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Londyn a jeho okolí 
(Windsor, Leeds) – sídlo 
britskych monarchu
1. den – po poledni odjezd z ČR. 
2. den – příjezd do Londýna v ranních ho-
dinách. Pěší prohlídka čtvrti Westminster, 
kde se nachází slavné památky spojené 
s královským dvorem a anglikánskou církví, 
uvidíme např.: London Eye, Big Ben, West-
minsterský palác a opatství, Downing street 
10, náměstí Trafalgar či Buckinghamský 
palác. Ubytování v okolí Londýna.
3. den – prohlídka dalších částí Londýna 
– např.: Tower of London, The Monument 
to the Great Fire of London, divadlo Shake-
speara a Katedrálu sv. Pavla. Zbytek dne vol-
ný program, fakultativně možná prohlídka 
muzea Madame Tussauds nebo Sherlocka 
Holmese či nástupiště 9 a ¾ (Harry Potter).
4. den – prohlídka hradu Windsor, postaveným 
Vilémem Dobyvatelem, dnešním sídlem 
královny Alžbety II. Odpoledne prohlídka vod-
ního hradu Leeds v hrabství Kent. Po prohlídce 
odjezd přes kanál La Manche do Francie.
5. den – předpokládaný návrat do ČR okolo 
poledne.

to nejlepsí z Londyna  
s vyletem do jihozápadní 
anglie (hrabství  
cornwall)
1. den – odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2. den – příjezd do Londýna v ranních ho-
dinách. Prohlídka čtvrti Westminster, kde se 
nachází slavné památky spojené s královským 
dvorem a anglikánskou církví. Ubytování 
v okolí Londýna.
3. den - přejezd do jihozápadní Anglie, cestou 
si prohlédneme hrad Windsor (sídlo královny 
Alžběty II.) a Stonehenge. Ubytování v ji-
hozápadní Anglii. 
4. den – hrabství Cornwall – navštívíme ruiny 
hradu Tintagel, kde se podle pověsti narodil 
král Artuš, rybářské vesničky na pobřeží či 
městečko Penzance (při dobrém počasí možný 
výlet k Land’s end).
5. den – přejezd zpět do Londýna, odpoledne 
volný program, ubytování v okolí Londýna.
6. den – prohlídka dalších částí Londýna, např.: 
Tower of London, The Monument to the Great 
Fire of London, divadlo Shakespeara a Ka- 
tedrálu sv. Pavla. Zbytek dne volný program, 
fakultativně možná prohlídka muzea Madame 
Tussauds nebo Sherlocka Holmese či nástu-
piště 9 a ¾ (Harry Potter).
7. den –  Greenwich (nejstarší královská ob-
servatoř, kterou prochází nultý poledník), 
poté přesun na středověký vodní hrad Leeds 
v hrabství Kent. Po prohlídce odjezd přes 
kanál La Manche do Francie.
8. den – předpokládaný návrat do ČR po 
poledni.

cena od 6.290,-/student

cena od 11.490,-/student
cena od 17.390,-/student

cena zahrnuje:
•  dopravu moderním autobusem 

při minimálním počtu 40 platících 
účastníků, přejezd trajektem přes  
La Manche nebo Eurotunelem

• 2x ubytování (vícelůžkové pokoje)
• 2x snídaně, 2x večeře
• pojištění CK a služby českého průvodce

cena zahrnuje:
•  dopravu moderním autobusem 

při minimálním počtu 40 platících 
účastníků, přejezd trajektem přes  
La Manche nebo Eurotunelem

•   3x ubytování v okolí Londýna 
(vícelůžkové pokoje), 2x ubytování 
v jihozápadní Anglii (vícelůžkové 
pokoje)

•  5x snídaně, 5x večeře
•  pojištění CK a služby českého průvodce

cena zahrnuje:
•  dopravu moderním autobusem při mini- 

málním počtu 40 platících účastníků
•  trajekt (vč. ubytování) z Amsterdamu  

do Newcastlu
•  trajekt přes La Manche nebo Eurotunel
•  1x ubytování v okolí Edinburghu/Stirlin-

gu/Liverpoolu a Londýna, 2x ubytování 
na ostrově Skye (vícelůžkové pokoje)

•  6x snídaně, 6x večeře
•  pojištění CK a služby českého průvodce
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skotsko, zeme hradu  
a ostrov skye
1. den – odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den – ráno příjezd do Amsterdamu, volný pro-
gram, v podvečer trajektem do Newcastlu.
3. den – příjezd do Newcastlu, přesun do Edinbur-
ghu, cestou si prohlédneme Hadrianův val a památ-
ky v městečkách Jedburgh a Melrose. Ubytování 
v  okolí Edinburghu, krátká večerní prohlídka města. 
4. den – dopoledne prohlídka hradu Edinburgh, 
kde jsou uloženy korunovační klenoty a legendární 
„Kámen osudu“, odpoledne přejezd na ostrov 
Skye. Cestou navštívíme velkolepé sídlo vévody 
z Athollu – Blair Castle. Ubytování na ostrově. 
5. den – prohlídka ostrova, kouzelné přírody plné 
fjordů, soutěsek a vodopádů (vyhlídka Kilt Rock, 
hrad Dunvegan, vodopád Lealt Falls, přístavní 
město Portree). 
6. den – brzy ráno odjezd na pevninu, krátká 
zastávka u Eilean Donan Castle, poté jezero Loch 
Ness a zřícenina hradu Urquhart. Odpoledne se 
přesuneme směrem k Ben Nevis (nejvyšší hora 
Skotska). Fakultativně, dle časových možností, 
možná vyjížďka po jezeru nebo lanovkou na vrchol 
hory.  Odjezd na ubytování v okolí města Stirling.
7. den – dopoledne prohlídka Stirlingu (Wallaceův 
památník a mohutný hrad – sídlo Stuartovců), 
odpoledne přesun do Liverpoolu. Cestou krátká 
zastávka v první vesnici Skotska Gretna Green. 
Ubytování v okolí Liverpoolu.
8. den - dopoledne prohlídka Liverpoolu, 
v odpoledních hodinách přesun do Londýna. 
Cestou zastávka u mohutného hradu Warwick 
nebo v Shakespearově městě Stratford upon 
Avon. Ubytování v okolí Londýna.
9. den – celodenní pobyt v Londýně. V podvečerních 
hodinách návrat k autobusu a odjezd směr ČR.
10. den – předpokládaný návrat do ČR po poledni.



jazykové pobyty  
ve velké Británii
Zajišťujeme výuku anglického jazyka spolu 
s ubytováním a dalšími službami ve Velké 
Británii. Spolupracujeme s jazykovou ško-
lou LAL, která byla založena již před více než 
30ti lety a díky svým dlouholetým zkušenos-
tem nabízí vysoké standardy výuky pomocí 
kvalifikovaných a zkušených učitelů. Ve Velké 
Británii nabízíme studium ve 2 městech a to 
v Londýně a Torbay. 

Ubytování si můžete vybrat z široké řady 
možností, zejména doporučujeme uby-
tování v hostitelské rodině, což je skvělý 
způsob, jak poznat místní životní styl 
a procvičit si své jazykové dovednosti 
s rodilými mluvčími v neformálním pros-
tředí.

Jazykové kurzy organizujeme ve třech 
věkových kategoriích, pro děti od 10 do 
11 let, pro mláděž od 12 do 17 let a pro dos- 
pělé. Samozřejmostí je i široká nabídka vol-
nočasových aktivit, jako jsou např. různé 
sportovní aktivity (kuželky, aquapark apod.)
a nejrůznější výlety do okolí. 

Pro konkrétní cenovou nabídku nás 
prosím kontaktujte.

napríc Katalánskem, 
vcetne Gaudího mesta 
Barcelony
1. den – odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2. den – ubytování na pobřeží Costa Brava 
poblíž Barcelony, relaxace nebo koupání (dle 
počasí).
3. den – celodenní výlet do Barcelony - klasická 
část: gotická čtvrť Barri Gotic, pověstná Ram-
bla a přístav. Odpoledne návštěva „Španělské 
vesnice“ či jedinečného mořského akvária. 
4.den – celodenní výlet do horského kláštera 
Montserrat z 11.století. Prohlídka katedrály se 
slavnou černou madonou La Moreneta a křížové 
cesty. 
5. den – polodenní výlet do městečka Figueres 
s muzeem Salvadora Dalího, zbytek dne volný 
program.
6. den –  celodenní romantický výlet lodí podél 
skalnatého pobřeží do Tossa de Mar (“perla 
pobřeží”), prohlídka městečka a hradeb bývalé 
pevnosti z 12. století. 
7. den – celodenní výlet do Gerony, his-
torického centra Katalánska na břehu řeky 
Onyar, poté návštěva Besalú, nádherného stře-
dověkého města s kostelem Sant Vicenc a bene-
diktýnským klášterem Pant Pere. 
8. den – celodenní výlet do Barcelony - mo- 
dernistická část: katedrála Sagrada Familia, 
Parc Güell, Gaudího Casa Batlló, La Pedrera, 
odpoledne možnost návštěvy Picassova muzea, 
Gaudího parku apod. Večer odjezd zpět do ČR. 
9. den – návrat do ČR v odpoledních hodinách.

cena od 8.450,-/student

cena od 10.350,-/studentcena zahrnuje:
•  dopravu moderním autobusem při mini- 

málním počtu 40 platících účastníků
• 6x ubytování (vícelůžkové pokoje)
• 6x snídaně, 6x večeře
• pojištění CK a služby českého průvodce

cena zahrnuje:
•  dopravu moderním autobusem při mini- 

málním počtu 40 platících účastníků
•  trajekt (vč. ubytování) z Ancony  

do Igoumenitsy a zpět
•  4x ubytování (vícelůžkové pokoje)
•  4x snídaně, 4x večeře
•  pojištění CK a služby českého průvodce
•  místního průvodce v každém areálu 

(povinné)
•  vstupné do modře vyznačených objektů
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za historií recka 
(thermopyly, athény, 
Mykény, olympie)
1. den – odjezd z ČR do Itálie ve večerních hodinách.
2. den – po poledni odjezd trajektem z Ancony do 
Igoumenitsy.
3. den – ráno připlutí do Řecka, odtud autobusem 
do Meteory, prohlídka slavného kláštera. Odjezd 
na ubytování.
4. den – odjezd směr jih, zastávka u Thermopyl 
(místa slavné bitvy), odpoledne příjezd do Delf 
- proslulá věštírna a místo konání Pýthických 
her, prohlédneme si Apollónův chrám, poklad-
nici, divadlo či stadion. Odjezd do přímořského 
lázeňského městečka Loutraki, dle počasí možnost 
koupání, ubytování.
5. den – celodenní výlet do Athén – Akropole, 
Propylaje, Parthenon, Agora, Diův chrám, Archeo-
logické muzeum, návštěva novodobého Olympi-
jského stadionu.
6. den – celodenní výlet přes Korintský průplav 
do bájných Mykén, opevněného palácového 
komplexu s kyklopskými hradbami, Lví branou či 
Atreovou pokladnicí. Po poledni krátká zastávka 
v přímořském městečku Nafplio, poté prohlídka 
Epidaurosu, posvátného okrsku boha Asklépia 
s největším antickým divadlem v Řecku.
7. den – brzy ráno odjezd do Olympie, dějiště 
prvních historicky doložených Olympijských her. 
Prohlídka rozsáhlého archeologického areálu, 
stadionu, Héřina a Diova chrámu, Feidiovy dílny. 
Poté přejezd do Patrasu, večer plavba trajektem 
do Ancony.
8. den – odpoledne odjezd z italského přístavu An-
cona zpět do ČR.
9. den – návrat do ČR v dopoledních hodinách.



paríz – kouzelné mesto 
na seine
1. den – v podvečer odjezd z ČR, noční pře-
jezd přes Německo do Francie.
2. den – ráno příjezd do Paříže, pěší prohlíd-
ka historického centra: katedrála Notre 
Dame, Sainte Chapelle, Radnice, Les Halles, 
Centre George Pompidou, Královský palác. 
Odpoledne prohlídka slavné galerie Louvre 
a procházka zahradami Tuileries. V podvečer  
ubytování v okolí Paříže.
3. den – okružní jízda městem: Montmartre, 
vrch umělců s kostelem Sacré-Coeur, Opera, 
Place de la Concorde, Eiffelova věž, dále po 
třídě Champs-Elysées s Vítězným obloukem 
až k moderní čtvrti La Défence. Zpět přes 
Montparnasse a čtvrť Saint Germain des Près 
do Latinské čtvrti: Pantheon, Sorbonna.
Odpoledne volný program, doporučujeme 
procházku Lucemburskou zahradou a La- 
tinskou čtvrtí. Fakultativně možnost výletu 
na královský zámek Versailles.
4. den – prohlídka pitoreskní čtvrti Le Mara-
is: Place des Vosges, návštěva Picassova 
muzea. Odpoledne návštěva Muzea D´Or-
say, poté volný program okolo Eiffelovy 
věže. Fakultativně možný výstup nahoru či 
výlet lodí po Seině. Noční přejezd zpět přes 
Německo do ČR.
5. den – návrat do ČR v dopoledních hodinách.

za památkami do 
provence (avignon, 
Marseille, orange)  
s mozností koupání
1. den – odjezd z ČR v odpoledních hodinách, 
noční přejezd do Francie.
2. den – prohlídka města Avignon – Papežský 
palác, Avignonský most.  V podvečer ubytování.
3. den – prohlídka města Arles – velmi staré město 
s dochovanými antickými památkami, v pozděj-
ších letech působiště Vincenta van Gogha. Prohlíd-
ka katedrály Sant-Trophime a benediktýnského 
kláštera Montmajour. Poté přesun do starobylé 
vesnice Les Baux-de-Provence se zříceninou hra-
du. Prohlídka Saint-Rémy-de-Provence.
4. den – volný den, možnost koupání.
5. den – prohlídka města Nimes (chrám Maison Car-
rée, Augustova brána, amfiteátr), přesun do Orange, 
cestou zastávka u mostu Pont du Gard. Odpoledne 
prohlídka města Orange (Vítězný oblouk).
6. den – návštěva přírodní rezervace Camargue, 
kde žijí polodivocí bílí koně, plaměňáci či býci, 
odpoledne volný program.
7. den – výlet do Marseille, prohlídka baziliky 
Notre-Dame de la Garde, baziliky Panny Marie 
Strážné, čtvrť  Panier, Starý přístav. Odpoledne 
volný program v Marseille – možnost výletu na os-
trov If, kde byl dle Alexandra Dumase vězněn hrabě 
Monte Christo. 
8. den – výlet do Monaka – prohlídka města, vol-
ný program, možnost koupání. V podvečer odjezd 
zpět do ČR.
9. den – návrat do ČR v dopoledních hodinách.

cena od 12.450,-/student

cena od 5.850,-/student

cena od 10.890,-/student
cena zahrnuje:
•  dopravu moderním autobusem při 

minimální počtu 40 platících účastníků
•  2x ubytování (vícelůžkové pokoje)
•  2x snídaně, 3x večeře
•  pojištění CK a služby českého průvodce
•  jízdné po Paříži v uvedeném rozsahu
•  vstupné do modře označených  

objektů

cena zahrnuje:
•  dopravu moderním autobusem při mini- 

málním počtu 40 platících účastníků
•  6x ubytování (vícelůžkové pokoje)
•  6x snídaně, 6x večeře
•  pojištění CK a služby českého průvodce

cena zahrnuje:
•  dopravu moderním autobusem při mini- 

málním počtu 40 platících účastníků
•  6x ubytování (vícelůžkové pokoje)
•  6x snídaně, 6x večeře
•  plavba lodí na ostrov Tremiti a zpět
•  pojištění CK a služby českého průvodce
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prírodní krásy Gargána 
(ostrovy tremiti, Monte 
s. angelo) s mozností 
koupání
1. den – odjezd z ČR okolo poledne.
2. den – příjezd na poloostrov Gargáno, ubytování 
v přímořském letovisku. Odpoledne volný pro-
gram, koupání.
3. den – prohlídka rybářských vesniček: Vieste 
– středověké domy, muzeum mušlí či skalní út-
var Pizzomunno. Peschici – procházka po his-
torickém centru města, typickým svými bílými 
domy, prohlídka přístavu. Zbytek dne volný pro-
gram.
4. den – celodenní výlet na ostrovy Tremiti – sou-
ostroví tří ostrovů a několika útesů s neporušenou 
přírodní scenérií. Ostrovy Tremiti jsou chráněnou 
podmořskou rezervací a jsou jedinými ostrovy 
v Jaderském moři patřícími Itálii. Možnost koupání.
5. den – volný program
6. den – celodenní výlet, navštívíme kouzelné 
městečko Monte Sant’Angelo se stejnojmenným 
hradem a kostel San Pietro (zničený zemětřesením 
a proslavený zjevením archanděla Michaela). 
Odpoledne návštěva opatství a kláštera Pulsano 
a San Giovanni di Rotondo.
7. den – polodenní výlet do parku Forresta Umbra 
nebo fakultativně výlet lodí na mořské jeskyně 
s možností koupání. Zbytek dne volný program. 
8. den – volný den, v odpoledních hodinách 
odjezd zpět do ČR.
9. den – návrat do ČR v dopoledních hodinách.



romantické Benátky, 
vicenza, padova
1. den – odjezd z ČR v časných ranních hodi- 
nách přes Rakousko do Itálie. Večer příjezd  
do Lido di Jesolo, ubytování.
2. den – dopoledne prohlídka Vicenzi, měs-
ta Andrey Palladia s nádhernými městskými 
paláci, vilami, bazilikou, náměstím Piazza 
dei Signori či divadlem Teatro Olimpico. 
Odpoledne prohlídka starobylé univerzitní 
Padovy, které dominuje bazilika sv. Antoní-
na Paduánského. Možnost návštěvy kaple 
Scrovegniů.
3. den – odjezd lodí z Lido di Jesolo do 
Benátek, prohlídka historického centra - 
náměstí sv. Marka s bazilikou, Dóžecí palác 
a Kampanila, přilehlé uličky atd. Odpoledne 
možnost návštěvy interiérů, kostela San 
Paolo a dei Frari, popřípadě volný program. 
Návrat lodí do Lido di Jesolo, večeře v hote-
lu, poté odjezd zpět přes Rakousko do ČR.
4. den – návrat v dopoledních hodinách.

vecné mesto rím
1. den – odjezd z ČR v odpoledních hodinách 
přes Rakousko do Itálie.
2. den – ráno příjezd do Říma, metrem do 
centra, prohlídka Vatikánu - baziliky sv. Petra. 
Fakultativně možnost prohlídky Vatikánských 
muzeí se Sixtinskou kaplí a kopule baziliky 
sv. Petra. Odpoledne prohlídka baziliky Panny 
Marie Sněžné a Lateránské baziliky, patřící Va-
tikánskému státu. Přesuny metrem. V podvečer 
ubytování v okolí Říma.
3. den – dopoledne výlet do Tivoli – prohlídka jedi-
nečného antického komplexu – sídla císaře Hadriá-
na – Villy Adriana. Odpoledne prohlídka antického 
Říma – Koloseum a Forum Romanum. 
4. den – pokračování v prohlídce antického 
Říma – bazilika sv. Petra v okovech s Mojžíšem 
od Michelangela, císařská fóra, Kapitol, náměstí 
Venezia, Marcellovo divadlo, antický Pantheon, 
Fontána di Trevi, Španělské schody, náměstí del 
Popolo. Večer odjezd přes Rakousko zpět do ČR.
5. den – příjezd do Prahy v odpoledních hod-
inách.

cena od 5.490,-/studentcena od 4.390,-/student

cena od 6.990,-/student

cena zahrnuje:
•  dopravu moderním autobusem při  

minimálním počtu 40 platících účastníků
•  2x ubytování (vícelůžkové pokoje)
•  2x snídaně, 2x oběd formou balíčku,  

3x večeře
•  pojištění CK a služby českého průvodce
•  jízdné po Římě v uvedeném rozsahu
•  vstupné do modře označených  

objektů

cena zahrnuje:
•  dopravu moderním autobusem při mini- 

málním počtu 40 platících účastníků
•  2x ubytování (vícelůžkové pokoje)
•  2x snídaně, 2x oběd (formou balíčků), 

3x večeře
•  pojištění CK a služby českého průvodce
•  plavba lodí z Lido di Jesolo do Benátek 

a zpět cena zahrnuje:
•  dopravu moderním autobusem při mini- 

málním počtu 40 platících účastníků
•  3x ubytování (vícelůžkové pokoje)
•  3x snídaně, 3x oběd formou balíčku,  

4x večeře
•  pojištění CK a služby českého průvodce
•  jízdné po Římě
•  vstupné do modře označených  

objektů
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po stopách starovekych 
rímanu (rím, pompeje, 
vesuv, neapolsky záliv)
1. den  – odjezd z ČR v odpoledních hodinách 
přes Rakousko do Itálie.
2. den – ráno příjezd do Říma, metrem do 
centra, prohlídka Vatikánu – baziliky sv. Petra. 
Fakultativně možnost prohlídky Vatikánských 
muzeí se Sixtinskou kaplí a kopule baziliky 
sv. Petra. Odpoledne odjezd a ubytování 
v oblasti Neapolského zálivu.
3. den – dopoledne návštěva archeologického 
areálu Herculáneum, odpoledne prohlídka 
historického centra Neapole s Královským 
palácem a Castel Nuovo, návštěva Národního 
archeologického muzea. Nebo fakultativně 
celodenní výlet lodí ze Sorrenta na ostrov Capri.
4. den – dopoledne prohlídka unikátního ar-
cheologického areálu Pompejí, které jsou 
nejvelkolepějším svědectvím života římského 
města a tehdejší kultury. Odpoledne výlet na 
stále činnou sopku Vesuv, výstup k hlavnímu 
kráteru.
5. den – ráno odjezd zpět do Říma, prohlídka  
antického města – Koloseum a Forum Roma-
num. Odpoledne prohlídka barokního Říma - 
náměstí Navona, antický Pantheon, Fontána di 
Trevi, Španělské schody či náměstí del Popolo. 
Večer odjezd zpět přes Rakousko do ČR.
6. den – příjezd do Prahy kolem poledne.



Mnichov  
a Bavorské zámky
1. den – odjezd v časných ranních hodinách. 
Odpoledne prohlídka Mnichova, návštěva 
zámku Nymphenburg na okraji města nebo 
areálu automobilky BMW. Poté prohlídka 
historického centra: radnice, královská rezi-
dence, Frauenkirche. Odjezd na ubytování.
2. den – dopoledne prohlídka Ettalu - 
barokního benediktinského kláštera pův. ze 
14. století v údolí řeky Ammer a Linderhofu 
(barokní zámek s umělou jeskyní, parkem, 
vodopády a vodotrysky). Odpoledne návště-
va alpského střediska Garmisch-Parten-
kirchen, pod nejvyšším vrcholem Německa 
Zugspitze (2.962 m), nenáročná turistika 
v soutěsce Partnachklamm.
3. den – ranní zastávka v poutním místě Weis- 
kirche s unikátní vnitřní výzdobou kostela, 
poté návštěva pohádkového zámku Neus-
chwanstein, jenž si v kouzelném prostředí 
hor nechal vybudovat bavorský král Ludvík 
II. Na závěr dne procházka romantickým 
městečkem na úpatí Alp – Füssen. 
4. den – odjezd přes Bad Tölz směrem na 
Salzburg. Projížďka lodí po půvabném jezeře 
Königsee. Na závěr procházka horským 
městečkem Berchtesgaden nebo prohlídka 
SALZBURGU. Návrat do ČR v nočních ho-
dinách.

Berlín – mesto muzeí
1. den – odjezd z ČR v časných ranních hodi- 
nách. Dopoledne prohlídka Drážďan (např. 
Semprova opera, katolický kostel Hofkirche, 
zámek Zwinger či obnovený kostel Frauen-
kirche). Odpoledne návštěva Míšně, koléb-
ky porcelánu, poté návštěva zámku Moritz- 
burg proslaveného pohádkou Tři oříšky pro 
Popelku. Ubytování na okraji Berlína.
2. den – dopoledne prohlídka Berlína: třída 
Unter den Linden, Berlínský dóm, Museum-
sinsel, Alexanderplatz, Nikolaiviertel, Rotes 
Rathaus, Gendarmenmarkt, Braniborská 
brána, budova Říšského sněmu, náměstí 
Potsdamer Platz. Odpoledne prohlídka 
Egyptského muzea, kde je vystavena busta 
královny Nefertiti.
3. den – odjezd do Postupimi, hlavního 
zemského města Braniborska. Fakultativně 
návštěva zámku Sanssouci, procházka 
zámeckým parkem. Odpoledne návrat do 
Berlína, návštěva památníku holokaustu 
Sachsenhausenu, fakultativně možnost 
prohlídky zámku Charlottenburg nebo Tech-
nického muzea. Na závěr dne možnost pro-
jížďky po Sprévě nebo volný program.
4. den – celodenní výlet do Lipska, zastáv-
ka u Památníku bitvy národů věnovaného 
slavné bitvě proti Napoleonovi, procházka 
po vyhlášeném lipském nádraží, či prohlíd-
ka kostelů sv. Tomáše a sv. Mikuláše. Nebo 
fakultativně celodenní relaxace v aquaparku 
Tropický ráj. Návrat do ČR v nočních hodi- 
nách.

cena od 5.190,-/student

cena od 5.890,-/student

cena od 3.890,-/díte

cena zahrnuje:
•  dopravu moderním autobusem při mini- 

málním počtu 40 platících účastníků
•  3x ubytování (vícelůžkové pokoje)
•  3x snídaně, 3x večeře
•  plavba po jezeře Königsee
•  pojištění CK a služby českého průvodce
•  vstupné do modře označených  

objektů

cena zahrnuje:
•  dopravu moderním autobusem při mini- 

málním počtu 40 platících účastníků
•  3x ubytování (vícelůžkové pokoje)
•  3x snídaně, 3x večeře
•  pojištění CK a služby českého průvodce
•  vstupné do modře označených  

objektů

cena zahrnuje:
•  dopravu moderním autobusem při mini- 

málním počtu 40 platících účastníků
•  1x ubytování (vícelůžkové pokoje)
•  1x snídaně, 1x večeře
•  vstupné do aquaparku Alpamare na 4 h
•  celodenní vstupné do zábavného parku 

Legoland
•  pojištění CK a služby českého průvodce
•  vstupné do modře označených  

objektů

(pro děti do 12-ti let)
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aquapark alpamare, 
zámek neuschwanstein, 
Legoland
1. den – odjezd z ČR v časných ranních 
hodinách. Dopoledne návštěva termálních 
lázní a aquaparku Alpamare v bavorském 
městečku Bad Tölz. V areálu se nachází 
vnitřní i venkovní bazény s teplou minerální 
vodou, vířivky, několik tobogánů a dalších 
atrakcí jako jízda na duších, bazén s umělým 
vlnobitím a také umělá vlna na surfování.
Odpoledne návštěva pohádkového zám-
ku bavorského krále Ludvíka II. - Neu-
schwanstein – jeden z nejznámějších 
a nejnavštěvovanějších zámků v Německu. 
Ubytování poblíž Mnichova.
2. den – odjezd do zábavního parku Lego-
land u Mnichova. Celodenní návštěva toho-
to úžasného areálu se spoustou atrakcí jako 
jsou horské dráhy, vláček, lodičky, Safari, au-
todráha či Miniland sestavený z 25 miliónů 
LEGO kostiček. 
Večer odjezd zpět do ČR, návrat v nočních 
hodinách.



secesní víden  
a Budapest
1. den – odjezd z ČR v brzkých ranních 
hodinách, dopoledne okružní jizda Vídní -  
Kahlenberg, Dunajská věž, UNO-City, Prater 
- Riesenrad, zastávka u Hundertwasserových 
domů, u zámků prince Evžena Savojského 
(Dolní a Horní Belvedere) a u císařského zám-
ku Schönbrunn s parkem. Ubytování ve Vídni, 
večerní procházka historickým centrem.
2. den – dopoledne prohlídka historického 
centra – Hofburg (klenotnice, císařské 
apartmány a muzeum Sissi), židovská  
čtvrť, st. Ruprechtskirche, Orloj, náměstí 
s dómem sv. Štěpána, Kärtnerstrasse, hrob-
ka habsburských panovníků, či Státní Opera. 
Odpoledne odjezd do Budapešti, ubytování.
3. den – dopoledne prohlídka Budapešti, 
římského města Aquincum,  okružní jízda 
městem – hradní čtvrť Buda (Rybářská bašta, 
Matyášův chrám), poté zastávka v historické 
tržnici, možnost nákupů a oběda.  Odpoledne 
pokračování okružní jízdy Peští až na náměstí 
Hrdinů. Zbytek dne volný program, možnost 
koupání v lázních Széchenyi nebo návštěvy 
Vidám parku.
4. den – prohlídka Pešti -  Váci utca, možnost 
plavby lodí po Dunaji nebo koupání v luxus-
ních termálních lázních, popřípadě návště-
va galerie či muzea. Odpoledne odjezd zpět, 
návrat do ČR v pozdních večerních hodinách.

víden – mesto  
na dunaji
1. den – odjezd z ČR v brzkých ranních hodi- 
nách, dopoledne okružní jízda Vídní – 
Kahlenberg, Dunajská věž, UNO-City, Prater 
- Riesenrad, zastávka u Hundertwasserových 
domů, u zámků prince Evžena Savojského 
(Dolní a Horní Belvedere) a u císařského zám-
ku Schönbrunn. Ubytování ve Vídni, večerní 
procházka historickým centrem.
2. den – dopoledne prohlídka historického 
centra – Hofburg (klenotnice, císařské apart-
mány), židovská čtvrť, nejstarší kostelík 
St. Ruprechtskirche, Orloj, náměstí s dómem 
sv. Štěpána (možnost návštěvy věže s vý-
hledem na celý historický střed města), Kärt-
nerstrasse, hrobka habsburských panovníků, 
Státní Opera, kostel sv. Karla Boromejského. 
Odpoledne nákupní třída Mariahilfer Strasse 
a volný program, nebo fakultativně návštěva 
Leopoldova muzea. Večer odjezd zpět do ČR, 
návrat v nočních hodinách.

cena od 2.150,-/student

cena od 4.490,-/student

cena od 2.590,-/studentcena zahrnuje:
•  dopravu moderním autobusem při mini- 

málním počtu 40 platících účastníků
•  1x ubytování (vícelůžkové pokoje)
•  1x snídaně, 1x večeře
•  pojištění CK a služby českého průvodce

cena zahrnuje:
•  dopravu moderním autobusem při mini- 

málním počtu 40 platících účastníků
•  3x ubytování (vícelůžkové pokoje)
•  3x snídaně, 3x večeře
•  pojištění CK a služby českého průvodce

cena zahrnuje:
•  dopravu moderním autobusem při mini- 

málním počtu 40 platících účastníků
•  1x ubytování (vícelůžkové pokoje)
•  1x snídaně, 1x večeře
•  základní vstupné na hrad Wawel
•  vstupné do solného dolu a služby  

místního průvodce
•  pojištění CK a služby českého průvodce

7Tel.: 235 350 750, 235 350 804   E-mail: alexandra.vachova@dirbohemia.cz, info@dirbohemia.cz    Web: www.dirbohemia.cz DIR BOHEMIA 

Krakov, mesto 
polskych králu,  
osvetim
1. den – odjezd z ČR v nočních hodinách, 
ráno příjezd do Osvětimi, prohlídka koncen-
tračního tábora. Odpoledne příjezd do Krako-
va – prohlídka starého města – hlavní náměstí 
Královský rynek, na kterém je umístěn 
Mariánský kostel, Soukenice, Radniční věž 
či kostel sv. Vojtěcha. Fakultativně možná 
procházka židovskou čtvrtí či prohlídka Schin-
dlerovy továrny. Odjezd na ubytování.
2. den – prohlídka sídla králů v Krakově – 
Wawel – nízký kopec na levém břehu Visly, 
na němž je postaven mohutný královský 
hrad, katedrála sv. Stanislava a Václava či 
jeskyně Smocza Jama (Dračí jeskyně). Po-
dle pověsti zde žil nebezpečný drak, kterého 
lstí přemohl rytíř Krak, podle něhož je město 
dodnes pojmenováno. Odpoledne návštěva 
Solného dolu Wieliczka – což je jeden z nej-
starších a stále pracujících solných dolů na 
světě. V podvečer odjezd zpět do ČR, návrat 
v nočních hodinách.



advent v solné komore  
a certovsky rej  
v salzburgu
1. den – odjezd z ČR v ranních hodinách. Ad-
vent v Solné komoře - vánoční trh před bazili- 
kou a v zámeckých arkádách Mondsee, idylická 
městečka u jezera Wolfgangsee - St. Gilgen a St. 
Wolfgang, tradiční trhy, plavba lodí kolem obří 
lucerny. Odjezd na ubytování.
2. den – Salzburg -  prohlídka Mozartova 
města, v němž si vychutnáme adventní at-
mosféru blížících se Vánoc – romantický ad-
ventní trh na nádvoří arcibiskupského zámku 
v Hellbrunn, nejkrásnější vánoční Ježíškův trh 
v srdci starého města před Dómem či další 
půvabný trh na nádvoří před zámkem Mirabell. 
Odpoledne čertovský rej na nádvoří pevnosti 
Hohensalzburg a poté čertovský průvod vyzdo-
benými uličkami historického centra města. 
Večer odjezd zpět do ČR, návrat  v nočních 
hodinách.

certovsky rej a advent 
v rakousku, vcetne 
návstevy termálního 
aquaparku
1.den – odjezd z Prahy v časných ranních hodi- 
nách do Rakouska. Návštěva termálního aqua-
parku v lázních Laa an der Thaya - čtyřhodinový 
pobyt v moderních lázních s vodou teplou až 36°C. 
Na ploše 1.500 m2 si vychutnáte největší a nejex-
kluzivnější říši saun v celém Rakousku, nejrůznější 
bazény a tobogány či klidovou zónu s relaxační 
hudbou a zvuky přírody.
Odpoledne tradiční advent ve vinařském městečku 
Retz, kde můžete ochutnat selské speciality na 
vyzdobeném historickém náměstí. Vrcholem dne je 
Krampuslauf- tradiční setkání čertů. Nocleh v hotelu 
ve Znojmě.                                                                                                                                                  
2. den – dopolední prohlídka zámku Rosen-
burg, jeden z nejkrásnějších a nejvýznamněj- 
ších hradních komplexů v Rakousku. Na nád-
voří zámku se každoročně pořádají vánoční 
trhy. Návrat do ČR v nočních hodinách.

cena od 2.090,-/student

cena od 2.290,-/student
cena od 2.190,-/student

cena zahrnuje:
•  dopravu moderním autobusem při mini- 

málním počtu 40 platících účastníků
•  1x ubytování (vícelůžkové pokoje)
•  pojištění CK a služby českého průvodce

cena zahrnuje:
•  dopravu moderním autobusem při mini- 

málním počtu 40 platících účastníků
•  1x ubytování ve Znojmě (vícelůžkové 

pokoje)
• 1x snídaně, 1x večeře
• vstup do lázní Laa na 4 hodiny
• pojištění CK a služby českého průvodce

cena zahrnuje:
•  2x ubytování (vícelůžkové pokoje) 
•  2x snídaně, 2x večeře
•  2x oběd (1x v restauraci, 1x formou 

balíčku)
•  průvodce v uvedeném rozsahu
•  projížďku lodí po Vltavě
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stovezatá praha
1. den – příjezd do Prahy po poledni, ubytování. 
Odpoledne sraz s průvodcem, metrem do centra, 
prohlídka Starého města a Karlova mostu.  
2. den – po snídani sraz s průvodcem, poté la-
novkou na Petřín, návštěva Strahovského kláštera 
a Pražského hradu, procházka Malou Stranou. 
Odpoledne projížďka lodí po Vltavě (Čechův most, 
Karlův most, Slovanský ostrov), poté doporuču-
jeme návštěvu Národního nebo Židovského 
muzea.
3. den – po snídani uvolnění pokojů, volný pro-
gram, doporučujeme prohlídku Technického 
muzea nebo návštěvu Zoo.

Na vyžádání Vám rádi zajistíme dopravu od 
Vaší školy do Prahy.

vseobecné informace:
• Pořadatelem uvedených zájezdů je D. I. R. Bohemia /European Travel Services/ spol. s. r. o.
•  Doprava je vždy zajištěna moderními autobusy a je kalkulována pro odjezdy z Prahy/Středočeského kraje. Ostatní odjezdová místa 

v ČR za příplatek. Autobus vždy přistavíme přímo k Vaší škole nebo na Vámi určené místo.
•  Ceny jsou kalkulovány pro minimálně 40 platících osob, na každých 15 studentů je 1 pedagogický dozor ve dvoulůžkovém 

pokoji zdarma.
•  Ceny nezahrnují vstupné do historických objektů, není-li uvedeno jinak. Do modře vyznačených objektů můžeme aktuálně vy-

jednat vstupné zdarma pro studenty do 18-ti let a většinou i pro doprovod (vždy potřeba předložit jmenný seznam žáků 
s razítkem školy). V některých místech je povinné ke skupinové prohlídce přiobjednat i místního průvodce (místní průvodci nejsou 
zahrnuti v ceně, není-li uvedeno jinak) a uhradit příslušné rezervační poplatky. 

•  Cena zájezdů dále nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, pobytovou taxu (je-li vyžadována) a další ev. položky neuvedené v „Cena 
zahrnuje“.

•  Ubytování zajišťujeme v jednoduchých hotelech 2* nebo 3* kategorie, případně v hotelech typu F1. Pro některé země je typické 
ubytování např. v mobilhomech nebo mládežnických hotelech, ubytování v rodinách či v soukromí. Konkrétní typ ubytování Vám 
bude nabídnut dle Vašich požadavků a lokálních zvyklostí. Ve většině ubytovacích kapacit se skládají vratné kauce, které většinou 
bývají ve výši 10 – 20 €/student. Kauce se žákům vrací při skončení pobytu, nezpůsobí-li na hotelu žádné škody. 

•  Konečná cena jednotlivých zájezdů bude upřesněna dle výběru hotelu a stravování, dle úprav v programu, dle aktuálních cen 
hotelů či počtu osob. K jednotlivým zákazníkům vždy přistupujeme individuálně a snažíme se maximálně vyhovět jejich 
požadavkům.

• Všeobecné podmínky a další informace obdržíte na níže uvedených kontaktech.


