STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD
číslo programu

školní rok

19051

termín

2018 / 2019

24. – 27. 4. 2019

HOLANDSKO – ZA VŮNÍ
SÝRA A TULIPÁNŮ
NAARDEN – ZAANSE SCHANS – VOLENDAM
– KEUKENHOF – AMSTERDAM
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy ve večerních hodinách do
Holandska, noční přejezd
2. den ráno příjezd do malebného městečka Naarden –
návštěva místa posledního odpočinku učitele národů Jana
Amose Komenského, prohlídka města a vodní pevnosti,
přejezd

k

návštěvě

městečka

Zaanse Schans

–

návštěva skanzenu holandské vesnice s typickými domy a
větrnými mlýny, plavba po řece Zaan, možnost prohlídky
výroby

sýrů,

odpoledne

oleje,

odjezd

na

barev,
výlet

pekařské
ke

muzeum,

květinovým

…

polím,

k prohlídce květinového království Keukenhof – náleží
k nejkrásnějším květinovým parkům na světě, kde roste
cca 6 milionů cibulovin, odjezd na ubytování, nocleh
3. den po snídani krátká procházka kouzelnou rybářskou
vesničkou

Volendam

–

přístav

s obchůdky,

staré

bludiště úzkých uliček, následuje celodenní návštěva
Amsterdamu – pěší prohlídka města, hlavní náměstí,
nákupní pěší zóna, plovoucí květinový trh, projížďka lodí
po grantech (vodních kanálech), možnost návštěvy
některého z muzeí - Van Gogh Museum, Říšské muzeum,
muzeum voskových figurín Madame Tussauds, nebo
brusírny diamantů (nutná včasná rezervace) a muzea
diamantů, osobní volno, ve večerních hodinách odjezd do
České republiky, noční přejezd
4. den příjezd ke škole v ranních hodinách

CENA ZÁJEZDU KČ 3 790,- ZAHRNUJE:








1x ubytování v mládežnickém hostelu/hotelu se snídaní
dopravu zahraničním autobusem (DVD/USB, bufet, WC)
komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost
za škodu, storno zájezdu, úraz, zavazadla)
pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
průvodce CK po celou dobu pobytu
informační materiály
přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny
minimálně 14 studentů)

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