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NA SKOK DO BELGIE
program č. BE01
termín: 4denní, dle přání klienta a kapacit-
ních možností

Brusel - Gent - Bruggy

1. den - v odpoledních nebo večerních hodinách 
odjezd od školy, přejezd přes Německo do Belgie
2. den - příjezd do BRUGG - “Benátky severu”, 
historické centrum, věž Belfort, návštěva Gro-
eninge Museum (zaměřeno na díla malířů vlám-
ské naivní školy), plavba lodí po kanálech DeRe-
ien, návštěva pivovaru “De Halve Maan” - jediný 
rodinný pivovar v Bruggách, nákup belgických 
pralinek, dle zájmu možnost návštěvy Muzea čo-

3 990 Kč
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

»

kolády či Muzea diamantů, odjezd do GENTU 
- zastávka v půvabném městečku se zachovalým 
historickým jádrem, odjezd na ubytování
3. den  - celodenní pobyt v BRUSELU, hlavním 
městě EU - zastávka u Atomia (symbol města, 
102 m vysoký model buňky mřížky železa), návštěva 
katedrály Sv. Michala a Guduly, prohlídka centra 
města (náměstí Grand-Place, budova radnice), 
v případě možnosti návštěva Evropského parla-
mentu - prohlídka s výkladem o fungování a roli EP, 
návštěva jednacího sálu, v případě možnosti diskuse 
s europoslancem (pokud není prohlídka EP možná, 
náhradní program - Parlamentárium - návštěvnické 
centrum s možností zahrát si simulační hru na poslan-
ce), večer odjezd zpět do ČR
4. den - v dopoledních, případně odpoledních hodi-
nách návrat zpět na místo odjezdu


