
Další tipy: Schengen - obec, ve které byla v roce 1985 

podepsána Schengenská dohoda, Evropská centrální banka 

ve Frankfurtu nad Mohenem – prohlídka návštěvnického 

centra, kde se dozvíte více o tom, co a proč ECB dělá.

Brusel
„Hlavní město Evropy“ a jeho nejznámější památky.
Návštěva sídla Evropského parlamentu, kde si 
poslechneme výklad některého z pracovníků EP 
o úloze a práci Evropského parlamentu.
Možnost procházky po Bruselu, prohlédka zajímavostí  
a historických památek tohoto kosmopolitního města 
- královský palác, muzejní komplex, katedrálu sv. 
Michala, jedno z nejhezčích náměstí na světě Grand 
Place, čůrajícího chlapečka Mannekenpis, kulinářské 
centrum města, obchodní bulváry Bruselu a další.

Štrasburk
Hlavní město Alsaska a oficiální sídlo Evropského parlamentu. 
Návštěva Rady Evropy ve Štrasburku. Projděte se prostory 
Evropského parlamentu ve Štrasburku, prohlédněte si velký 
jednací sál a navštivte interaktivní expozici v Parlamentariu 
Simone Veilové. Možnost procházky přes historické 
centrum (UNESCO), katedrála Notre Dame, Kléber - jedno 
z nejkrásnějších historických náměstí v Evropě, Rohanský 
palác, malebná skupina historických domů La petite France.

Lucemburk
Hlavní město Lucemburska, kde ve čtvrti Kirchberg 
sídlí sekretariát Evropského parlamentu, navštívíme 
Soudní dvůr Evropské unie a Evropský účetní dvůr. 
Nutností je prohlídka historického centra tohoto 
velkovévodství, které je zapsané na seznamu památek 
UNESCO - hradby, katedrála, velkovévodský palác, 
náměstí Jana Palacha a zastávka v místě, kde se nachází 
hrobka českého krále Jana Lucemburského.

Haag 
Město významné z hlediska mezinárodní politiky 
a soudnictví. Sídlí zde Stálý rozhodčí soud, který je nejstarší 
institucí pro řešení mezinárodních sporů, Mezinárodní 
soudní dvůr - hlavní soudní orgán Organizace spojených 
národů, Mezinárodní trestní soud a další. 

Plenární sály Evropského parlamentu v Bruselu a ve Štrasburku navštíví každoročně přibližně 450 000 lidí z členských 
států EU i z ostatních zemí. Chcete být také mezi nimi?

INSTITUCE EU

Cena od:  1.500 Kč / osoba

Cena od:  1.990 Kč / osoba
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Cena od:  1.790 Kč / osoba

Cena od:  1.990 Kč / osoba

Ceny zahrnují:

           

BEZPLATNÁ LINKA 800 138 241, e-mail: zajezdy@kristof-jazyky.cz
c e s t o v n í  k a n c e l á ř


