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490 Kč 3 990 Kč
Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu autobusem (DVD, teplý a studený bufet)

přistavení autobusu na školou určené místo (cena 490 Kč platí pro Brno
a okolí, Praha a okolí 790 Kč, pro ostatní školy cena dle individuální kalkulace)

služby průvodce 

mapy, informační materiály a kvízy k navštíveným místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné pojištění proti úpadku CK 

komplexní cestovní pojištění

K ceně zájezdu je třeba počítat s případným vstupným
(podrobný aktuální rozpis zašleme).

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu zahraničním autobusem
(WC, klimatizace, DVD, teplý a studený bufet)

přistavení autobusu na školou určené místo (platí pro kolektivy min. 13 platících)

1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (třílůžkové pokoje)

služby průvodce 

mapy, informační materiály a kvízy k navštíveným místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné pojištění proti úpadku CK 

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat s případným vstupným
(podrobný aktuální rozpis zašleme). i i
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»

VÁNOČNÍ VÍDEŇ
program č. AD01
termín: 1denní, dle přání klienta a kapacit-
ních možností

Vánoční trhy před zámkem SCHÖNBRUNN, pěší 
procházka historickým centrem VÍDNĚ - Maria-
-Theresien-Platz, Parlament, Heldenplatz, Ho-
fburg, Stephansdom, vánoční trhy před radnicí.

VÁNOČNÍ PAŘÍŽ
program č. AD02
termín: 4denní, dle přání klienta a kapacit-
ních možností

1. den - v odpoledních hodinách odjezd od školy, 
přejezd přes Německo do Francie
2. den - příjezd do PAŘÍŽE - procházka Latinskou 
čtvrtí se slavnou univerzitou Sorbonna, návštěva 
katedrály Notre Dame, vánoční strom před ka-
tedrálou, plavba lodí po Seině, návštěva jednoho 
z největších muzeí na světě Louvre s da Vinciho 
Monou Lisou, Tuilerijské zahrady, náměstí Place 
de la Concorde, nákupy a dobroty na největším pa-
řížském vánočním trhu na Champs-Élysées (více 
než 150 stánků), odjezd na ubytování
3. den - symbol PAŘÍŽE Eiffelova věž (výška 
301 m, pěšky či výtahem), Martova pole, vánoč-
ní trhy a kluziště na Trocadéru (zájemci mohou 
navštívit Aquarium de Paris - rejnoci, žraloci, 
chobotnice, …), přejezd metrem do umělecké čtvrti 
Montmartre, návštěva baziliky Sacré-Coeur, nej-
romantičtější trhy v Paříži, večer odjezd zpět do ČR
4. den - v dopoledních, případně odpoledních hodi-
nách návrat zpět na místo odjezdu

Bude čas
i na nákupy.


