STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD
číslo programu

školní rok

19050-a

2018 / 2019

termín

29. 5. – 1. 6. 2019

NIZOZEMSKÁ METROPOLE
A OKOLÍ

AMSTERDAM – ZAANSE SCHANS –
BURGER’S ZOO
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy ve večerních/nočních hodinách do
Holandska, noční přejezd
2. den ráno příjezd do Amsterdamu – celodenní pěší
prohlídka města – hlavní náměstí, nákupní pěší
zóna, plovoucí květinový trh, projížďka lodí po
grachtech, možno zařadit návštěvu některého z
muzeí – Van Gogh Museum, Říšské muzeum,
muzeum voskových figurín Madame Tussauds,
možnost návštěvy brusírny diamantů (nutná
včasná rezervace) a muzea diamantů, osobní
volno, v podvečer výlet (autobusem / na kole) k
moři v okolí Haarlemu – pozorování západu
slunce, přejezd na ubytování
3. den po snídani odjezd do městečka Zaanse Schans –
návštěva skanzenu holandské vesnice s typickými
větrnými mlýny, přejezd do města Arnhem, zde
návštěva místní Burger’s ZOO, alternativně
návštěva
Openluchtmuseum
–
krásný
zalesněný park, kde se nachází typický holandský
skanzen;

ZA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO ZDARMA PRO PEDAGOGICKÝ
DOZOR (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU KČ 3 350,- ZAHRNUJE:
ve večerních hodinách odjezd do České republiky
4. den příjezd ke škole










1x ubytování v mládežnickém hostelu/hotelu se
snídaní (vícelůžkové pokoje, soc. zařízení na etáži)
dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB,
bufet)
komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost,
storno zájezdu, úrazové pojištění, pojištění
zavazadel)
pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
průvodce cestovní kanceláře 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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