduro-
dam), odpoledne prohlídka skanzenu Zaanse Schans (lidová architektura, větrné 
mlýny, muzeum dřeváků vč. krátké ukázky jejich výroby), odjezd na ubytování
3. den: po snídani návštěva typického přímořského městečka Volendam, s jedineč-
nou rybářskou atmosférou, návštěva místní sýrárny s možností nákupů tradičních su-
venýrů, poté návštěva Amsterdamu a jeho památek, možnost plavby po grachtech 
a návštěvy domu Anny Frankové (nutná rezervace předem), večer odjezd 
4. den: návrat do ČR v dopoledních hodinách

NIZOZEMSKO 
Za rozkvetlou krásou a větrnými mlýny

Cena od 3.990,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 1x ubytování ve více-
lůžkových pokojích v mládežnickém hotelu, 1x snídani, průvodce. Doporučené 
kapesné na vstupy: 40 EUR.
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Cena od 7.490,- Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu 
ve vícelůžkových pokojích, 3x kontinentální snídaně, trajekt Calais - Dover a zpět, 
služby průvodce. Doporučené kapesné na vstupy: 80 GBP a 20 EUR.

1. den: odjezd v podvečerních hodinách, noční přejezd přes území Německa a Francie
2. den: ráno příjezd do Paříže: volný čas určený pro výstup na světoznámou Eiffelovu 
věž; přejezd metrem a poté procházka od Vítězného oblouku po Champs Elysées 
(nejluxusnější ulice na světě), přes Place de la Concorde (Náměstí Svornosti) s obelis-
kem až na nádvoří paláce Louvre, prozkoumáme ostrov Cité s katedrálou Notre Dame, 
a nesmí chybět ani podvečerní návštěva Montmartru s bazilikou Sacré Coeur, bohém-
ským náměstím Place tu Tertre a kabaretem Moulin Rouge, odjezd na ubytování
3. den: po snídani odjezd do Calais a přejezd trajektem do Anglie (za dobrého po-
časí nádherné výhledy na Bílé doverské útesy), odpoledne příjezd do Londýna: 
plavba lodí po řece Temži kolem nejdůležitějších londýnských památek k Big Benu 
a budovám Parlamentu a Westminster Abbey, podvečerní „let na London Eye“ 
s úžasnými výhledy na metropoli, odjezd na ubytování

PAŘÍŽ A LONDÝN

4. den: po snídani návštěva Natural History Museum (Přírodovědecké muzeum), 
odpoledne procházka: Buckinghamský palác – sídlo královny, Svatojakubský park, 
Trafalgarské náměstí, Piccadilly Circus se sochou „Erose“, Leicester Square 
(království čokoládových bonbonů M&M's, Lego Store) a Covent Garden; možnost 
večeře v typické restauraci v londýnském Chinatownu (systém „all-you-can-eat / 
sněz, co můžeš“), návrat na ubytování
5. den: po snídani pokračuje poznávání Londýna; přejezd na Baker Street (ulice 
proslavená Sherlockem Holmesem), návštěva muzea voskových figurín Madame 
Tussauds (vč. Star Wars Experience a velkolepé 4D show „Marvel Super Heroes“); 
pauza na oběd, přejezd metrem k St. Paul's Cathedral, poté procházka přes Mille-
nnium Bridge (most známý z filmu Harry Potter a Princ dvojí krve), kolem Shake-
spearova divadla The Globe a křižníku HMS Belfast, procházka po slavném Tower 
Bridge k pevnosti Tower of London (korunovační klenoty, beefeatři, havrani) – 
volný čas na prohlídku Toweru; na rozloučenou vyhlídková okružní jízda kabinko-
vou lanovkou Emirates Air Line nad řekou Temží s nezapomenutelným výhledem 
na Bariéry na Temži a multifunkční arénu O2, večer odjezd na trajekt
6. den: návrat do ČR v odpoledních hodinách
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LYŽAŘSKÉ KURZY

Skiresort Lipno nad Vltavou nabízí 13,5 km sjezdovek, 3 pohodlné čtyřsedačko-
vé a 1 dvousedačkovou lanovku, vylepšený a rozšířený snowpark, který pokry-
je všechny náročnosti (od úplných začátečníků pro pokročilé jezdce). Nechybí ani 
zábavná skicrossová a snowcrossová trať (samostatná oddělená část sjezdovky 
o délce 1,2 km vhodná pro malé i velké lyžaře i snowboardisty). Nechybí ani mož-
nost porovnat si své časy s vrcholovými sportovci na měřeném slalomu. Tři po-
jízdné koberce nabízí výukové hřiště Fox park (zdarma), kde je k dispozici i večerní 
bobování (18:00-20:00).

SKIPASY: Ski Areál Lipno (skipasy pro žáky do 15 let: 3-denní od 1.200,-
Kč, 4-denní od 1.500,-Kč, 5-denní 1.800,-Kč, studenti 15-17 let + 250,-Kč/os.. 
Rakousko – Hochficht (mapa na straně 21): cena pro žáky narozené: 2002-
2014) 1-denní : 690,-Kč, 2-denní : 1.250,-Kč, 3-denní: 1.750,-Kč, 4-denní 2.150,-Kč, 
5-denní 2.650,-Kč, Fichtl dětský park + Reischa Junior Park vč. 2 jízd kabinkovou 
lanovkou: 300,-Kč, oběd vč. nápoje pro děti do 15 let: 190,-Kč. Ceny pro dospělé 
osoby starší 2001: 1-denní: 1.100,-Kč, 2-denní 2.000,-Kč, 3-denní 3.000,-Kč, 
4-denní 4.000,-Kč, 5-denní 4.950,-Kč.

Hotel BouCZECH economy **
je moderní ubytovací zařízení přímo 
v  obci Lipno n/Vlt., vzdálené 800 m 
od nástupní stanice lanovky Ski areálu 
Lipno a 300 m od centra obce. V bu-
dově jsou apartmány, dvoupokoje 
se dvěma místnostmi se čtyřmi a se 
dvěma lůžky. Součástí apartmánu 
je koupelna a  WC. V  přízemí budovy 
jsou dvě společenské místnosti vhod-
né pro výuku. V objektu je bezplatná 

WIFI. Kapacita: 7x dvoupokoj pro 6 osob, tj. 42 osob. 

Termíny Dny v týdnu Počet nocí /
dnů lyžování Cena

08.03.–12.03. Po-Pá 4 / 4-5 3.500

Hotel 
BouCZECH

Pension
Vyhlídka

Loučovice
Hotel Kilián

3 km

8 km

JIŽNÍ ČECHY
Lipno nad Vltavou – vhodné pro ZŠ a SŠ

Přední Výtoň – vhodné pro ZŠ a SŠ
Areál Vyhlídka se skládá z  pensio-
nu Vyhlídka, kde se skupiny stravují, 
dále ze 4-lůžkových chatek s  reno-
vovaným nábytkem a WC / sprcha, 
v  každé chatce jsou dvě dvoulůžko-
vé ložnice, malá místnost se stolem 
a čtyřmi židlemi a skříní. V  pensionu 
Vyhlídka je restaurace, kde probíhá 
stravování. V  areálu je také bowlingo-
vé centrum (příplatek na vstup se platí 

na místě). K dispozici je 10 čtyřlůžkových chatek. Lyžování: Skiareál Lipno cca 8 km 
a Hochficht cca 35 km (mapa na straně 21)

Termíny Dny 
v týdnu

Počet nocí /
dnů lyžování 

Cena za žáka
do 15 let

Cena za žáka 
do 17 let

14.12.-18.12. Po-Pá 4/4-5 3.300 3.500
11.01.-15.01. Po-Pá 4/4-5 3.500 3.700
18.01.-22.01. Po-Pá 4/4-5 3.500 3.700
01.03.-05.03. Po-Pá 4/4-5 3.500 3.700

Hotel Kilián: leží v městečku Loučovi-
ce (58 km od Českých Budějovic, 32 km 
od Českého Krumlova a 3 km od Lipna 
nad Vltavou). Ubytování je ve vícelůž-
kových pokojích. Kapacita: 42 lůžek 
4x apartmán (2+3), 4x dvoulůžková 
pokoj, 4x třílůžkový pokoj. Ubytování 
se nachází se nedaleko rakouské hra-
nice a  je výborným výchozím místem 
na lyžování. Po upravovaných silnicích 

se dostanete do předních českých i rakouských Skiareálů – Kramolín, Hochficht 
a Sternstein. Ráj pro milovníky běžkování nabízí rakouský areál Schöneben, který 
Vás ohromí svými 70 km upravovaných tratí. Zamrzlé Lipenské jezero přitahuje ná-
vštěvníky na nejdelší přírodní bruslařskou dráhu na světě. Lyžování: Skiareál Lipno 
3 km a Hochficht cca 40 km (mapa na straně 21), Sternstein 19 km.

Termíny Dny 
v týdnu

Počet nocí /
dnů lyžování

Cena za žáka 
do 15 let

Cena za žáka
15 – 18 let

01.02.–05.02. po-pá 4/4-5 4.200 4.500
08.02.–12.02. po-pá 4/4-5 4.200 4.500
15.02.–19.02.. po-pá 4/4-5 4.200 4.500

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 4x ubytování, 4x plnou penzi (při dojíždě-
ní balíčky místo oběda na cestu)
Cena nezahrnuje: skipasy
Sleva: při stravování formou polopenze (snídaně,večeře) sleva 350,-Kč/žák/pobyt.
Sleva 200,- Kč / žák pro kolektivy z jižních Čech.

Na každých 10 platících osob poskytujeme 1 pedagoga zdarma.

Loučovice – vhodné pro ZŠ, SŠ
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Krušné hory leží na severozápadě země a v poslední době jsou pobyty ve zdejších 
střediscích stále více oblíbené. Do naší nabídky jsme zařadili zimní pobyty v nejvýše 
položeném městečku ve střední Evropě - středisku Boží Dar (1.028 m n. m.) a v ne-
dalekých Abertamech (840 m n. m.). Boží Dar – lyžuje se zde na vlecích, které 
jsou vzdáleny cca 150-450 m od ubytovacích kapacit, pro zdatnější lyžaře se nabízí 
lyžování v areálu Klínovec, ev. i lyžařský areál Fichtelberg Oberwiesental v Německu.
V lyžařském areálu Boží Dar se lyžuje na vlecích Hranice I. a Hranice II., Za Prahou; 
k dispozici na dětský pás a dětské lano.
www.novako-ski.cz

Lyžařský areál Klínovec (www.klinovec.cz) je největší lyžařský areál v Kruš-
ných horách. Jeho nejvyšší bod se nachází na samém vrcholu Klínovce ve výšce 
1 244 metrů n. m. V roce 2003 areál výrazně zlepšil podmínky také pro snowboar-
disty, když vystavěl zcela nový, moderní snowpark, jehož dominantou je U-rampa 
Superpipe třídy FIS, která byla již několikrát využita na pořádání světových závodů 
ve snowboardingu. Od roku 2005 do současnosti je areál hodnocen ratingovou 
agenturou pro česká zimní střediska nejvyšší známkou 5*. Je zde v  provozu mo-
derní čtyřsedačková lanová dráha, která je nejmodernější v  České republice díky 
své oranžové ochranné bublině. Skiareál lyžařům nabízí dvě černé sjezdovky, čty-
ři červené, pět modrých a několik spojovacích sjezdovek. Všechny sjezdovky jsou 
udržované a upravované, na většině je vybudován systém umělého zasněžování. 
K dispozici jsou čtyři sedačkové lanovky, dále je v areálu k dispozici šest pom a tři 
posuvné pásy pro děti.

Lyžařský areál Fichtelberg v Německu je největší lyžařské středisko ve východ-
ním Německu. Kromě sjezdovek a lyžařských stop zde najdete také skokanský můs-
tek, snowpark a snowtubing. Podle obtížnosti je možné si vybrat celkem z 9 sjez-
dovek, nejdelší (modrá/červená) měří 2.500 m. Lyžařům je k dispozici 1 kabinková, 
3 sedačkové lanovky a 3 vleky.
www.fichtelberg-ski.de

LYŽAŘSKÉ KURZY

Pension Medard i Pension Pinokio
leží v centru Božího Daru u hlavního náměstí, cca 200 – 300 m od lyžařských vleků, 
ubytování je ve vícelůžkových pokojích s WC/sprchou na chodbě. Stravování: plná 
penze s pitným režimem

KRUŠNÉ HORY

Boží Dar – vhodné pro ZŠ a SŠ
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Skiareál Novako

Lyžařský areál Fichtelberg
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Termíny Dny 
v týdnu

Počet nocí /
dnů lyžování 

Cena
8–12 let

Cena
13–17 let

14.12.-18.12. Po-Pá 4/4 3.190 3.390
04.01.-08.01. Po-Pá 4/4 3.390 3.590
08.03.-12.03. Po-Pá 4/4 3.390 3.590

Cena zahrnuje: 4x ubytování s plnou penzí, autobusovou dopravu
Cena nezahrnuje: skipas (ceny na 2020/2021 areály zveřejní během září 2020; mož-
nost kombinace skipasů Plešivec, Boží Dar – Novako, Klínovec).
Sleva: pro školy ze západních Čech: 200,-Kč/os

Na každých 10 platících osob poskytujeme 1 pedagoga zdarma.

LYŽAŘSKÉ KURZY

Pension Pinokio

Termíny Dny 
v týdnu

Počet nocí /
dnů lyžování 

Cena
do 15 let

Cena
15-18 let

14.12.-18.12. Po-Pá 4/4 3.590 3.790
04.01.-08.01. Po-Pá 4/4 3.590 3.790
08.02.-12.02. Po-Pá 4/4 3.590 3.790
15.02.-19.02. Po-Pá 4/4 3.590 3.790
08.03.-12.03. Po-Pá 4/4 3.590 3.790

Na každých 10 platících osob poskytujeme 1 pedagoga zdarma.

Pension Medard

Termíny Dny 
v týdnu

Počet nocí /
dnů lyžování 

Cena
7-10 let

Cena
11-17 let

14.12.-18.12. Po-Pá 4/4 3.500 3.650
04.01.-08.01. Po-Pá 4/4 3.500 3.650
08.03.-12.03. Po-Pá 4/4 3.500 3.650

Cena zahrnuje: 4x ubytování s plnou penzí, autobusovou dopravu
Cena nezahrnuje: skipas (ceny na 2020/2021 areály zveřejní od září 2020; možnost 
kombinace skipasů Plešivec, Boží Dar – Novako, Klínovec). Sleva: pro školy ze západ-
ních Čech: 200,-Kč/os.

Skiareál Plešivec najdete v Krušných horách s nadmořskou výškou 1.028 metrů 
s příkrými svahy, 2 km jihovýchodně od Abertam a 18 km od Karlových Varů. Patří 
mezi nejnovější lyžařské areály v ČR. Připraveny jsou pro vás široké sjezdovky pro 
všechny lyžařské skupiny, lákavý je největší dětský park se čtyřmi pojízdnými ko-
berci.

Abertamy – vhodné pro ZŠ a SŠ

Abertamská chata
se nachází cca 200 m od centra města 
Abertamy v  nadmořské výšce 940 m 
n. m., 2 km od nového Ski areálu Pleši-
vec a cca 10km od Ski areálu Klínovec. 
Ubytování je ve vícelůžkových poko-
jích se společným sociálním zařízením. 
Stravování – plná penze s pitným reži-
mem

Ve skiareálu je největší dětský park v ČR se čtyřmi pojízdnými pásy o délkách 
83, 42, 40 a 30 metrů. Díky nim se svezou i nejmenší děti, které samy nezvládnou 
jízdu na vleku. Velikým lákadlem je horský kolotoč a na čtyři desítky různých atrakcí 
jako třeba umělý tunel ve tvaru velké houby, mnoho různých zvířat, několikametrový 
had sloužící k nácviku oblouků a další atrakce, na kterých se děti nebudou nudit.
www.skiarealplesivec.com
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LYŽAŘSKÉ KURZY

PROGRAM: 
1. den: odjezd ráno, přejezd do Krkonoš do Pece pod Sněžkou, všechna zavazadla 
vč. lyží budou rolbou převezena k horské chatě na Zahrádkách, školní skupina půjde 
z Pece pod Sněžkou pěšky cca 2 km, ubytování, rozdělení do skupin podle vyspě-
losti lyžování, večeře
2. – 4. den: lyžařský výcvik, během pobytu pěší výlet na rozhlednu na Hnědém vrchu 
(1.207 m, výška rozhledny 31 m) cca 2,5 hodiny nebo na Černou horu 1.299 m, (vyhlíd-
ková plošina) ev. putování po okolních boudách či výlet do Pece pod Sněžkou.
5. den: po snídani ukončení pobytu, přesun zavazadel rolbou do Pece pod Sněž-
kou, souběžný přesun skupiny k  autobusu. V  případě zájmu možnost návštěvy 
Stezky korunami stromů v Janských Lázních (vstupné 160,-Kč)

Termíny Dny v týdnu Počet nocí /
dnů lyžování 

Cena
na žáka

06.12.-11.12. Ne-Čt/Pá 4-5 /4-5 3.600/4.600
24.01.-28.01.. Ne-Čt 4/4 3.900
07.03.-11.03.. Ne-Čt 4/4 3.900
28.03.-02.04. Ne-Čt 4/4 3.600

Cena zahrnuje: 4/5x ubytování v horské chatě ve 2-5 lůžkových pokojích se společ-
ným sociálním zařízením, 4/5x plnou penzi, autobusovou dopravu, rolbu na zavaza-
dla z Pece pod Sněkou k horské chatě a zpět
Cena nezahrnuje: skipas (ceny na 2020/2021 areály zveřejní během září 2020) – ori-
entační ceny z roku 2020: 3denní skipas: 1.420 Kč, 4denní skipas: 1.820 Kč (záleží také 
na věku žáku), cestovní pojištění včetně storna zájezdu. Vratná záloha na plastovou 
kartu skipasu: 50 Kč.

Na každých 10 platících osob poskytujeme 1 pedagoga zdarma.

Horská chata Seibert
leží v  Krkonoších nad Pecí pod 
Sněžkou  v oblasti Zahrádek v  nad-
mořské výšce cca 1.100 m. Svoji polo-
hou zaručuje téměř vždycky lyžování. 
Je odsud krásný výhled na panorama 
Krkonoš včetně nejvyšší hory Sněžky 
(1.602 m) a na zimní středisko Pec pod 
Sněžkou. Ubytování: chata disponuje 
74 lůžky, které jsou ve 2-5 lůžkových 
pokojích se společným sociálním zaří-

zením na patře a šesti 2-4 lůžkovými pokoji s vlastním soc. zařízením. V jídelně se 
žáci stravují formou plné penze (snídaně, obědy a večeře). Samozřejmostí je pitný 
režim. V přízemí je k dispozici lyžárna. Ideální je poloha horské chaty, která leží vedle 
lyžařských vleků, čímž odpadá dojíždění autobusem a ztráta času při přesunech.

SKIRESORT Pec pod Sněžkou – Janské Lázně: www.skiresort.cz, je největší lyžař-
ský areál v republice s 50 km sjezdovek, 70 % sjezdovek je uměle zasněžováno V are-
álu jsou výukové lokality vybavené pojízdnými koberci a metodickými pomůckami 
pro výuku začínajících lyžařů. Pracovníci areálu zajistí dle zájmu měřené úseky pro 
pořádání školních závodů

KRKONOŠE
Pec pod Sněžkou – vhodné pro ZŠ, SŠ i VŠ
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LYŽAŘSKÉ KURZY

Velká Úpa – vhodné pro ZŠ a SŠ
Menší areál Velká Úpa – Portášky se nachází cca 4 km pod Pecí pod Sněžkou. Na své si 
přijdou úplní začátečníci i pokročilí lyžaři. Najdete zde sjezdovku i s velkým převýšením. 
Ve Velké Úpě je lyžování bez front i v těch nejfrekventovanějších termínech. Hned u dolní 
stanice lanovky Portášky je dětský LIVE park s pojízdným kobercem pro výuku klientů ly-
žařské školy SkiResort Live. Dětskou sjezdovku Sagasserky najdete na Portáškách, u horní 
stanice lanovky. Pec pod Sněžkou a Velká Úpa jsou propojené linkami skibusu červené 
páteřní linky a SkiTour Express. Přejezd z jednoho areálu do druhého zabere jen pár mi-
nut. Večerní lyžování na Modřínu začíná ve Velké Úpě v 17:30. Ve Velké Úpě platí jednotný 
skipas SkiResortu Černá Hora - Pec. V rámci jednodenního lyžování ale můžete v tomto 
areálu využít skipas z lokálního ceníku, který je platný pouze ve Velké Úpě. 

Pension Toska (32 lůžek) / Marienka (10-15 lůžek)
oba penziony leží cca 50 m od hlavní silnice směr Pec pod Sněžkou a jsou od sebe 
vzdáleny cca 150 m.

Termíny Dny 
v týdnu

Počet nocí /
dnů lyžování 

Cena na žáka
s polopenzí

Cena na žáka 
s pln. penzí

11.01.-15.01. po-pá 4/4-5 3.300 3.700
18.01.-22.01. po-pá 4/4-5 3.300 3.700
01.03.-05.03. po-pá 4/4-5 3.300 3.700
15.03.-19.03. po-pá 4/4-5 3.300 3.700

Pension Mileta (do 50 lůžek)
leží vpravo ve svahu od hlavní silnice směr Pec pod Sněžkou, v oblasti vleků a sjez-
dovek Portášovy boudy

Termín: Dny v 
týdnu

Počet nocí /
dnů lyžování 

Cena za žáka 
do 15 let

Cena za žáka 
15-17 let

15.03.-19.03 po-pá 4/4-5 3.300 3.500
22.03.-26.03. po-pá 4/4-5 3.300 3.500

Cena zahrnuje: 4x ubytování ve vícelůžkových pokojích s plnou penzí, odvoz za-
vazadel, autobusovou dopravu
Cena nezahrnuje: skipas (ceny na 2020/2021 areály zveřejní během září 2020) – ori-
entační ceny z roku 2020: 3denní skipas: 1.420 Kč, 4denní skipas: 1.820 Kč (záleží také 
na věku žáku), cestovní pojištění včetně storna zájezdu. Vratná záloha na plastovou 
kartu skipasu: 50 Kč.
Večerní lyžování: v roce 2019/20 byla cena 200 Kč za 3 hodiny lyžování, které probíhalo 
vedle pensionu Lion a nedaleko pensionu Mileta, který má také svůj vlastní vlek.

Na každých 10 platících osob poskytujeme 1 pedagoga zdarma.Cena zahrnuje: 4x ubytování ve vícelůžkových pokojích s polopenzí, autobusovou 
dopravu, odvoz zavazadel

Pension Lion (40 lůžek)
leží vpravo ve svahu od hlavní silnice směr Pec pod Sněžkou, v oblasti vleků a sjez-
dovek Portášovy boudy. 

Termíny Dny 
v týdnu

Počet nocí /
dnů lyžování 

Cena za žáka do 
15 let

Cena za žáka 
15-17 let

04.01.-08.01. po-pá 4/4-5 3.900 4.100
18.01.-22.01. po-pá 4/4-5 3.900 4.100
08.03.-12.03. po-pá 4/4-5 3.900 4.100
15.03.-19.03. Po-pá 4/4-5 3.900 4.100

Cena zahrnuje: 4x ubytování ve vícelůžkových pokojích s plnou penzí, autobuso-
vou dopravu, odvoz zavazadel
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RAKOUSKO
Tauplitz – vhodné pro ZŠ, SŠ i VŠ a lyžařské kluby

Tauplitz

Tauplitz: leží v oblasti Štýrska mezi masivy Totes Gebirge, Dachstein 
a Grimming v oblasti Solné komory (Salzkammergut). Středisko se 
rozkládá v  nadmořské výšce od  necelých 900 do  takřka 2.000 m 
n. m. Nabízí více než 40 km upravovaných sjezdových tratí všech 
stupňů obtížnosti s  převahou tratí střední náročnosti, tedy nejen 
pro začínající lyžaře.
Díky mikroklimatu náhorní plošiny Tauplitzalm a nadmořské výšce 
až 1.965 m n. m. nabízí středisko výborné sněhové podmínky až 
do pozdního jara, to vše je prověřené minulými problematickými 
zimami.
www.dietauplitz.com

Horský hotel Berghof ***
Oblíbený horský hotel 
leží ve středisku Tauplit-
zalm v  nadmořské výš-
ce 1.700 m n. m., přímo 
u sjezdovek a běžeckých 
tras. K zábavě slouží spo-
lečenská místnost, stolní  
tenis a šipky, 1 × za pobyt 
se pořádá diskotéka. 
Ubytování studentů ve 
3–5 lůžkových pokojích 
s  vlastním sociálním za-
řízením, pedagogové ve 
2-lůžkových pokojích. Strava v rozsahu plné penze se podává v hotelové restauraci: sní-
daně – bufet, oběd – jednotné jídlo, večeře – 2-chodové menu – polévka a hlavní jídlo.

Cena zahrnuje: 4 × ubytování s  plnou penzí (1. strava večeře, poslední oběd), 
4,5-denní skipas, autobusovou dopravu.

Příplatky:
- jednolůžkový pokoj + 1.300,- Kč
-  cena na dospělou osobu + 2.500,- Kč k cenám žáka (ubytování ve 2-3 lůž.pokoji)

Na každých 10 platících osob poskytujeme 1 pedagoga zdarma.

Tauplitz

V roce 2010 zde byla zprovozněna 8-místná kabinková lanovka Mittersteinbahn 
z Bad Mitterndorfu překonávající převýšení přes 700 metrů. V blízkém Kulmu se 
nachází mamutí skokanský můstek, největší přírodní můstek světa (rekord můstku 
drží Gregor Schlierenzauer 215,5 m z roku 2009). Blízký Bad Mitterndorf nabízí relax-
aci v lázních Grimming Therme (www.grimming-therme.com).

Vzdálenost z Brna 390 km, z Prahy 378 km, z Českých Budějovic 230 km.

Doprava zavazadel a lyží z parkoviště od autobusu k hotelovým kapaci-
tám za pomocí sněžného skútru v ceně zájezdu. (Studenti trasu cca 1,5 km 
souběžně absolvují pěšky.)

Hotel Berghof
Hotel Naturfreundehaus
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LYŽAŘSKÉ KURZY

Pension Sonnenuhr

Termíny Dny v 
týdnu

Počet nocí / 
dnů lyžování / 
počet účastníků

Cena pro žáka
rok nar. 2000

a mladší

Cena pro 
studenty VŠ rok 
nar. 1998-2001

06.12.–10.12. Ne–Čt 4 / 4,5 / 100 7.490 8.590
13.12.–17.12. Ne–Čt 4 / 4,5 / 50 7.990 9.090
11.01.–15.01. Po–Pá 4 / 4,5 / 40 8.190 9.290
15.03.–19.03. Po–Pá 4 / 4,5 / 60 8.190 9.290
22.03.–26.03. Po–Pá 4 / 4,5 / 40 8.190 9.290
05.04.–09.04. Po–Pá 4 / 4,5 / 100 7.990 9.090
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LYŽAŘSKÉ KURZY

Hochficht
– vhodné pro ZŠ a SŠ a lyžařské kluby

Hochficht

Lyžařské středisko Hochficht (www.hochficht.at) se nachází v oblasti Trojmezí: 
Rakousko, Česká republika a Německo. Hochficht leží v kopcovité krajině Šumavy 
a nabízí široké možnosti vyznavačům zimních sportů všech výkonností: od poho-
dových rodinných sjezdovek po  závodní trať FIS, na  které se jel Evropský pohár. 
Lyžování je do výšky 1.338 m n. m. a 100 % sjezdovek se technicky zasněžuje. Oblast 
nabízí celkem 20 km sjezdových tratí a 10 lanovek a vleků.

Hotel Naturfreundehaus**
se nachází ve  středisku Tauplitzalm 
v  nadmořské výšce 1.700 m n. m. 
u  lyžařského vleku a  sjezdovky pro 
začátečníky, cca 300 m od  horní 
stanice sedačkové lanovky a  dalších 
lyžařských vleků. Turistický hotel dis-
ponuje 3–6 lůžkovými pokoji, soci-
ální zařízení je společné na  chodbě. 
Strava: plná penze (snídaně bufet, 
večeře 2 chodové menu – polévka 
a hlavní jídlo, oběd – 1 jídlo).

Cena zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí (1. strava večeře, poslední snídaně), 4,5 
denní skipas, autobusovou dopravu
Příplatky:
- jednolůžkový pokoj + 1.300,- Kč
-  cena na dospělou osobu + 2.500,- Kč k cenám žáka (ubytování ve 2-3 lůž.pokoji)
- při menším počtu žáků než 40: při 39-35 žácích + 200,- Kč/žák, při 30-34 žácích 

+ 350,- Kč/žák
- prodloužení pobytu o jeden den, například z neděle na pondělí (ceny na dotaz)

Na každých 15 platících osob poskytujeme 1 pedagoga zdarma.

Cena zahrnuje: 4 × ubytování s plnou penzí (1. strava večeře a  poslední oběd), 
4,5-denní skipas, autobusovou dopravu.
Příplatky:
- jednolůžkový pokoj + 1.300,- Kč
-  cena na dospělou osobu + 2.500,- Kč k cenám žáka (ubytování ve 2-3 lůž.pokoji)

Na každých 15 platících osob poskytujeme 1 pedagoga zdarma.

Pension Sonnenuhr ***
Nachází se v  městečku Tauplitz 
v  těsné blízkosti dolní stanice čtyř-
sedačkové lanovky, která vede až na 
Tauplitzalm, k  výchozímu bodu ly-
žařských sjezdovek. Jedna ze sjezdo-
vek vede zpět k dolní stanici lanovky.
Ubytování je ve 3-5 lůžkových po-
kojích s vlastním sociálním zařízením, 
stravování: snídaně bufet, večeře – 
3chodové menu, k dispozici je pitný 
režim. Pro skupinu bude jako spole-
čenská místnost sloužit restaurace. 
V celém objektu je WiFi.

Termíny Dny v 
týdnu

Počet nocí / 
dnů lyžování / 
počet účastníků

Cena pro žáka
do věku 11,99 

Cena pro 
studenty 

do věku 17,99 
14.12.-18.12. Po-Pá 4/4,5/45 7.990 8.190
04.01.-08.01. Po-Pá 4/4,5/54 8.490 8.690
11.01.-15.01. Po-Pá 4/4,5/54 8.290 8.490
28.02.-05.03. Ne-Pá 5/5,5/55 9.390 9.590
15.03.-19.03. Po-Pá 4/4,5/40 8.490 8.690
22.03.-26.03. Po-Pá 4/4,5/45 8.490 8.690

Termíny Dny v 
týdnu

Počet nocí / 
dnů lyžování / 
počet účastníků

Cena pro žáky
rok nar. 2002 a 

mladší

Cena pro žáky 
rok nar.1998-

2001
04.01.-08.01. Po-Pá 4/4,5/54 8.590 8.790
15.03.-19.03. Po-Pá 4/4,5/54 8.590 8.790

Termíny Dny 
v týdnu

Počet nocí /
dnů lyžování 

Cena za žáka  
do 15 let

Cena za žáka
do 17 let

14.12.-18.12. Po-Pá 4/4-5 3.300 3.500
11.01.-15.01. Po-Pá 4/4-5 3.500 3.700
18.01.-22.01. Po-Pá 4/4-5 3.500 3.700
01.03.-05.03. Po-Pá 4/4-5 3.500 3.700

Cena zahrnuje: 4x ubytování ve 4-lůžkových chatkách, 4x plnou penzi vč. pitného 
režimu (místo oběda balíček), autobusová doprava, 
Příplatek: skipasy - cena pro žáky narozené 2002-2014: 1-denní: 690,-Kč, 2-denní: 
1.250,-Kč, 3-denní: 1.750,-Kč, 4-denní 2.150,-Kč, 5-denní 2.650,-Kč, Fichtl dětský park 
+ Reischa Junior Park vč. 2 jízd kabinkovou lanovkou: 300,-Kč, oběd vč. nápoje pro 
děti do 15 let: 190,-Kč. Ceny pro dospělé osoby starší 2001: 1-denní: 1.100,-Kč, 2-den-
ní 2.000,-Kč, 3-denní 3.000,-Kč, 4-denní 4.000,-Kč, 5-denní 4.950,-Kč.
Sleva: pro školy z jižních Čech: 200,-Kč/žák.

Přední Výtoň – vhodné pro ZŠ a SŠ
Areál Vyhlídka se skládá z pensionu 
Vyhlídka, kde se skupiny stravují, dále 
ze 4-lůžkových chatek s  renovova-
ným nábytkem a WC/sprcha, v  každé 
chatce jsou dvě dvoulůžkové ložnice, 
malá místnost se stolem a čtyřmi žid-
lemi a skříní. V  pensionu Vyhlídka je 
restaurace, kde probíhá stravování. 
V  areálu je také bowlingové centrum 
(příplatek na vstup se platí na mís-

tě). K  dispozici je 10 čtyřlůžkových chatek. Lyžování: Skiareál Lipno cca 8 km a 
Hochficht cca 35 km 
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Kranjska Gora je nejznámější slo-
vinské lyžařské středisko v  Julských 
Alpách, které leží na hranici 3 států: 
Itálie, Rakouska a Slovinska. Již tra-
dičně patří ke každoročním pořada-
telům Světového poháru mužů FIS 
ve  slalomu a obřím slalomu v Pod-
korenu. Středisko leží v nadmořské 
výšce 810 – 1570 m n. m., v údolí zva-
ném Zgornjesavska, které má alpské 
podnebí s dlouhou na sníh bohatou 

zimou (4 - 5 měsíců). V blízkém okolí je na 30 km sjezdovek pro alpské lyžování 
(z toho 14 modrých, 3 červené a 4 černé sjezdovky). Sjezdovky nejsou příliš náročné, 
a tedy budou zcela jistě vyhovovat i začátečníkům. Přepravu zajišťuje 7 sedačko-
vých lanovek a 12 lyžařských vleků. Více na www.kranjska-gora.si.

PROGRAM:
1.den (neděle): odjezd ráno z ČR, s přejezdem Rakouska do Slovinska, ubytování, 
večeře
2. - 5. den (pondělí-čtvrtek): celodenní lyžování (9:00 – 16:00 hod).
6. den (pátek): ráno ukončení pobytu v hotelu,
a) odjezd do ČR bez lyžování
b) celodenní lyžování, po 16:00 odjezd do ČR s návratem ráno v sobotu (7.den)

Ubytování: 4* hotel Ramada&Apartments
Ramada Resort Kranjska Gora
se nachází na úpatí sjezdovky ve městě Kranjska Gora a má bezplatný vstup do kry-
tého bazénu Aqua Larix a relaxačního centra Kompas, bezplatné připojení k inter-
netu a panoramatický výhled na hory. Hotelový resort leží jen 100 metrů od centra 
města Kranjska Gora. Ubytování pro žáky a studenty je zajištěno ve 4-lůžkových 
pokojích. Stravování formou polopenze.

Termíny Dny v týdnu Počet nocí /
dnů lyžování Cena za osobu

28.02.-05.03. Ne-Pá 5 / 4-5 8.990
07.03.-12.03. Ne-Pá 5 / 4-5 8.990

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 5x ubytování, 5x polopenzi, skipasy v pří-
placích
Příplatky: Ceny skipasů v době tisku katalogu nebyly známy. Budou známy na kon-
ci září.
Sleva: na ubytování se 4 noclehy - 1.000,-Kč

LYŽAŘSKÉ KURZY

SLOVINSKO
Kranjska Gora – vhodné pro ZŠ, SŠ, VŠ a lyžařské kluby

Vzdálenost z Brna 508 km, z Prahy 589 km, z Českých Budějovic 440 km.
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Davos – je švýcarská Mekka klasického lyžování a hokeje (Davos je každoročním po-
řadatelem Světového poháru v běhu na lyžích i slavného hokejového Spenglerova 
poháru). Je to absolutní legenda a dodnes špička švýcarského, evropského i světo-
vého zimního sportu, vysoká nadmořská výška pro lyžování až do 2.844 m n. 
m.  je zárukou dokonalých sněhových podmínek a prašanu až do jarních měsíců. 
Davos a okolí nabízí přes 300 km sjezdovek a volných terénů ve skiareálech Pischa, 
Jakobshorn, Rinerhorn, Parsenn / Gotschna, Schatzalp/Strela a Madrisa.

LYŽAŘSKÉ KURZY

Pro kolektivy lyžařských oddílů, sportovních klubů a pedagogů:

*** hotel Strela v centru Davosu: 
termíny: 7.-13.3. a 14.-20.3.2021
Cena 12.900,-Kč/os. zahrnuje autobusovou dopra-
vu, 4x ubytování ve 2-lůžkových pokojích s vlast-
ním soc. zařízením (možnost i 1 přistýlky), 4x polo-
penzi, 4x skipas. Příplatek na skipas 5.den: 600,-Kč/
os. Podmínka je min. 40 účastníků.

PROGRAM:
1.den: odjezd z  ČR ve večerních hodinách s  nočním přejezdem přes Německo/
Rakousko
2.den: příjezd do Švýcarska – do Davosu, seznámení se zimním střediskem, návště-
va stadionu HC Davos, muzeum lyžování. Pro studenty, kteří budou mít zakoupen 
5-denní skipas – celodenní lyžování, ubytování, večeře
3.-5.den: – celodenní lyžování 9:00-16:00 hod. Večer možnost návštěvy plaveckého 
bazénu ve městě (otevřeno 10.00-22:00 hod, vstupné 6-8 CHF)
6.den: po snídani ukončení pobytu, celodenní lyžování, po 16:00 odjezd do ČR 
s nočním přejezdem
7.den: ráno příjezd do ČR

ŠVÝCARSKO
Davos – vhodné pro SŠ, VŠ a lyžařské kluby

Kleines Palace / Snowboards Palace
se nachází v centru Davos Platz v blíz-
kosti lanovek na Jakobshorn a Schat-
zalp. V ceně skipasu jsou skibusy a vla-
ky. Z  blízkého železničního nádraží 
návštěvníky vlaky dovezou i k  dalším 
lyžařským areálům v Davosu a blízkém 
Klosters. Pokoje ubytování jsou 4-6 lůž-
kové s  palandami a umyvadlem, WC/
sprcha na patře. V ceně nejsou ručníky, 
které si studenti přivážejí vlastní.

Termíny
Cena za studenta

do 17ti let
4denní skipas

Cena za studenta 
do 17ti let

5denní skipas
07.03.-13.03.. 11.590 12.150
14.03.-20.03.. 11.590 12.150
21.03.-27.03. 11.390 12.150
28.03.-03.04. 11.190 12.150

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu z Prahy a okolí, 4x ubytování, 4x polopenzi 
a 4/5 denní skipas
Příplatky: doprava z Moravy + 200,-Kč/os., při nižším počtu než 42 platících: 
35–41 os. + 150,Kč/os., komplexní cestovní pojištění

Na každých 15 platících osob poskytujeme 1 pedagoga zdarma.
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ŠUMAVA - Modrava
vhodné pro ZŠ1, ZŠ2 a SŠ

1. den: odjezd ráno od školy, první zastávkou bude: pro ZŠ: jihočeská vesnice Bošice 
u Vimperka, v rodinné tkalcovně Na vlně se nabízí „ochutnávka“ venkovského života. 
Seznámíte se starými technikami, jak se zpracovávala ovčí a kozí vlna, co je to kolovrátek 
a jak se dříve tkalo. Podíváte se i na živá domácí zvířata, b) ZŠ i SŠ: hrad Kašperk 
u Kašperských hor (založil ve 14. století císař Karel IV.), c) hrad Rabí u Sušice ze 14. století 
patří k nejrozsáhlejším hradním komplexům v republice, odpoledne ZŠ i SŠ dojedeme 
na Šumavu do Povydří, seznámíme se s královským dvorcem Antýgl, ZŠ i SŠ: pěšky 
4 km cesta Antýgl – Hradlový most – pokračuje zde naučná stezka s  informačními 
tabulemi až na Modravu, ubytování (seznámení s blízkým okolím). 

3.den: a) ZŠ1: Kubova Huť – Boubín (1.362 m) – rozhledna, zpět stejnou cestou 
(pěšky 9 km), b) ZŠ2, SŠ – Zátoň - Boubínský prales kolem Boubínského jezírka 
výstup na Boubín (13 km), ZŠ1-2, SŠ: Borová Lada (sovinec), Františkov (pomník 
králům Šumavy), c) ZŠ, SŠ - Kvilda – 2,5 naučný okruh s pozorováním jelenů, 
d) SŠ Klášterec u Vimperka (stanice pro handicapovaná zvířata Správy Národního 
parku a chráněné krajinné oblasti Šumava).
4.den: a) ZŠ1 Horská Kvilda – Jezerní slať (rašelinná slať), Kvilda – Svinná 
Lada - sovinec (soví voliéra –největší v  ČR) – Nové Hutě (pěšky 6 km) b) ZŠ2, 
SŠ: Kvilda, pěšky na Prameny Vltavy (zde pramení naše nejdelší česká řeka) 
a  na Bučinu 1.162  m (dříve nejvýše položená osada v  Čechách, Alpská vyhlídka 
a expozice železné opony), dále přes zaniklou dřevorubeckou osadu Knížecí Pláně 
do Borových Lad (cca 17 km) ev. stejně dlouhá je i cesta zpět na Kvildu.

Penzion U Pstruha
se  nachází ve středu Modravy v Ná-
rodním parku Šumava. Obec Modrava 
a celá Šumava jsou rovněž úzce spjaté 
s českým kriminálním seriálem Policie 
Modrava, ve kterém si vedle známých 
herců zahráli i zdejší obyvatelé. Penzi-
on je vybaven jídelnou/společenskou 
místností s televizí, stolním tenisem, 
dětským hřištěm a sluneční terasou. 
WiFi je zdarma. Penzion nabízí  dvou 

až čtyřlůžkové pokoje se společným sociálním zařízením. Celkem je zde 77 lůžek

Cena pro žáky ZŠ1
(1.-5. třída)

ZŠ2
(6.-9. třída)

SŠ
(15-19 let)

3.390 3.590 3.790

Cena zahrnuje: autobusovou doprava z Prahy nebo vybraných krajů: (JČ, SČ, ZČ; 
ostatní kraje za příplatek), 4x ubytování s  plnou penzí vč. pitného režimu, (místo 
oběda obědový balíček), služby průvodce

Cena nezahrnuje: vstupné do historických objektů, přírodních center a ev. exkurzi 
do elektrárny (cca 120,-Kč)

Příplatek za odjezd autobusu: ze severních a východních Čech, 150,-Kč/os, Mora-
va: 250,- Kč/os., možnost rozšíření pobytu o 1 den s nástupem v neděli, příplatek 
550,-Kč/žák

Sleva: bez průvodce: 350,-Kč/žák
Podmínkou dodržení ceny je sestavení kolektivu min. 35 žáků, max. 70 žáků, při 
menším počtu 18-34 osobách příplatek 150,-Kč/žák

Na každých 15 platících osob poskytujeme 1 pedagoga zdarma.

5.den: a) ZŠ1, ZŠ2: Kašperské hory (muzeum Šumavy nebo 8 km dlouhá naučná 
stezka zlatokopů – seznámí nás, jak se zde těžilo a zpracovávalo zlato) – hrady 
Kašperk nebo Rabí (prohlídka hradu), b) ZŠ2, SŠ: pěšky 7 km po trase Povydřím: 
Antýgl – Turnerova chata – Čeňkova Pila na soutoku říček Vydry a Křemelné 
(exkurze v elektrárně Vydra), návrat v odpoledních, podvečerních hodinách.
V případě v rozšířeného programu o 1 den se nabízí návštěva Březníku, Prášil, 
Prášilského jezera a hory Poledník 1.315 m (pěšky 17 km), odkud z  místní 
37 m vysoké rozhledny je jeden z nejkrásnějších výhledů na českou i bavorskou 
Šumavu. 

Denní programy mohou být časově kombinovány a upraveny podle zájmu, 
fyzických možností žáků a aktuálního počasí. Ne všechny památky a přírodní 
centra jsou otevřeny již od dubna a do října.

2.den: ráno si na Modravě prohlédneme Návštěvnické centrum dřevařství, 
kde se dozvíme vše o dřevě, o jeho vlastnostech, použití i o historii. Odjezd do Srní 
– ZŠ i SŠ: Vlčí naučná stezka, návštěvnické centrum je věnované  životě vlků 
a  jeho soužití s  člověkem. Součástí venkovního areálu je  vlčí výběh o rozloze 
3 ha s vyhlídkovou 300 m dlouhou lávkou, která je vyvýšená 3-4 m nad terénem. 
(cca  3  km a 3 hodiny). Žáky nižšího stupně ZŠ zaujme Mravenčí stezka. Je to 
vlastně procházka lesem, která je zpestřena malými herními prvky s nenápadnou 
výukou přírodovědy. Stezka kombinuje naučné tabule s drobnými atrakcemi 
pro děti i jednoduchými úkoly, které mohou plnit (3-4 km 2-4 hodiny). 
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JIŽNÍ ČECHY - Lipno nad Vltavou a okolí
vhodné pro ZŠ1, ZŠ2 a SŠ

Jižní Čechy jsou rájem pro návštěvníky památek, mají na svém území 2 památky 
UNESCO (Český Krumlov a typickou jihočeskou vesnici Holašovice), hrad 
Rožmberk s  nově opravenou věží Jakobínka, klášter Vyšší brod s  památkou 
nevyčíslitelné hodnoty v  podobě Závišova kříže. Velice oblíbeným sportem je 
splouvání jihočeských řek. I vaši žáci mohou s  vámi zažít bezpečný jednodenní 
raft s odbornými instruktory splutím Vltavy v úsecích Vyšší Brod – Rožmberk nebo 
Rožmberk – Český Krumlov. Velice oblíbeným střediskem letních i zimních sportů 
se stala přehrada Lipno na řece Vltavě a především samotné rekreační středisko 
Lipno nad Vltavou. Za návštěvu stojí v  jakoukoliv roční dobu Stezka korunami 
stromů, v létě sportovní areál Lipno s lezeckou stěnou, lanovou dráhou, bobovou 
dráhou atd.

1.den: dopoledne příjezd na Lipno, odpoledne Stezka korunami stromů/Alpská 
vyhlídka, ev. muzeum vodní elektrárny
2.den: sportovní aktivity Lipno (lezecká stěna, lanové centrum, možnost splutí 
vodního úseku Vyšší Brod – Rožmberk, ev. Rožmberk-Krumlov)
3.den: pěší turistika: Přední Výtoň, Vítkův hrádek (nejvýše položená zřícenina 
v ČR, nádherné pohledy na Lipno i do Rakouska, Frymburk
4.den: Český Krumlov – UNESCO: (zámek, zámecká zahrada s otáčivým hledištěm, 
muzeum voskových figurín, Egon Schiele Art Centrum atd.; prohlídka grafitového 
dolu vč. jízdy důlním vláčkem ev. výstupem na horu Kleť (1084 m) pěšky 
z Č. Krumlova a zpět do Krásetína nebo Zlaté Koruny
5.den: pěšky z Lipna nad Vltavou do Loučovic, Čertova stěna – přírodní útvar 
kamenné moře / Vyšší Brod – cisterciácký klášter vč. muzea pošt / Rožmberk – 
středověký hrad vč. nově renovované věže Jakobínka

Pension Vyhlídka - Přední Výtoň
se nachází 6 km od přehrady Lipno 
nad Vltavou. Skládá se z pensionu Vy-
hlídka, kde se skupiny stravují, dále ze 
4-lůžkových chatek s  renovovaným 
nábytkem a WC / sprcha, v každé chat-
ce jsou dvě dvoulůžkové ložnice, malá 
místnost se stolem a čtyřmi židlemi 
a skříní. V pensionu Vyhlídka je restau-
race, kde probíhá stravování. V areálu je 
také bowlingové centrum (příplatek na 

vstup se platí na místě). K dispozici je 10 čtyřlůžkových chatek.

Termíny: ZŠ1
(1.-5. třída)

ZŠ2
(6.-9. třída)

SŠ
(15-19 let)

24.05.-28.05 3.300 3.450 3.600
31.05.-04.06. 3.300 3.450 3.600
07.06.-11.06. 3.300 3.450 3.600
13.09.-17.09. 3.300 3.450 3.600

Sleva pro školy z jižních Čech: 200,-Kč/žák

Hotel BouCZECH economy **
je moderní ubytovací zařízení přímo 
v  obci Lipno n/Vlt., vzdálené 800 
m od nástupní stanice lanovky Ski 
areálu Lipno a 300 m od centra obce. 
V budově jsou apartmány, dvoupokoje 
se dvěma místnostmi se čtyřmi a se 
dvěma lůžky. Součástí apartmánu je 
koupelna a WC. V přízemí budovy jsou 
dvě společenské místnosti vhodné pro 
výuku. V  objektu je bezplatná WIFI. 

Kapacita: 7x dvoupokoj pro 6 osob, tj. 42 osob.

Termíny: ZŠ1
(1.-5. třída)

ZŠ2
(6.-9. třída)

SŠ
(15-19 let)

31.05.-04.06. 3.300 3.450 3.600
07.06.-11.06. 3.300 3.450 3.600
14.06.-18.06. 3.300 3.450 3.600
06.09.-10.09. 3.300 3.450 3.600
13.09.-17.09. 3.300 3.450 3.600

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 4x ubytování, 4x plnou penzi (při výletech 
balíčky místo oběda na cestu)
Cena nezahrnuje: vstupy, zapůjčení sportovních potřeb (lodě a lodní výbava 
v případě splutí Vltavy), infocentrum vodní elektrárny: 10,-Kč/os.

Jednodenní rafting na Vltavě: 150,-Kč/os. (zahrnuje pronájem raftů vč. odbor-
ného vodáckého instruktora na plavidlech) – nutné objednat při sepsání smlouvy
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KRKONOŠE – Pec pod Sněžkou, Velká Úpa
vhodné pro ZŠ1, ZŠ2 a SŠ

1.den: ráno odjezd od školy do Krkonoš. První zastávkou bude Harrachov  - 
významné  turistické  místo západních Krkonoš. Projdeme se k  Mumlavským 
vodopádům (cca 45 min.) a podíváme se na zdejší legendární mamutí skokanský 
můstek. Vyvezeme se z Harrachova sedačkovou lanovkou na Čertovu horu 1.020 
m, čímž překonáme převýšení 350 m. Navečer příjezd na ubytování nad Pecí pod 
Sněžkou, na Zahrádkách, večeře
2.den: po snídani vyrazíme na trasu, která povede přes Pražskou a Kolínskou boudu 
přes Černohorské rašeliniště až k rozhledně na Černé hoře (1.299 m). Trasa má 
základní délku cca 7 km. Na vrcholu Černé hory můžeme absolvovat 3 km dlouhou 
naučnou stezku Černohorské rašeliniště, na jejíž trase je i vyhlídková věž. Z Černé 
hory sjedeme do Jánských Lázní lanovkou, v odpoledních hodinách navštívíme 
jednu z nejkrásnějších Stezek korunami stromů v Evropě (trasa měří 1.500 m 
a výška věže je 45 m). Odjezd na ubytování večeře.

3. den: po snídani se vydáme na Sněžku (1.602 m n. m. nejvyšší hora České republiky), 
naše trasa je plánovaná následovně: z Velké Úpy se svezeme lanovkou na Portášovy 
Boudy 1.050 m n. m. a odtud přes Růžovou horu 1.280 m n. m. na Sněžku (pěšky nebo 
lanovkou), druhou trasou může být z Pece Obřím dolem přes Obří sedlo na Sněžku, 
z vrcholu Sněžky po hřebeni východním směrem, přes Obří hřeben, Svorovou horu 
a Jelenku, kde se napojíme naučnou stezku Jelení hajného Robátka, která nás přivede 
do Malé Úpy na Pomezní Boudy. Trasa měří cca 14 km. Na Pomezních boudách nás 
bude čekat náš autobus, který nás doveze na ubytování, večeře.
4.den: po snídani se přesuneme autobusem do Špindlerova Mlýna a lanovou 
dráhou na Medvědín. Odtud naše trasa povede k Labské boudě do výšky 1.340 
m n. m. a s odbočkou až k pramenu řeky Labe. Dále budeme pokračovat Labským 
dolem, který je obdařen spoustou vodopádů, jako např. Labským, Pudlavským či 
Medvědínským. Celá trasa bude zakončena u údolní stanice lanovky na Medvědín. 
Trasa měří 16 kilometrů. Večer odjezd na ubytování, večeře.

Cena od 3.500,- Kč zahrnuje: autobusovou dopravu vč. výletů, 4x ubytování v hor-
ské chatě ve 3-6 lůžkových pokojích se spol. soc. zařízením., 4x polopenzi (večeře, 
snídaně), služby průvodce
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupné do navštěvovaných objektů a lanov-
ky (cca 990,- Kč), místní poplatek (20,- Kč/os./den - platí starší 18-ti let na místě)
Poznámka: možnost rozšíření pobytu o jeden den s nástupem již v neděli (za pří-
platek 700,- Kč/osoba)

Na každých 15 platících osob poskytujeme 1 pedagoga zdarma.

Pension Toska (32 lůžek) / Marienka (10–15 lůžek)
oba penziony leží ve Velké Úpě cca 50 m od hlavní silnice směr Pec pod Sněžkou 
a jsou od sebe vzdáleny cca 150 m. Termíny: 7.-11.6.2021 a 14.-18.6.2021, 6.-10.9.2021

Horská chata Seibert
leží nad Pecí pod Sněžkou  v oblasti Zahrádek v nadmořské výšce cca 1.100 m. 
Je odsud krásný výhled na panorama Krkonoš včetně nejvyšší hory Sněžky (1.602 
m) a na středisko Pec pod Sněžkou. Ubytování: chata disponuje 74 lůžky, které 
jsou ve 2-5 lůžkových pokojích se společným sociálním zařízením na patře a šesti 
2-4 lůžkovými pokoji s vlastním soc. zařízením. Termíny: 31.5.-4.6., 7.-11.6.2021 a 14.-
18.6.2021, 13.-17.9.2021

Pension Mileta (40-60 lůžek)
leží ve Velké Úpě vpravo ve svahu od hlavní silnice směr Pec pod Sněžkou, 
v oblasti vleků a sjezdovek Portášovy boudy. Termíny: 31.5.-4.6., 7.-11.6. a 14.-18.6., 
13.-17.9.2021

5.den: ráno ukončíme pobyt, doporučujeme: vystoupat na Hnědý vrch (1.207 m), 
nad Pecí pod Sněžkou (rozhledna s výškou 31 m) a dále sestup do Pece p/Sněžkou 
(cca 5 km), odjezd domů, předpokládaný příjezd v pozdních odpoledních hodinách.

chata Seibert – v pozadí Pec pod Sněžkou a Sněžka©
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ČESKÝ RÁJ
vhodné pro ZŠ, SŠ, VŠ a sportovní kluby

1.den: ráno odjezd od školy, cestou možnost návštěvy některého z památkových ob-
jektů např. zámek Sychrov, zřícenina hradu Trosky nebo skalní město Drábské světničky, 
příjezd do areálu dopoledne/odpoledne, sportovní vyžití v areálu, ubytování
2.den: hrad Kost – turistika údolím Plakánku do Vesce (lavička Járy Cimrmana) 
cca 4 km – Jičín: působiště Albrechta z Valdštejna a loupežníka Rumcajse z pohá-
dek Václava Čtvrtka. Navečer sportovní vyžití v areálu
3.den: Hruboskalní město – rozhledna a skalní útvar Hlavatice, hrad Valdštejn 
(prohlídka) – arboretum Bukovina, Adamovo lóže, Mariánská vyhlídka, zámek Hrubá 
skála, Sedmihorky, (cca 6 km), navečer sportovní vyžití v areálu 
4.den: sportovní vyžití v areálu – turnaje v míčových hrách, badminton, tenis, 
golfová akademie (výuka golfu), polodenní rafting na řece Jizeře, možnost koupání 
v Komárovském rybníku
5.den: dopoledne ukončení pobytu, turistika v Prachovských skalách (4-7 km), 
odpoledne návrat domů

Rekreační areál Ráj Srbsko–s nadstandardním vybavením
leží v samém srdci Českého ráje uprostřed lesů, poblíž Branžeže – Komárovské-
ho rybníka. Vybavení areálu je nadstandardní: areál je vybaven několika dru-
hy ubytování: chaty, bungalovy, apartmány; k dispozici je konferenční místnost/
salonek, venkovním posezení u grilu/ohniště, terasa, zahrada, tělocvična, fitness, 
venkovní a vnitřní bazén, sauna, dětské hřiště, půjčovna kol a sportovních potřeb, 
parkoviště, restaurace, multifunkční sportovní hala; v blízkosti se nachází golfové 
hřiště. Celková kapacita areálu je 91 lůžek a 46 přistýlek.

Termíny: 2.-6.5., 9.-13.5., 16.-20.5., 23.-27.5., 30.5.-3.6., 6.-10.6., 13.-17.6., 20.-24.6., 12.-
16.9., 19.-23.9.2021
Cena 4.490,- Kč zahrnuje: autobusovou dopravu vč. všech výletů, 4x ubytování 
ve 4-5 lůžkových pokojích (chaty, apartmány, bungalovy), 4x plnou penzi vč. pitné-
ho režimu a svačin, bazén, venkovní badminton, plážový volejbal, WiFi
Příplatky:
· vlek na kola: 13.000 Kč
· golfová akademie - 3 hodinová výuka golfu: 500,-Kč/os.

Nad rámec ceny jsou sportoviště: tenisové kurty, bowling, minigolf, golfové hřiště, 
víceúčelová hala, lezecká stěna, squash, badminton, ping pong, šipky, stolní fotbal.

Camp Nebe se nachází ve stejné oblasti jako rekreační areál Ráj Srbsko a to 
u Komárovského rybníka. Program je totožný s programem 2., 3., a 5. dne předchozího 
ubytovacího zařízení. První a čtvrtý den se nabízí jednodenní možnost splutí řeky Jizery, 
turistika na Mužském, Drábské světničky nebo návštěva zříceniny hradu Trosky.

Český ráj – Camp Zelené údolí 
Camp je umístěn v obci Mladějov v Čechách s výhledem na Trosky, 5 km od So-
botky a 13 km západně od Jičína. Areálu dominuje centrální budova, kde je v prv-
ním patře restaurace (30 míst) a jídelna (80 míst). V přízemí jsou sprchy a sociální 
zařízení pro chatky v campu. Ubytování je zajištěno v dřevěných chatách GIZELA 
se dvěma vchody. Každá polovina má 2-lůžkový nebo 3-lůžkový pokoj a 5-lůžkový 
pokoj. Na společné vstupní chodbě je jedno WC s umyvadlem pro 2 pokoje. Sprchy 
jsou v centrální budově. V každém pokoji je lednička. V areálu jsou k dispozici 2 ba-
zény, jeden pro děti a druhý pro plavce.
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Rekreační areál Ráj Srbsko
–s nadstandardním sportovním vybavením

Camp Zelené údolí

Polodenní splutí řeky Jizery na raftech z Malé skály pod Turnov do Přepřeže: 
250,- Kč/os. – cena zahrnuje zapůjčení lodí a pádel, odborného instruktora; na raftu 
je 7 osob; nutno objednat při sepsání smlouvy

Sportoviště: multifunkční hala: tenis, floorball, volejbal, basketbal, fotbal 
(malá kopaná), badmintonový a squashový kurt, 2 bowlingové dráhy, lezecká 
stěna. Součástí haly je i nová školící místnost pro 40 – 60 osob (dataprojektor, 
flipcharty atd.). Krytý bazén – je v ceně pobytu (délka 17 m). Bazén je možné 
v případě nepřízně počasí zakrýt. Golfové hřiště - 11ti jamkové golfové hřiště. 
(možnost zorganizovat golfovou akademii), Minigolf (18 jamek). Tenisové 
kurty venkovní - 3 antukové venkovní kurty s nočním osvětlením. Cyklistika 
- v  areálu je půjčovna kol. Lukostřelba - na louce nebo v  hale, k  dispozici je 
instruktor.

Termíny: 24.-28.5., 7.-11.6. 21.-25.6. a 13.-17.9. 
Cena 3.700,- Kč zahrnuje: autobusovou dopravu vč. všech výletů, 4x ubytování 
ve 4-5 lůžkových pokojích v chatách Gizelo, 4x plnou penzi vč. pitného režimu, ba-
zén. Příplatek: svačiny: 100,-Kč/žák

Program: 
1.den: ráno odjezd od školy, cestou možnost návštěvy některého z památkových 
objektů např. zámek Sychrov, zřícenina hradu Trosky nebo skalní město Drábské 
světničky, příjezd do areálu dopoledne/odpoledne, ubytování
2.den: hrad Kost – turistika údolím Plakánku do Vesce (lavička Járy Cimrmana) cca 
4 km – Jičín: působiště Albrechta z Valdštejna a loupežníka Rumcajse z pohádek 
Václava Čtvrtka. Navečer sportovní vyžití v areálu
3.den: Hruboskalní město – rozhledna a skalní útvar Hlavatice, hrad Valdštejn 
(prohlídka) – arboretum Bukovina, Adamovo lóže, Mariánská vyhlídka, zámek Hrubá 
skála, Sedmihorky (cca 6 km), 
4.den: sportovní vyžití: polodenní rafting na řece Jizeře, možnost koupání v ba-
zénech areálu, míčové hry atd.
5.den: dopoledne ukončení pobytu, turistika v Prachovských skalách (4-7 km), 
odpoledne návrat domů

Cena 2.500,- Kč zahrnuje: autobusovou dopravu vč. výletů, 4x ubytování ve vlast-
ních stanech (ev. za příplatek v místních teepee – v jednom teepee je ubytování pro 
10 žáků, v areálu jsou 2 teepee, 4x polopenzi vč. pitného režimu
Termíny: vždy pondělí až pátek od 3.5. do 24.6. a od 6.do 24.9.2021
Příplatky: ubytování v teepee: 200,- Kč/os, k dispozici 2 teepee; ubytování v chatce: 
400,- Kč/os, k dispozici 4x čtyřlůžková chatka
Sleva: při vlastním stravování 600,- Kč
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ŠKOLY V PŘÍRODĚ, ADAPTAČNÍ POBYTY A SPORTOVNÍ LETNÍ KURZY

Cena za žáka nebo studenta zahrnuje: autobusovou dopravu z celé ČR, 7x uby-
tování s plnou penzí (snídaně, oběd a večeře), sportovní aktivity, služby animačního 
týmu EKLATA. S kolektivem bezplatně cestuje pedagogický doprovod (1 pedagog 
na 15 dětí). Doporučené kapesné: 50-70 EUR.

CHORVATSKO - Střední Dalmácie - Trogir
vhodné pro SŠ, VŠ a sportovní kluby
sportovní a umělecké kurzy

Denní rozvrh:
Dopoledne: jazykový kurz nebo odborný kurz nebo sportovní výuka
Odpoledne: animační program na pláži, plavání, vodní sporty
Navečer: rekreační sport, atletické disciplíny v duchu olympijského soutěžení 
po zapálení olympijského ohně.
Večer: disco nebo večerní plavecká párty

Program: odjezd v pátek odpoledne/navečer z ČR, noční přejezd do Chor-
vatska, sobota – dopoledne příjezd do Chorvatska, odpoledne ubytování, volno
Neděle – pátek: sportovně vzdělávací program s  event. možností výletů 
do okolí za příplatek (Split, vodopády Krka aj.)
Sobota: ukončení pobytu a večer odjezd, příjezd do ČR v nedělních poledních/
odpoledních hodinách

Sportovní středisko *** RESORT EKLATA MEDEA se nachází ve střední Dalmácii, 
2 km od města Trogir a 25 km od Splitu (obě města jsou v UNESCO). Leží přímo 
u moře, v klidné části, bez provozu. Skládá se z ubytovací části a sportovišť. Spo-
lečnost EKLATA byla založena v roce 1991 a jejími kurzy prošly tisíce spokojených 
mladých lidí. Lékařská péče je zajištěna ve 2 km vzdáleném Trogiru.
Ubytování: pro žáky a studenty přízemní plně vybavené apartmány: pro 3 osoby 
a pro 5–6 osob), součástí každého apartmánu je koupelna (WC a sprcha), klimatiza-
ce, kuchyňka, lednička, TV a WIFI připojení.
Stravování: snídaně bufetem, oběd: menu - polévka, hlavní chod, salát a dezert, 
večeře: menu – hlavní jídlo, salát a dezert.
Animační program zahrnuje: sportovní soutěže, míčové hry (fotbal, volejbal, 
basketbal a házenou), plážové sporty, kajaky, kola, inlainy, lukostřelbu, školu plavání 
a večerní zábavu. Programy jsou vedeny zkušenými instruktory pro mládež.
Každý den bude pro skupinu na výběr buď jazyková výuka ve dvou 60 minutových 
blocích (angličtina nebo němčina), vedená odbornými vyučujícími. Nebo si každá 
skupina vybere kurz s uměleckým zaměřením: B1 = kreslení, modelování z hlíny; B2 
= hudebně taneční studio: taneční škola, modeling a choreografie.

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 5x ubytování, 5x polopenzi
Cena nezahrnuje: pojištění, lanovky, obědy a vstupy do historických objektů a ter-
málních lázní (30-50 EUR)

Termíny Cena za žáka (Čechy) Cena za žáka (Morava)
23.05.-28.05. 4.290 4.090
05.09.-10.09. 4.290 4.090

Termíny Cena za žáka Kapacita ubytování
04.06.-13.06. 11.990 45 osob
10.09.-19.09. 11.290 80 osob
17.09.-26.09 10.990 45 osob

Slovenský ráj - rekreační středisko Turistický ráj
v Podlesku u Hrabušic (16 km od Popradu), kapacita ZRUB/chatky ve vícelůžkových 
pokojích; WC/sprchy na chodbě/areál, v areálu je i hřiště na míčové hry

SLOVENSKO - Slovenský ráj, N. a V. Tatry
vhodné pro SŠ

1.den: časně ráno odjezd z ČR nebo v předchozí den ve 21:00, přes Moravu na Slo-
vensko, Nízké Tatry: - lanovkou ze Srdiečka na Chopok 2.024 m, hřebenová túra 
cestou Hrdinů SNP přes Ďumbier 2.043 m (nejvyšší hora Nízkých Tater), chata M. R. 
Štefanika a chata Čertovica (6 hodin chůze), dále autobusem na ubytování v Sloven-
ském ráji, seznámení s okolím, řeka Hornád
2.den: Slovenský ráj – turistická túra Kyseľ – Klášto-
risko – zpět (cca 5 hodin chůze)
3.den: Slovenský ráj – turistická túra Suchá Belá – 
Kláštorisko a zpět (cca 7 hodin chůze)
4.den: Vysoké Tatry: vysokohorská turistika
Štrbské pleso 1.346 m n. m. – Popradské pleso 1.494 

m n. m.
a) symbolický cintorín (hřbitov) horolezců a zpět 

na Štrbské pleso (cca 4 hod)
b) Hincovo pleso - Rysy 2.503 m, jeden z  vrcholů 

Rysů je nejvyšší horou Polska 2.499 m, a zpět (cca 
8 hodin chůze)

c) po tatranské magistrále přes Ostrvu 1.984 
m n. m. – Batizovské pleso 1.884 m n. m. – Sliezsky 
Dom 1.670 m n. m. (pod Gerlachovským štítem 2.655 m n. m. – nejvyšší hora 
Slovenska) – Hrebienok 1.285 m n. m., pozemní lanovkou nebo pěšky do Starého 
Smokovce (cca 7 hodin chůze)

5.den: Vysoké Tatry: lanovkou z Tatranské Lomnice 
na Skalnaté pleso 1.751 m n. m., observatoř, procház-
ka kolem Skalnatého plesa) a pěšky přes Zámkovské-
ho chatu a Studenovodské vodopády na Hrebienok, 
(cca 3 hodiny chůze), pozemní lanovkou nebo pěšky 
do Starého Smokovce, navečer návštěva termálního 
koupaliště Vrbov (ev. Aquacity v Popradě)
6.den: ráno ukončení pobytu, možnost další turisti-
ky: Malá Fatra – Terchová – Vrátná dolina a lanov-
kou na Chleb ev. Jánošíkove diery ze Štefanové do 
Bieli Potok (cca 2 hodiny); ev. 3-hodinový pobyt v ter-
málech Bešeňová, na závěr krátká zastávka u stře-
dověkého hradu Strečno (pomník francouzských 
partyzánů), návrat v pozdních večerních hodinách.

Lomnický štít

turistická túra horskými kaňony
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Cena 590,- Kč zahrnuje dopravu busem a průvodce. Cena nezahrnuje ces-
tovní pojištění a vstupy. (Hrádek u Nechanic, kaple ve Smiřicích, Ratibořice: zá-
mek a mlýn celkem cca 260,- Kč)

Program zájezdu: odjezd v  ranních hodinách, naší první zastávkou bude státní 
zámek  Hrádek u Nechanic, postavený jako reprezentační letní sídlo hraběcího 
rodu Harrachů, známý z pohádky Princ a Večernice – pro svou architekturu, přilehlý 
park a golfové hřiště si toto místo vysloužilo přízvisko „kousek Anglie ve východních 
Čechách“. Tradičně vyzdobené interiéry nám ukáží, jak prožívalo advent místní pan-
stvo. Prohlídku zakončíme ochutnávkou tradičního Staroanglického punče přímo 
v zámecké kuchyni, která se pro tuto slavnostní příležitost otevírá pouze na pár dní 
v roce. Poté krátká zastávka ve Smiřicích na prohlídku Kaple Zjevení Páně – kle-
not vrcholného baroka, který bývá spojován s Kryštofem Dientzenhoferem nebo 
Janem Blažejem Santinim (autorství nelze spolehlivě určit). Kouzelná atmosféra 
Smiřic jistě navodí sváteční ráz našeho putování. Odpolední návštěvu Babiččina 
údolí zahájíme prohlídkou svátečně vyzdobených interiéru Ratibořického zám-
ku, při které se setkáme mj. se samotnou paní kněžnou Kateřinou Zaháňskou. Pro-
jdeme se k Rudrovu mlýnu, ve kterém se seznámíme s vánočními tradicemi našich 
předků, a zlatým hřebem návštěvy bude nahlédnutí do štědrovečerně vyzdobené 
světničky Starého Bělidla. Odpoledne volno na prohlídku malých adventních trhů 
a ochutnávku typických vánočních specialit. Návrat domů ve večerních hodinách.
Termíny: čtvrtek 3. 12. 2020, pátek 4. 12. 2020

ČESKO: Babiččino údolí v adventu

©
 Správa zám

ku Ratibořice

zámek v Ratibořicích

3. den: Po snídani přejedeme do Ratibořic a navštívíme Babiččino údolí. Vydá-
me se procházkou kolem Rudrova mlýna k pomníku Babičky s vnoučaty, k Bělidlu 
i k Viktorčinu splavu na řece Úpě. Podíváme se i k Ratibořickému zámku, který byl 
majetkem vévodkyně Zaháňské, a kde se odehrává příběh Barunky od Boženy 
Němcové. Poslední zastávkou exkurze bude návštěva zoologické zahrady Safari 
park ve Dvoře Králové, která je zaměřená na africká zvířata. Vedle klasické pěší 
pochůzkami mezi expozicemi zoo návštěvníkům umožňuje část safari také projíž-
ďku mezi zvířaty upravenými turistickými autobusy. Návrat ve večerních hodinách.

ZÁJEZDY A EXKURZE V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

ČESKÝ RÁJ A BABIČČINO ÚDOLÍ
přírodovědně-historická a literární exkurze

1. den: Dopoledne přijedeme do starobylého Jičína, Rumcajsova města, které je 
branou do Českého ráje a Prachovských skal. Procházka centrem města, kde uvi-
díme známou Valdickou věž a Ramcajsovu ševcovnu. Bude následovat skalní měs-
to Prachovských skal, jedna z nejstarších přírodních rezervací v ČR. 2,5 hodinovou 
procházkou se vydáme k 7 vyhlídkám, vystoupáme po schodištích vytesaných do 
skály a protáhneme se úzkými štěrbinami mezi obrovskými balvany velkého pro-
hlídkového okruhu. Ubytování.

Cena od 2.590,-Kč
zahrnuje autobusovou dopravu, 2x ubytování v  chatkách/mládežnický hotel 
(vícelůžkové pokoje), 2x polopenzi, průvodce. 

2. den: Budeme pokračovat v poznávání Českého ráje, jedné z nejkrásnějších pří-
rodních oblastí ČR. Po snídani se vydáme pěšky k hradu Valdštejn a Hruboskal-
nímu městu, které je proslavené scénami z  řady českých pohádek. Dojdeme až 
k  zámku  Hrubá skála, kde se nám otevřou nádherné vyhlídky na celý Český ráj 
i jeho dominantu Trosky. Poté již přejedeme na hrad  Trosky, kterému dominují 
dvě věže Panna a Baba. Za pěkného počasí je z vyhlídky věže Panna vidět i Prahu, 
České středohoří či Krkonoše. Dle zájmu můžeme zařadit do programu i prohlídku 
nedalekého Turnova s Galerií Granát, kde se nám představí jeden z nejslavnějších 
produktů této oblasti – polodrahokam český granát. Ubytování.

Alternativa místo hradu Trosky a Turnova: polodenní program navštěva ba-
rokního loveckého zámečku Humprecht u Sobotky, který je postavený na kru-
hovém půdorysu jako napodobenina Galatské věže v Istanbulu. Projdeme se 
vesnickou památkovou rezervací  Vesec u Sobotky  s unikátně dochovaným 
souborem staveb pojizerských roubenek. Zastavíme se také u Cimrmanovy la-
vičky, kde byl mistr 26. 7. někdy kolem roku 1914 naposledy spatřen. Pěšky (4km) 
dojdeme údolím Plakánek k hradu Kost, jednomu z nejzachovalejších gotických 
hradů, který se mohutně vypíná na pískovcovém ostrohu uzavírajícím tři údolí 
Českého ráje. 
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Hrádek u Nechanic

Prachovské skály
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Možnost rozšíření na 3-4 denní exkurzi: 
• návštěva zámku v Bečově nad Teplou. V roce 1985 zde byl za dramatických 

okolností vypátrán největší bečovský poklad, relikviář svatého Maura. 
• Národní přírodní rezervace SOOS u Františkových Lázní, která nemá 

ve střední Evropě obdoby. Jedná se o unikátní pozůstatky slaného jezera, kte-
ré se během staletí přeměnilo v rašeliniště a minerální slaniště. Najdeme zde 
pozůstatky vulkanické činnosti, kterou ilustrují mofety – bahenní vývěry CO2. 
V areálu je geopark, muzeum s přírodovědnou a paleontologickou expozicí – 
výstavou prehistorických ještěrů v životní velikosti atd.

• Krušné hory - Boží Dar: návštěva Božídarského rašeliniště, v okolí hory Špi-
čák, vede zde 3,2 km dlouhá naučná stezka s 12 informačními tabulemi nebo 
Ježíškova cesta zkrácená trasa 5,6km – cesta plná zábavy pro malé i větší žáky, 
na trase se plní různé úkoly, které se zapisují do notýsku (zakoupení v Infocentru 
Boží Dar. Ev. lanovkou na Klínovec 1.244 m n.m. (nejvyšší vrchol Krušných hor). 

• Abertamy: důl Mauritius na Hřebečné (návštěva největšího cínového dolu 
v českém Krušnohoří), Jáchymov: středověké město, známé těžbou stříbra 
od 16. století, dnes je Jáchymov uznáván hlavně díky světově proslulým ra-
donovým lázním. K návštěvě zve zdejší naučná radonová stezka. Navštívíme 
i muzeum v bývalé královské mincovně.

Cena od 1.790,-Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 1x ubytování ve více-
lůžkových pokojích, 1x polopenze, průvodcovské služby. Doporučené kapesné 
na vstupy: 350,-Kč.

1. den: Mariánské Lázně: prohlídka centra města s lázeňskou kolonádou, zastaví-
me se u několika minerálních pramenů s možností ochutnávky. V každou lichou 
hodinu se nabízí poslech hudební produkce Zpívající fontány. Možnost nákupu 
mariánskolázeňských oplatek. Park Boheminium – turistický naučně poznávací 
park, ve kterém se nachází více než 70 zmenšenin významných českých památek, 
jako jsou hrady, zámky nebo rozhledny. Dále navštívíme 9 km severně od Marián-
ských Lázní vzdálenou Kladskou, která se nachází v centru nejcennějšího území 
Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Po dřevěných chodníčcích se projdete 
nově opravenou naučnou stezku přírodní rezervací Kladské rašeliny – Tajga s vel-
mi pestrou flórou i faunou. Prohlédnete si i sousední Kyselé jezero, které je jedním 
z nejkyselejších v Evropě. Cheb: návštěva hradu, na náměstí uvidíme soubor maleb-
ných domů - tzv. Špalíček, za kterým byl 25.2.1634 zavražděn Albrecht z Valdštejna, 
nejvyšší velitel císařských vojsk během Třicetileté války. Ubytování.
2. den: přejezd na hrad Loket, který se vypíná na žulovém masívu, jenž obtéká řeka 
Ohře. Při prohlídce se seznámíme s jeho více než 800 let starou historií, kde si přijdou 
na své i příznivci tajemných příběhů. Karlovy Vary – oblíbené lázeňské město na řece 
Teplé, které má světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě. Město 
bylo založeno ve 14. století Karlem IV. Podle pověsti je nechal císař vystavět záhy po 
náhodném objevení termálních pramenů jeho loveckou družinou. Je místem, kde se 
vyrábí likér Becherovka (možnost návštěvy muzea Becherovky) a každoročně se zde 
koná Karlovarský filmový festival. Zážitkem je podívat se do podzemí Vřídelní kolo-
nády. Zájemci mohou shlédnout město z „ptačí perspektivy“ z  rozhledny na vrchu 
Diana, kam se dostaneme pozemní lanovkou. V případě zájmu Vám zajistíme exkurzi 
ve sklárně Moser nebo v porcelánce Thun v Nové Roli (10km).

ZÁPADNÍ ČECHY
2- denní exkurze – lázně a historie

ZÁJEZDY A EXKURZE V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

1.den: Janské Lázně – zde navštívíme jednu z nejkrásnějších Stezek korunami 
stromů v Evropě (trasa měří 1.500 m a výška věže je 45 m). Potom vyjedeme la-
novkou na Černou horu (1.299 m), kde vystoupáme na rozhlednu, která vznikla 
z  posledního sloupu bývalé lanovky. Z  Černé hory půjdeme přes Černohorské 
rašeliniště naučnou stezkou směrem na Kolínskou a Pražskou boudu. Odpoledne 
přijdeme na místo našeho ubytování horskou chatu Seibert na Zahrádkách u Pece 
pod Sněžkou. Večeře.
2.den: po snídani se vydáme na Sněžku (1.602 m n.m. nejvyšší hora České republiky).
Možnosti výstupu: 
a) z Pece pod Sněžkou Obřím dolem a nazpět do Pece přes Růžovou horu (možnost 

využít lanovky) 
b) lanovkou na Růžovou horu a pěšky na Sněžku a dále po hřebeni, kde za pěkného 

počasí uvidíme fantastická panoramata českých i polských Krkonoš, přes Obří 
hřeben, Svorovou horu a Jelenku, kde se napojíme na naučnou stezku Jelení haj-
ného Robátka, která nás přivede do Malé Úpy na Pomezní Boudy. Trasa měří cca 
14 km. Zde nás bude čekat autobus, který nás doveze na ubytování

c) lanovkou na Sněžku a pěšky okruh přes bývalou Obří boudu, Luční boudu, Výrov-
ku a Hnědý vrch (rozhledna) na místo ubytování. Večeře.

3.den: po snídani odjedeme na prohlídku pevnosti Stachelberg u Trutnova 
(součást opevnění 1.republiky z  let 1937-38. Potom přejedeme do Adršpašských 
nebo Teplických skalních měst.
a) Adršpašské skály: zde nás čeká prohlídka nejatraktivnější části v oblasti a to 

okruh dlouhý cca 3,5 km. Nejvyšším a nejznámějším skalním útvarem jsou Milen-
ci s výškou souskalí téměř 100 metrů, na okruhu Adršpašskými skalami projdeme 
také kolem známé skály Starosta. Na trase máte možnost shlédnout třeba vodo-
pád či uskutečnit plavbu po jezírku lodí. 

b) Teplické skalní město (6 km cca 3 hodiny), během cesty půjdeme kolem Ozvěn, 
hradu Střmen, kolem skalního bloku Krakonošova harfa, ocitneme se na Skalním 
náměstí, dále uvidíme Velké chrámové náměstí, Skalní dóm, Římské divadlo, Pod-
světí a rokli Sibiř.

Návrat domů ve večerních hodinách.

KRKONOŠE a ADRŠPAŠSKÉ SKÁLY

Cena od 2.790,- Kč zahrnuje dopravu busem vč. všech výletů, 2x ubytová-
ní v horské chatě, 2x polopenzi (snídaně a večeře) a průvodcovské služby
Příplatky: komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu, místní poplatek 
na ubytování 20,-Kč/os./den pro osoby nad 18 let (platí se na místě)

Termíny: 
17.05.-19.05., 19.05.-21.05., 14.06.-16.06., 16.06.-18.06., 13.09.-15.09., 15.09.-17.09.2021
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Mariánské Lázně
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Adršpašské skály



a) Třeboň - náměstí s  radniční věží, rožmberský zámek, Dům přírody Třeboňska 
- návštěvnické středisko chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Tře-
boňsko poskytuje informace o přírodě, naučných stezkách a turistických zajíma-
vostech Třeboňska, Schwarzenberská hrobka. České Budějovice – metropole 
jižních Čech, náměstí s Černou věží a Samsonovou kašnou, exkurze v pivovaru 
Budvar. Hluboká nad Vltavou – zámek a Jihočeská Alšova galerie, lovecký 
zámek Ohrada s expozicí lesnictví a rybářství, lanové centrum Adrenalin park 
Hluboká, ZOO. Návštěvnické centrum jaderné elektrárny Temelín atd.

b) Český Krumlov – pohádkové město na ohybu řeky Vltavy, zámek s Maškarním sá-
lem, divadlo s otáčivým hledištěm v zámeckém parku, muzeum voskových figurín. 
Hrad Rožmberk nebo klášter Vyšší Brod. Lipno nad Vltavou – Stezka koruna-
mi stromů, exkurze v hydroelektrárně, možnost plavby lodí po jezeře, ev. pěší výlet 
na Vítkův Hrádek nebo z Lipna přes Alpskou vyhlídku do Frymburka.

c) Tábor – husitské muzeum, středověké podzemí, hrad Kotnov, možnost jízdy 
po železniční trati z Tábora do Bechyně (1. elektrifikovaná trať na našem území 
z roku 1903). Bechyně – krátká zastávka v lázeňském městě a městě keramiky.  
Orlická přehrada – gotický hrad Zvíkov, plavba lodí na zámek Orlík se zajíma-
vou expozicí ze života Schwarzenberků.

JIŽNÍ ČECHY - 2-denní zájezd MORAVSKÝ KRAS - Macocha a Punkevní jeskyně
1- denní zeměpisná exkurze

V ceně od 1.790,- Kč z Prahy / 1.890,- Kč z Brna (cenu z jiných od-
jezdových míst Vám sdělíme na vyžádání) je 1x ubytování ve vícelůžkových po-
kojích, 1x polopenzi, autobusová doprava a průvodcovské služby. Doporučené 
kapesné na vstupné a jízdné vlakem 300,- až 450,- Kč.

Možnost kombinace programů a rozšíření i na 3-4 denní zájezdy
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České Budějovice

Červená Lhota
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ZÁJEZDY A EXKURZE V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

Cena od 1.750,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 1x ubytování s polo-
penzí, služby průvodce (vstupy cca 450,-Kč)

Cena od 900,-Kč zahrnuje autobusovou dopravu, průvodcovské služby

Odjezd v  ranních hodinách, první zastávkou bude Skalní Mlýn – zde navštíví-
me nový Dům přírody Moravského krasu, kde se seznámíme s ochranou, historií 
i současností zdejší přírody a uvidíme i 3D film s názvem Říše zkamenělého času. 
Pěší přechod kolem říčky Punkvy k lanovce na Macochu. Macocha – návštěva 
2 vyhlídkových můstků do světoznámé 134,4 m hluboké propasti. Dále pěší se-
stup kolem jeskyně Čertův mostek (fotopauza) k dalšímu bodu našeho výletu a to 
Punkevní jeskyně – nejnavštěvovanější jeskyně v ČR, prohlídka suché i říční turi-
stické trasy (plavba po říčce Punkvě), pěší návrat k busu do Skalního mlýna, návrat 
z exkurze ve večerních hodinách.
Vstupy: děti do 15 let cca 225,- Kč, starší 15 let cca 285,-Kč.

Cena od 1.700,-Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 1x ubytování ve více-
lůžkových pokojích, 1x polopenzi, průvodcovské služby

1.den: viz předchozí program, ubytování, večeře
2. den: po snídani procházka přes další málo známé místa Moravského krasu.
Holštejnsko - cca 2 km trasa přes krasové jevy tzv. propadání - Nové a Staré Rasovny 
ke zřícenině hradu Holštejn pod nímž se nachází jeskyně Hladomorna (s výbornou 
akustikou, doporučujeme si vzít baterky a noty…), Olešnice - prohlídka modrotis-
kové dílny (UNESCO) - jako nehmotná tradice lidové tvorby, Svojanov - královský 
hrad opředený tolika legendami a pověstmi, že je považován za nejtajemnější hrad 
v ČR. Návrat z exkurze ve večerních hodinách
Vstupy: děti do 15 let cca 380,- Kč, starší 15 let cca 455,-Kč.

MORAVSKÝ KRAS - tajemný hrad Svojanov
2 - denní zeměpisně historická a vlastivědná exkurze

MORAVA - Krajem mandloní, vína a rozhleden
2-denní zájezd, vhodné pro SŠ a kolektivy pedagogů

d) Červená Lhota – romantický zámek, kde se natáčela například pohádka Zlato-
vláska. Jindřichův Hradec – město, kterým prochází 15. poledník. V budově bý-
valého zámeckého pivovaru byla instalována unikátní sbírka tapisérií. Návštěvníci 
mohou vidět, jak gobelíny vznikají, a také si jejich výrobu vyzkoušet. Po místní 
úzkokolejce jízda kouzelným krajem České Kanady až do Nové Bystřice. Hrad 
Landštejn a blízké Slavonice – prohlídka krásného renesančního náměstí, mož-
nost výstupu na zdejší věž, prohlídka městského podzemí. Nedaleko od města se 
nachází muzeum československého opevnění, kde lze zhlédnout vojenskou 
techniku, zbraně a tři bunkry, které tvořily páteř československé obrany na konci 
30. let minulého století.
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Novinkou pro rok 2021 je poznávací zájezd s tématikou, jenž je pro Jižní Mo-
ravu typická. Skupiny mohou být ve velikosti od 19 osob. Zájezd se může 
uskutečnit během celého roku, ale nejkrásnější je období květu mandloní tj. 
cca od poloviny března do prvního týdne v dubnu.
1. den: odjezd ráno s první zastávkou: Hustopeče u Brna návštěva mandlárny, která 
je spojená s degustací 3 vzorků mandlovky, winelád, sušených rajčat a několik druhů 
mandliček. Hustopečská rozhledna - vycházka do sadů mandloní, kde se zároveň 
nachází rozhledna (výhledy Brněnsko, Pálava atd.). Kurdějov - komentovaná prohlíd-
ka u nás unikátního gotického opevněného kostela, jeho věže a podzemní síť chodeb. 
Velké Pavlovice - rozhledna kousek od šlechtitelské stanice, odkud pochází dnes ob-
líbené vína jako Pálava, Andr, Aurelius či lahodné Agni. Zaječí - poslední rozhledna 
bude v místech U kapličky, kde se natáčely filmy a seriály s vinařskou tematikou (Bo-
bule a Vinaři). Večer ubytování a následné posezení ve sklepě s degustací a večeří (lze 
zajistit i hudební doprovod: harmonika čí cimbálová muzika).
2.den: jeskyně Balcarka - jedna z pěti přístupných jeskyní s krásnou krápníko-
vou výzdobou. Holštejn - krátká vycházka kolem propadání Nové a Staré Rasovny 
ke zřícenině hradu Holštejn nad tajemnou jeskyní Hladomorna (cca 2 km). Olešnice 
- poslední zastávkou bude rodinná dílna Modrotisku (od roku 2018 je tato techni-
ka na listině UNESCO jako nehmotné kulturní dědictví).



Cena od 1.790,- Kč zahrnuje 1x ubytování v mládežnickém hotelu, 1x sní-
dani, vstupné na prohlídku Pražského hradu: Okruh A: (Starý královský palác, 
expozice Příběh Pražského hradu, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, Prašná věž, ka-
tedrála sv. Víta, Rožmberský palác), Okruh 1 na hradu Karlštejn, transfer auto-
busem Praha – Karlštejn – Praha, služby průvodce

Cena od 1.650,-Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 1x ubytování, 1x polo-
penzi, služby průvodce a vstupné do Modré, Starého Města a Mikulčic.

KRÁLOVSKÁ PRAHA A HRAD KARLŠTEJN

1. den: Praha – celodenní prohlídka města věnovaná Karlu IV. začne na Pražském 
hradě s katedrálou sv. Víta. Dále klášter a bazilika sv. Jiří, Matyášova brána, Zlatá 
ulička, pokračuje přes Nerudovu ulici a Malostranské náměstí s chrámem Sv. Mikulá-
še až na Karlův most, prohlídka Staroměstské mostecké věže, poté Karlovou ulicí 
až na Staroměstské náměstí (Staroměstská radnice s Orlojem, pomník mistra Jana 
Husa, Týnský chrám), Celetná ulice, Dům u Černé matky boží. Dále Prašná brána, 
volný čas na občerstvení a nákup suvenýrů, ubytování.
2. den: po snídani výlet na královský hrad Karlštejn, jenž založil císař Karel IV. 
r.  1348 jako místo pro zachování královských pokladů, především korunovačních 
klenotů. Návrat do Prahy v odpoledních hodinách

HISTORICKÉ EXKURZE
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Karlštejn

2. den: výjezd lanovkou na Pustevny, prohlídka nově rekonstruované restaurace 
Libušín, návštěva Stezky v korunách stromů Valaška a vycházka k soše slovanské-
ho boha Radegasta. Valašské Meziříčí - muzeum řeznictví rodiny Pilčíků, které 
je známo pod názvem Krásno, a kde nás čeká i degustace produktů. 
Pozn.: při doplatku na vstupné cca 300  ,- Kč/os. lze zajistit i zabijačku formou 
teambuildingu s přímým zapojením do výroby i degustací (supluje to i večeři 
2. dne). Při této variantě si z časových důvodů vyhrazujeme zkrácení pobytu na Pus-
tevnách.
3. den: Frenštát pod Radhoštěm - návštěva rodinného pohankového mlýnu 
Šmajstrla - seznámíme se s klasickým historickým zpracováním pohanky, jenž si 
na závěr můžeme i zakoupit. Lískovec - prohlídka výroby dnes už legendární cuk-
rovinky značky Marlenka. Pod názvem Marlenka se zde pečou jedinečné medové 
dorty podle staroarménské rodinné receptury a ochutnáte zde i originální kávu 
Marlenka Café. Na závěr exkurze navštívíme skanzen v Rožnově pod Radhoštěm 
- část Mlýnská dolina. Návrat do místa výjezdu.

1.den: odjezd ráno, první zastávkou v poznávání památek na jihovýchodě Moravy 
bude středověký hrad Buchlov. Modrá u Velehradu, zde se seznámíme se živo-
tem ve Velkomoravské říši návštěvou skanzenu zaměřeného na toto historické ob-
dobí. Staré Město u Uherského Hradiště - prohlídka památníku Velké Moravy. 
Ubytování, večeře.
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VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE
dějepisná exkurze

2.den: Vnorovy: zde se uskuteční cca 2 hodinová plavba po Baťově kanále se za-
jímavým výkladem. Mikulčice: další návrat do Velkomoravského období. Milotice: 
prohlídka zámku, který je známý třeba z pohádky Za humny je drak.

památník v Mikulčicích

památník Velké Moravy

ZÁJEZDY A EXKURZE V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

GASTRONOMICKÁ EXKURZE NA MORAVĚ
3 -denní varianta

1. den: odjezd z Čech ráno na Moravu, Kroměříž - krátká prohlídka města se Zá-
meckou zahradou (UNESCO) a s navazující návštěvou arcibiskupských vinných skle-
pů. Valašské Meziříčí - muzeum řeznictví rodiny Pilčíků, které je známo pod 
názvem Krásno, a kde nás čeká i degustace produktů. Pozn. při doplatku na vstupné 
cca 300 ,- Kč/os. lze zajistit i zabijačku formou teambuildingu s přímým zapoje-
ním do výroby i degustací (supluje to i večeři).
2. den: Frenštát pod Radhoštěm - návštěva rodinného pohankového mlýnu 
Šmajstrla - seznámíme se s klasickým historickým zpracováním pohanky, jenž si 
na závěr můžeme i zakoupit. Výjezd lanovkou na Pustevny, prohlídka nově rekon-
struované restaurace Libušín, návštěva Stezky v korunách stromů Valaška a vy-
cházka k soše slovanského boha Radegasta. Lískovec - prohlídka výroby dnes už 
legendární cukrovinky značky Marlenka. Pod názvem Marlenka se zde pečou je-
dinečné medové dorty podle staroarménské rodinné receptury a ochutnáte 
i originální kávu Marlenka Café. Na závěr exkurze navštívíme skanzen v Rožnově pod 
Radhoštěm - část Mlýnská dolina. Návrat do místa výjezdu.

Cena od 1.990,-Kč zahrnuje dopravu busem, 2x ubytování ve vícelůžko-
vých pokojích, 2x polopenzi, průvodcovské služby. Cena nezahrnuje vstupné 
450,- Kč + 300,- Kč na zabíjačku.

Cena od 2.390,-Kč zahrnuje dopravu busem, 2x ubytování ve vícelůžko-
vých pokojích, 2x polopenzi, průvodcovské služby. Cena nezahrnuje vstupné 
660,- Kč + 300,- Kč na zabijačku.

2-denní varianta

1. den: odjezd z Čech ráno na Moravu, Kroměříž - krátká prohlídka prohlídka města 
se Zámeckou zahradou (UNESCO) a s navazující návštěvou arcibiskupských vinných 
sklepů. Bude následovat exkurze do jedné z největších světových likérek ve Vizo-
vicích, jež se zabývá výrobou klasické, ale i košér slivovice, whisky a jiných destilátů. 
Ubytování - večeře stylová valašská (např. polévka kyselice a uzené maso s trnkovou 
(švestkovou) omáčkou.
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HISTORICKÉ EXKURZE

Stověžatá PRAHA 
2-denní exkurze
1. den: Praha – celodenní prohlídka města. Začne u Národního divadla (možnost 
hodinové prohlídky), přes Most Legií na Újezd, odtud lanovou dráhou na Petřín: 
Petřínská rozhledna (možnost výstupu), poté procházkou kolem Hladové zdi ke 
Strahovskému klášteru a na Pražský hrad (Matyášova brána, katedrála sv. Víta, kláš-
ter a bazilika sv. Jiří); odpoledne Nerudova ulice, Malostranské náměstí s chrámem 
Sv. Mikuláše, Karlův most, Staroměstské náměstí (Staroměstská radnice s Orlojem, 
pomník mistra Jana Husa, Týnský chrám), Celetná ulice (Dům u Černé matky boží), 
Prašná brána, Náměstí Republiky a Obecní dům. Večer ubytování
2. den: po snídani Vyšehrad (rotunda sv. Martina, bazilika sv. Petra a Pavla, Vyše-
hradský hřbitov a Slavín), dále pěšky na Rašínovo nábřeží a poté tramvají po pobřeží 
k Emauzskému opatství, možnost návštěvy chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově 
ulici (národní památník hrdinů Heydrichiády). Poté přes Karlovo náměstí a Vodič-
kovu ulici na Václavské náměstí, volný čas
Fakultativně lze po dohodě zařadit do programu zoologickou či botanickou zahradu.
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Cena od 890,- Kč zahrnuje 1x ubytování v mládežnickém hotelu, 1x snídani, 
průvodce. Příplatky budou upřesněny – závisí na zaměření skupiny a počtu 
dětí, ev. zajištění dopravy do Prahy, vstupné do navštěvovaných památek, výlet-
ní okruh lodí po Vltavě

Cena od 690,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, služby průvodce 
a vstupné do muzea Rabštejn a pevnosti Terezín.

Program: odjezd v  časných ranních hodinách, první zastávkou bude Muzeum 
koncentračního tábora Rabštejn – labyrinty podzemních chodeb (4,5 km), které 
za druhé světové války razili vězni koncentračního tábora – kromě jiného se zde vy-
ráběly části letadel Messerschmidt; po poledni prohlídka Terezína, který sloužil za 
války jako ghetto. Prakticky celé město obehnané hradbami je památníkem obětí 
nacistické genocidy – po městě jsou rozmístěny budovy s  expozicemi, pomníky 
a hřbitovy, připomínající smutné osudy lidí, kteří zde byli vězněni, mučeni a zabí-
jeni. Prohlídka tzv. Malé pevnosti, která v době protektorátu sloužila jako úřadovna 
gestapa – dnes se zdejší výstava věnuje persekuci českého národa v době protekto-
rátu a problematice koncentračních táborů po celé nacistické říši.

RABŠTEJN a TEREZÍN
dějepisná exkurze
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átník Terezín

Terezín

Cena závisí od odjezdového místa, typu dopravního prostředku a počtu 
osob. Cena zahrnuje: dopravu busem/vlakem a průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné (orientační ceny vstupů: Mořský svět 80,- Kč/os., Národ-
ní technické muzeum 50,- Kč/žák, ZOO Praha 150,- Kč/žák nebo student (každé 
pondělí 50,- Kč/žák), Botanická zahrada 45,- Kč/žák, plavba lodí Vodouch 130–150,- 
Kč/žák, Národní divadlo 40,- Kč/žák (20–50% sleva na divadelní představení) 

Program: odjezd v  časných hodinách do Prahy autobusem/vlakem, dopoledne 
návštěva mořského akvária Mořský svět nebo návštěva Národního technického 
muzea – za dobu existence muzea delší než 100 let zde byly vybudovány rozsáhlé 
sbírky dokumentující vývoj mnoha technických oborů, přírodních a exaktních věd 
a průmyslu na území dnešní ČR. Odpoledne pěší procházka Prahou: Pražský hrad, 
Karlův most, Staroměstské náměstí se Staroměstskou radnicí (prohlídka interiérů 
a  středověkého podzemí), Václavské náměstí, pravoslavný kostel sv. Cyrila a  Me-
toděje – expozice Heydrichiády. Alternativně lze zařadit návštěvu ZOO Praha, 
Botanické zahrady, plavbu lodí od Karlova mostu, tzv. pražských Benátek 
(zahrnuje plavbu Kampou, kterou děti znají ze seriálu Chobotnice z II. patra)

PRAHA
1-denní exkurze
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Cena od 590,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, služby průvodce 
a vstupné do památníku Lidice a pevnosti Terezín.

Program: odjezd v časných ranních hodinách, první zastávkou bude Terezín (popis 
viz výše), odpoledne prohlídka pietního místa v Lidicích; procházka s průvodcem 
po místech bývalé vesnice, která padla za oběť šílené nacistické bestiality během 
období Heydrichiády; dnes památník připomíná kruté osudy lidických obyvatel – 
mužů, žen i dětí; místo, které je dnes především děsivým mementem a výstrahou 
před tím, co už se nikdy nemůže a nesmí opakovat.

TEREZÍN a LIDICE
dějepisná exkurze

Cena od 600,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, služby průvodce 
a vstupné

Tato trasa je obohacení klasické pro-
hlídky Památníku Terezín o novou ná-
znakovou expozici podzemní továrny 
Richard, kdy žáci a studenti dostanou 
ucelený pohled na život a práci v Tere-
zínském ghettu. Odjezd od školy v ta-
kovém čase, aby se navazovalo na čas 
vstupu do Památníku Terezín.
Památník Terezín - prohlídka památ-
níku, a to Malé pevnosti s komento-

vanou prohlídkou; shlédneme film o Terezíně a v poslední části nás čelí návštěva 
ghetta a Magdeburských kasáren (samostatná prohlídka bez průvodce).
Litoměřice - zde nás v centru města čeká Expozice Důl Richard v proměnách 
času. Jedná se o cca 40 min. prohlídku s průvodcem ( bus bude dělen na 2 skupiny).

TEREZÍN a DŮL RICHARD V LITOMĚŘICÍCH
dějepisná exkurze



Cestovní kancelář QUICKTOUR
Centrála České Budějovice: Biskupská 12
tel.: 386 350 220; tel./fax: 387 311 225
e-mail: cb@quicktour.cz; rezervace@quicktour.cz

Pobočka Praha: 
Vodičkova 31 – Myšák Gallery
tel./fax: 224 827 100; tel.: 224 828 236
e-mail: praha@quicktour.cz

www.quicktour.cz

VZDĚLÁVACÍ A ZÁBAVNÉ PARKY, EXKURZE V ČR

VLAKOVÉ ZÁJEZDY

PLZEŇ – Techmania Science Center
Experimentujte a poznávejte, jak 
funguje svět kolem nás, kombi-
nací všech vjemů. Interaktivní ex-
ponáty nejsou obyčejné hračky. 
Každý z nich má za úkol vysvětlit 
vám něco z přírodních jevů a zá-
konitostí anebo z oborů lidských 
činností. Zjistíte, že i fyzika může 
být dobrodružství a film je zase 
věda. Speciální programy pro 
školy - např. Science On a Sphere 

k výuce zeměpisu a souvisejících oborů. Cena vstupného: 110,- Kč/žák

Pendolinem do Ostravy
1. den: v ranních hodinách odjezd z Prahy Pendolinem do Ostravy, přejezd MHD 
k Landek Park – prohlídka hornického muzea (štoly, hornické šatny a expozice zá-
chranářství), návštěva Světa miniatur MINIUNI: 34 nejvýznamnějších architekto-
nických staveb světa vč. Staroměstské radnice, navečer odjezd na ubytování
2. den: snídaně, návštěva vzdělávacího parku Malý svět techniky U6, kde odhalíte 
tajemství technických vynálezů od parního stroje až po současnost. Na praktických 
příkladech se přesvědčíte, že technika není žádný strašák, ale záživný obor s budouc-
ností. Velký svět techniky – zúčastníte se výukových programů, které jsou prová-
zány s návštěvou tematických expozic, vyzkoušíte si fungování mnoha originálních 
interaktivních exponátů formou hry. Na závěr Vás čeká prohlídka Důlního areálu 
Vítkovice vč. nitra vysoké pece; chybět nebude ani BOLT TOWER – vysoká pec č. 1 
(rozhledna světového formátu). Odjezd z Ostravy Pendolinem zpět do Prahy.

Cena 1.990,- Kč zahrnuje dopravu Pendolinem ve 2. třídě (Praha – Ostrava), 
ubytování v mládežnickém hotelu, snídani a průvodce. Cena nezahrnuje: vstup-
né (cca 500,- Kč)

Zážitkový ZLÍN
1. den: v časných ranních hodinách odjezd z Prahy do Zlína Slováckým Expresem. 
Po příjezdu odjezd MHD do Lešné u Zlína. V Lešné návštěva jedinečné ZOO, kde 
uvidíme zvířata všech kontinentů v přírodním bioparku s volným výběhem: sloni, 
žirafy, nosorožci, zebry, klokani, emu, mravenečníči; v nové tropické hale Yucatan 
mezi faunou a flórou najdeme vzpomínku na civilizaci Mayů. Krásu místa dotváří 
nádherný historický zámecký park starý více než 200 let, který patří k dendrologic-
ky nejcennějším zámeckým parkům celé Moravy. Parku se spoustou květin, jezírek, 
vodotrysků a vodopádů dominuje zámek Lešná, proslulý rozsáhlými sbírkami por-
celánu a stříbra, návštěva zámku. Odjezd MHD na ubytování.
2. den: snídaně, odjezd MHD do Filmových ateliérů Zlín, návštěva expozic ateliérů 
– kabinet filmové historie a Filmový uzel. Ve dvou propojených budovách a čtyřech 
patrech nás čeká působivá expozice o historii a osobnostech filmových ateliérů, 
výtvarné animační dílny nebo zábavné patro nazvané Tvořivý chlívek. Po prohlíd-
ce ateliérů odjedeme MHD na prohlídku světově ojedinělého Muzea obuvnictví, 
kde budeme obdivovat obuv ze všech kontinentů, poznáme dějiny ševcovského 
řemesla a zhlédneme velkou expozici věnovanou obuvi z produkce firmy Baťa.

Cena 1.790,- Kč zahrnuje dopravu vlakem ve 2. třídě (Praha – Zlín), ubytování 
v mládežnickém hotelu, snídani a průvodce. Cena nezahrnuje: vstupné (cca 450,- Kč)

Zájezdy do vzdělávacích a zábavních parků připravíme individuálně každému 
kolektivu na míru. Jejich cena závisí na odjezdovém místě, typu dopravního 
prostředku a počtu osob. 

LIBEREC – IQ Landia
Potkáte zde prvního humanoid-
ního robota v ČR, zažijete nefal-
šovaný kosmonautický výcvik, 
prožijete ohnivou bouři i tanec 
blesků, zjistíte, jak funguje lidské 
tělo i svět kolem nás – zkrátka 
tu najdete odpověď na všech-
ny vaše otázky. Přestaňte řešit, 
co nevíte, a přijďte se pobavit. 
V  IQ Landii má každé PROČ své 

zábavné PROTO! Cena vstupného: od 170,- Kč/žák (expozice + planetárium)

Automobilka ŠKODA Mladá Boleslav
Čeká nás prohlídka muzea 
s odborným výkladem o výrobě 
automobilů od roku 1895. Muze-
um je moderně koncipovanou 
výkladní skříní značky, která zve 
návštěvníky k pestré, poutavé, 
interaktivní a multimediální pro-
cházce historií firmy, u jejíhož 
zrodu byli pánové Laurin a Kle-
ment. Razantní jízda historií au-
tomobilky ŠKODA AUTO, kterou 

představují automobily, filmy, současníci a dokumenty uspořádané na více než 
1 800 m² výstavní plochy v historických výrobních halách. Muzeum se chlubí 
také novým multifunkčním sálem „Laurin & Klement Forum“. Délka standardní 
exkurze s prohlídkou 2 výrobních provozů je 1,5 hodiny. Technicky zaměře-
ným skupinám nabízíme exkurze s rozšířeným programem.

Doplňkový program: letecké muzeum Metoděje Vlacha v  Mladé Boleslavi, 
prohlídka zámku Loučeň s 11 labyrinty a bludišti, Český ráj (Hruboskalní město, 
Prachovské skály, Drábské světničky, hrad Trosky) Turnov – muzeum českého 
granátu, Kutná Hora: Vlašský dvůr - muzeum ražby stříbrných grošů, gotický 
chrám sv. Barbory, Sedlecká kostnice.
Vybraný doprovodný program Vám rádi cenově dokalkulujeme.

Cena: 490,- Kč z Prahy / 790,- Kč z Brna
zahrnuje: dopravu busem, výlet do mladoboleslavské automobilky 
vč. exkurze do muzea a závodu, průvodce

BRNO – Vida park
Odpalte si vodíkovou raketu, staňte se hvězdou zpravodajství o počasí, zmraz-
te si svůj vlastní stín, zažijte zemětřesení, rozpoutejte tornádo nebo rozluštěte 
záhadu Bermudského trojúhelníku - to vše můžete zažít v zábavním vědeckém 
parku VIDA! Cena vstupného: 90,- Kč/žák


