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Vážení pedagogové, milí přátelé,
s novým školním rokem se Vám dostává do rukou náš nově zpracovaný katalog krátkých zájezdu
po Evropě. S nadcházející sezónou 2020/2021 jistě přijdou změny v preferencích navštívených míst,
proto jsme tento katalog sestavili přehledně s ohledem na věk účastníků, učební osnovy a odbornost
škol. Vybrat si tak můžete z tematických programů podle zaměření vaší školy.
Vydejte se třeba jen kousek za hranice k našim sousedům nebo si z nabízených míst sestavte vlastní
vícedenní program. Kombinovat můžete historické památky se zábavními parky, toulkami v přírodě
či jakkoliv jinak. Stejně jako v minulých letech velmi rádi vyhovíme Vašim individuálním přáním
na úpravy a na změny vybraného programu.
Pokud Vás naše nabídka zaujme, neváhejte nás kontaktovat na bezplatné lince 800 138 241. V případě,
že nenajdete program podle Vašeho přání, ozvěte se nám a ve spolupráci s Vámi připravíme program
na míru Vaší škole.
Děkujeme za Vaši přízeň a věříme v brzké setkání.
Kolektiv pracovníků firmy Kristof
INFORMACE K CENÁM45ti účastníků + 3x pedagog.
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skupinu
Ceny jsou kalkulovány pro
odjezdu.
u upřesněny podle místa
Konečné ceny zájezdu budo

Vysvětlivky ikon:
m

buse
doprava zájezdovým auto
průvodce
	cestovní pojištění
ce
vstupné do vybrané atrak

hostelu se snídaní
ubytování v hotelu nebo
trajekt

BEZPLATNÁ LINKA 800 138 241, e-mail: zajezdy@kristof-jazyky.cz

INSTITUCE EU
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?

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.

1.990 Kč / osoba

Cena od:

Štrasburk

Cena od:

1.500 Kč / osoba

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.
Cena od:

1.790 Kč / osoba

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.
Cena od:

1.990 Kč / osoba
Ceny zahrnují:

1985
obec, ve které byla v roce
Další tipy: Schengen opská centrální banka
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PRO HISTORIKY
TEMNÁ MINULOST
Vydejte se na místa, která jsou pozůstatkem jedné z nejstrašnějších chyb lidstva. Poznejte, čeho je člověk schopen pod
nátlakem propagandy a na vlastní kůži pociťte mrazivou atmosféru selhání lidskosti.

Koncentrační tábor Osvětim a Březinka
Největší koncentrační a vyhlazovací tábor v dějinách
lidstva. Během 3,5 hodinové prohlídky Vám místní
odborný průvodce v českém jazyce přiblíží historii
tábora a podmínky, ve kterých zde zahynulo přibližně
1,5 milionu nevinných lidí. V rámci zájezdu navštívíte
jednotlivé objekty a cely
v táboře. Studenti mají
možnost shlédnout krátký Cena od: 1.190 Kč / osoba
film o osvobození tábora.
Součástí prohlídky je také Cena zahrnuje:
druhá část komplexu –
nedaleký separační tábor
zd prodloužit
Doporučujeme zájeKrak
ova
Březinka.
o 1 den – návštěva
a.
a solného dolu Wieliczk

Koncentrační tábor Mauthausen a Linz
Tábor se stal jedním z největších komplexů pracovních
táborů v Němci ovládané Evropě. Na rozdíl od jiných
koncentračních táborů byl určen pro „nenapravitelné
politické protivníky Říše“ a byl ve většině případů
využívaný na vyhlazení inteligence prací. Během
prohlídky se dozvíme o životě zajatců, uvidíme nechvalně
proslulé „Schody smrti“, po nichž byli vězni nuceni
nosit těžké kamenné kvádry. Odpoledne se přemístíme
do Lince, kde si prohlédneme zachovalé historické
centrum - Starou radnici,
zámek a také si ukážeme
ba
Cena od: 880 Kč / oso
dva kostely, jeden z nich je
Cena zahrnuje:
tím nejstarším a druhý tím
největším v celém Rakousku.

Koncentrační tábor Dachau a Mnichov
První koncentrační tábor, který sloužil jako model
pro ostatní tábory a zároveň jako škola ponižování
a vraždění pro muže SS. Místní odborný průvodce nám
během prohlídky povypráví o historii tábora, navštívíme
muzeum plné dochovaných záznamů a životních
příběhů vězňů. Mimo jiné uvidíme budovu, kde byli
vězni ubytováni, krematorium a také plynovou komoru,
která měla na první pohled vypadat jako sprcha.
V případě zájmu je možné také krátce navštívit nedaleký
Mnichov - můžeme se podívat do olympijského parku,
kde se v roce 1972 konaly
ba
letní olympijské hry.
a od: 1.190 Kč / oso
Cen

hwald u města Weimar, Sac
Další tipy: Tábor Buchen
ek
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Cena zahrnuje:
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PRO HISTORIKY
HISTORICKÁ MĚSTA
Navštivte s námi nedaleké klenoty, které se svou historickou hodnotou zapsaly na mapu světa.

Krakov – královské město
Město s pohádkovou atmosférou protkané bohatou historií
a množstvím místních legend. Nejdříve si prohlédneme
Staré město se zámkem, katedrálou a hrobkou polských
králů. Po Královské cestě sestoupíme z Wawelského návrší
k největšímu středověkému náměstí v Evropě a budeme
obdivovat úchvatný dřevěný
oltář v kostele Panny Marie. Cena od: 1.190 Kč / osoba
Podíváme se i na synagogu
a židovský hřbitov ve čtvrti Cena zahrnuje:
Kazimierz, která byla kdysi
centrem židovské komunity.
spojit s návštěvou
Zájezd je možné
Osvětim
koncentračního tábora
e
a solnými doly ve Wieliczc

Postupim – město pruských panovníků
Dějiště slavné Postupimské konference, během
které vítězné mocnosti rozhodovaly o poválečném
uspořádání Evropy. Město bývalo rezidenčním sídlem
pruských panovníků, což dokazují paláce, které si tu
nechali vystavět - od Sanssouci - letní rezidence
krále Friedricha II. s obrovským parkem, přes
Oranžerii, Čínský dům, Dračí
dům až po Nový palác, který
měl jejich moc symbolizovat. Cena od: 990 Kč / osoba
Atmosféru doplňuje krásné
historické centrum se Starou Cena zahrnuje:
radnicí, třemi branami do
města, Holandská či Ruská Zájezd můžete obohatit o další
ín s mnoha
čtvrť nebo například Ostrov den a navštívit Berlátka
mi
historickými pam
přátelství.

Norimberk

Prohlídka města, kde po sobě zanechal stopy český
král Karel IV., ale i německá nacistická strana NSDAP.
Navštívit můžeme bývalý areál nacistických stranických
sjezdů - Zeppelin Platz, kde Hitler pronášel své monstrózní
proslovy, nebo také budovu soudní síně, kde se po válce
konala hlavní část Norimberských procesů. Město
je doslova rájem pro milovníky historie, najdeme zde
mnoho památek na malém prostoru – městské hradby,
císařský hrad Kaiserburg, chrám sv. Vavřince, kostel
Panny Marie s orlojem, dům slavného norimberského
malíře Albrechta Dürera a gotická radnice v jejíž Pamětní
síni jsou vystaveny kopie říšských korunovačních klenotů.
,
ensburg, Salzburg, Lipsko
Další tipy: Drážďany, Reg
Melk
z,
Lin
,
em
Rýn
nad
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Pasov, Mnichov, Cáchy,
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PRO MILITARISTY - MILOVNÍKY VOJENSKÉ HISTORIE
Milovníci vojenské historie jistě ocení návštěvu míst, která jsou známá svou spojitostí s válečnými konflikty. V jednom
z proslulých vojenských muzeí si na své přijdou i obdivovatelé vojenské techniky a zbraní.

Berlínská zeď a historické centrum Berlína

Berlín - bývalé centrum Třetí říše, kde se nachází velké
množství památek spojených s 2. světovou válkou. Nelze
vynechat Berlínskou zeď – symbol studené války, 165 km
dlouhá betonová stavba, která po 28 let dělila německou
metropoli. Dále možnost navštívit bývalý hraniční přechod
Checkpoint Charlie a Muzeum Berlínské zdi, které
zachycuje život v rozděleném Berlíně. Prohlídka centra města
zahrnuje budovu Reichstag,
Braniborskou
bránu, Cena od: 1.190 Kč / osoba
čtvrť Unter den Linden,
Památník
holocaustu, Cena zahrnuje:
proslulou TV věž a mnoho
dalšího.
štívit
Lze prodloužit o 1 den a nav
nedalekou Postupim

Berchtesgaden - Orlí hnízdo a Salzburg

První den navštívíme Salzburg - rodiště W. A. Mozarta,
město s malebnými uličkami, významnými kostely,
pevností Hohensalzburg a krásným zámkem Mirabell
na druhém břehu řeky Salzach. Večer ubytování v hostelu.
Druhý den vyrazíme na Orlí hnízdo - horské útočiště
Adolfa Hitlera vybudované jako dárek k jeho 50.
narozeninám. Kehlsteinhaus se tyčící na skalnatém
hřebeni ve výšce 1 834 m n. m. a je odtud nádherný
výhled na Berchstesgaden. Nejdříve absolvujeme jízdu
místním autobusem po strmé, 6,5 kilometru dlouhé
silnici, zaříznuté ve skále. Následně projdeme tunelem
vykládaným mramorem a nakonec se vyvezeme
luxusním dobovým výtahem.

Maginotova linie

2.790 Kč / osoba

Cena od:
2 dny/1 noc

Cena zahrnuje:

o návštěvu
Program lze doplnit
en
Solného dolu Berchtesgad

Pás pevností, které v době mezi první a druhou světovou válkou
budovala Francie na své východní hranici. Navštívit můžete
například jednu z pevností Hackenberg nebo Fermont –
dělostřelecké komplexy, největší dvě muzea Maginotovy
linie, v obou se svezete podzemním vláčkem, uvidíte muniční
sklady, dokonale vybavené dělostřelecké sruby a otočnou
a výsuvnou věž pro kanóny, součástí prohlídek jsou také
kasárny s veškerým vybavením - ubikace, kuchyně, ošetřovna
apod. Večer ubytování v hotelu.
Následující den prohlídka Štrasburku - „křižovatka Evropy“,
sídlo Evropského parlamentu, historické centrum UNESCO
s katedrálou Notre Dame, slavná čtvrť Petite France
s hrázděnými domy, kanály a neopakovatelnou atmosférou.
nejnárodů, Verdun - jedna z
Další tipy: Lipsko - bitva
é
tov
rake
bka
kolé
e
ünd
větších bitev 1. sv.v., Peenem zařízení).
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alov
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3.190 Kč / osoba

Cena od:
2 dny/1 noc

Cena zahrnuje:

BEZPLATNÁ LINKA 800 138 241, e-mail: zajezdy@kristof-jazyky.cz

PRO MILITARISTY - MILOVNÍKY VOJENSKÉ HISTORIE
Nedaleká vojenská muzea, která by měl navštívit každý správný milovník vojenské historie a techniky.

Drážďany - Vojenské historické muzeum
Největší muzeum svého druhu v Německu, přináší zcela
nové pojetí prezentace více než osmisetleté německé
vojenské historie. Celkem čítá expozice přes deset tisíc
položek, milovníci vojenské techniky mohou mimo
jiné obdivovat první provozuschopnou ponorku
z roku 1851 nebo džíp typu Wolf, který zničili radikální
islamisté v afghánském Kundúzu. Dále je k vidění čtrnáct
metrů vysoká raketa V2 či šedesát párů bot vězňů
vyhlazovacího tábora
Majdanek a mnoho
ba
Cena od: 650 Kč / oso
dalších zajímavostí.
Cena zahrnuje:

Vídeň – Vojenské historické muzeum
Prezentuje rakouskou a rakousko-uherskou vojenskou
historii od třicetileté války až po rakouskou účast na
mírových misích. Nachází se zde pozoruhodná sbírka
velkých modelů válečných lodí. Součástí námořní
expozice jsou rovněž uniformy a portréty slavných
admirálů. K dalším zajímavým exponátům patří
originální automobil, ve kterém jel Ferdinand d‘Este
v Sarajevu 1914, škodovácká děla z 1. sv. války,
originální pancéřová kopule z pevnosti Přemyšl
a mnoho dalšího. Součástí
muzea je i tanková zahrada,
a od: 890 Kč / osoba
kde najdeme téměř všechny Cen
typy těžké obrněné techniky. Cena zahrnuje:

Brusel – Královské muzeum ozbrojených sil
a vojenské historie
Muzejní sbírky zrcadlí deset století vojenské historie
a zručnosti, od středověkých brnění po současná
letadla a ozbrojená vozidla a stroje, včetně tanků,
kanónů a nechybí ani vojenské uniformy a výstroje.
Návštěvu muzea doplníme o prohlídku centra
města dle časových možností - slavné Atomium,
sídlo Evropského parlamentu, socha Čurajícího
chlapečka Mannekenpis.
Cena od:

zeum Gatow v areálu
ptér
Další tipy: Vojenské mu
lína - sbírky letadel, heliko
Ber
líž
pob
ště
bývalého leti
a hangárech.
olik
něk
v
i
em
neb
m
a uniforem pod širý
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PRŮMYSLOVÉ A TECHNICKÉ OBORY
Exkurze do automobilek v zahraničí
Vydejte se k našim „sousedům“ za poznáním výroby nejluxusnějších značek automobilů, nahlédněte pod ruce mistrům
svého řemesla a obdivujte nejmodernější roboty, bez kterých by tento průmysl nemohl fungovat.

VOLKSWAGEN v Bratislavě

BMW Welt v Bavorsku

BMW Welt Vás nadchne svou nezaměnitelnou,
futuristickou architekturou a odhalí tajemství
výroby světově proslulých automobilů. Navštívit
můžete navíc muzeum
s více než 125 originálními Cena od: 1.350 Kč / osoba
a nejcennějšími kousky.

BMW v Lipsku

„Továrna na sny“, kde se vyrábějí moderní elektromobily.
Exkurze do výroby elektromobilů řady “i” nedaleko
Lipska. Ve zbylé části dne
zavítáme i do samotného Cena od: 1.100 Kč / osoba
Lipska, kde si projdeme
centrum města.

BMW Motorenwerk Steyr

Jeden z největších automobilových závodů BMW Group
zaměřený na vývoj a výrobu
/ osoba
Cena od: 1.100 Kč
dieselových motorů.

VOLKSWAGEN v Drážďanech
Skleněná manufaktura - CENTER OF FUTURE
MOBILITY - Vás zavede do světa e-mobility - jedinečný
svět
zážitkové
výroby
a místo zprostředkování Cena od: 850 Kč / osoba
technologických vizí.

a muzeum Ferrari.
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v Lipsku
Prohlídka jednoho z nejmodernějších závodů v Evropě.
Jedinečná možnost na vlastní oči vidět, jak se montují
vozy Porsche Carrera, 911
00 Kč / osoba
a GT3. Nenecháme si ujít Cena od: 1.1
ani prohlídku centra Lipska.

MERCEDES-BENZ u Stuttgartu
Exkurze do továrny poblíž Stuttgartu, městě
automobilů. Muzeum Mercedesu je mistrovská
prezentace firmy a automobilismu obecně a společně
s novým muzeem Porsche
50 Kč / osoba
nabízí zvýhodněné vstupné Cena od: 1.4
do obou muzeí.

Autostadt Wolfsburg

AUDI v Ingolstadtu
Exkurze do továrny výrobce luxusní značky Audi. Lze
absolvovat jak obecnou prohlídku, tak i tematickou
(speciální prohlídky lakoven či karosáren). V případě
zájmu je možné projít i muzeum automobilky Zážitkový svět Audi nebo
historické centrum města Cena od: 1.050 Kč / osoba
Ingolstadt.

Další tipy: Itálie - Moden

Prohlídka výrobního závodu, kde vyrábí 5 značek pod
jednou střechou (VW Touareg, Porsche Cayenne, Audi
Q7, Škoda Citigo a Seat Mii
/ osoba
– minicars)
Cena od: 1.050 Kč

“Město automobilů” rozkládající se na více než 30
hektarech, turistická atrakce, která přiléhá k továrně
firmy Volkswagen, a její součástí je i muzeum a zábavní
park. Jde o druhý nejnavštěvovanější zábavní park
v Německu. Své zastoupení tu mají i firmy Audi,
SEAT, Lamborghini, Porsche či Škoda. Modely aut
doplňují skvělé interaktivní výstavy. Můžete se na
chvilku stát automobilovým designérem, vyzkoušet si
různé simulátory nebo zjistit vliv automobilů na život
v jakékoliv části světa.
Nepřehlédnutelné je muzeum zvané ZeitHaus, kde
se vrátíte v čase na začátek automobilismu. Můžete
obdivovat nablýskané automobily všech značek, které
tvořily historii.
Cena od:

1.190 Kč / osoba

Ceny zahrnují:

BEZPLATNÁ LINKA 800 138 241, e-mail: zajezdy@kristof-jazyky.cz

PRŮMYSLOVÉ A TECHNICKÉ OBORY
Ať jste obdivovatelé rychlých aut, nadšenci do historických strojů nebo hledíte do moderní budoucnosti, s námi se podíváte
do těch nejnavštěvovanějších muzeí kousek za hranice, kde objevíte technické klenoty a skvosty.

Automobilové a technické muzeum
Sinsheim

Vídeň nejen pro techniky

Na ploše 30 000m2 najdete 3 000 exponátů, např.
originál legendární Concorde Air France, historická
vozidla Maybach, hist. motocykly, vč. vozů Formule 1.
V ceně návštěva IMAX 3D
kina a vybraný dokumentární Cena od: 1.490 Kč / osoba
film (45 min).

Technisches Museum Wien s unikátními exponáty ze
světa techniky - nejstarší automobil světa z r. 1888, první
elektromobil, originální dřevěné kamery, atd. V centru
si prohlédneme velkolepou
radnici, budovu Parlamentu,
a
Cena od: 890 Kč / osob
císařskou rezidenci Hofburg,
Stephansdom a další.

Evropské technické muzeum Speyer

Technické muzeum v Mnichově

Na ploše 150 000 m2 venkovní plochy a 25 000 m2 kryté
plochy se nachází přes 3 000 exponátů - vesmírné
lodi, auta veteráni, lodě i lokomotivy. V ceně návštěva
IMAX 3D kina a vybraný
/ osoba
Cena od: 1.490 Kč
dokumentární film (45 min).

Jedno z největších muzeí vědy a techniky na světě
(přibližně 28 000 exponátů). Mezi exponáty je
např. rekonstrukce Guttenbergovy tiskařské dílny,
Stephensonova lokomotiva
Puffing Billy, první Benzův
/ osoba
Cena od: 1.100 Kč
automobil, šifrovací stroje
Enigma a mnoho dalších.

Ars Electronica Center Linz
Muzeum budoucnosti, které Vám hravou formou
nabídne výlet do světa moderních technologií
a výzkumu, možnost vyzkoušet si různé interaktivní
pokusy z biotechnologie,
/ osoba
Cena od: 1.050 Kč
neurologie nebo robotiky.

Linecké ocelárny VOESTALPINE
Zopakujete si své znalosti z hodin chemie o výrobě
surového železa a oceli. V případě zájmu prohlídka
starého města Linz.
Cena od:

950 Kč / osoba

Red Bull Hangar 7
u Salzburgu
Salzburské letiště v sobě skrývá jedinečné technické
exponáty (historická letecká flotila Flying Bulls
a sbírka závodních automobilů Formule 1), skleněná
budova ve tvaru leteckého křídla je navíc výjimečná
architektonicky.
Cena od:

Muzeum vzducholodí Friedrichshafen
Zeppelin Museum se nachází na břehu Bodamského
jezera a má nejvýznamnější
ba
a nejrozsáhlejší sbírku Cena od: 2.990 Kč / oso
2 dny/1 noc
o cestování vzducholodí na
světě.

Továrna AIRBUS u Hamburku
Nevšední zážitek Vás čeká v továrně na okraji Hamburku,
kde probíhají montáže letadel AIRBUS A320, A380
a dalších. V centru Hamburku si pak užijete vyhlídkovou
plavba lodí po přístavu a na zájemce bude čekat prohlídka
sovětské ponorky U-434 kotvící přímo na nábřeží.
Cena od:

3.650 Kč / osoba

2 dny/1 noc

890 Kč / osoba

í
Vhodné jako adventn
zájezd s návštěvou trhů
u!
v Salzburg

ický park u Lipska,
Další tipy: Hornicko-techn
um Berlin, Muzeum
Deutsches Technikmuse
Rakousku…
v
ain
unt
motorek Top Mo
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Ceny zahrnují:

c e s t o v n í
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ZÁBAVNÍ PARKY
Je čas odpoutat se od všedních povinností, zažít kopu zábavy a podniknout dobrodružství plné adrenalinu. Vydejte se
to některého ze zábavních parků a úsměvy na tvářích budou zaručeny!

Legoland Deutschland

Europa-Park Německo

Splňte dětem jejich sen a vezměte je do světa, který je
vystavěn z milionů kusů LEGO kostiček, do LEGOLANDU!
Park je rozdělen do 8 dobrodružných světů s více jak 50
atrakcemi, kde si každý užije moře zážitků ať na horské
dráze, pirátské lodi, otočné vyhlídkové věži, plavbě
v dinosvětě či na atrakcích ve vodním světě.

Je jedním z největších zábavních parků Evropy.
Pojmenování Europapark získal díky své tématice, jelikož
zde najdete nejznámější symboly ze zemí Evropy. Celý
park je rozdělen do 15 tematických celků (13 tematických
zemí, 14. je “Arthurova země” a 15. “Dětský svět”), ve
kterých na vás čeká více jak 100 atrakcí včetně horských
drah, taneční a kaskadérské show, filmová a divadelní
představení či koncerty. Jednotlivé evropské země vám
představí svou kulturu, nejznámější stavby, gastronomii
a hlavně zábavní atrakce.

Cena od:

1.290 Kč / osoba

Cena od:

2.490 Kč / osoba

Geiselwind Německo

Energylandia Polsko

Vydejte se do zábavního parku Bavorska s více než
stovkou atrakcí, kde nepřijdou zkrátka ani ti nejmenší.
Zábava a akce na řadě pojízdných atrakcí: od horské
dráhy přes dětský kolotoč až po trpasličí vláček, od
kouzel a napětí při rozmanitých show přes vzdělávání
na naučných stezkách až po výstavy a „ryzí přírodu“
v přilehlé zoologické zahradě. Na své si tu přijde
opravdu každý. Můžete vyzkoušet rozhlednu „Top
of the World“, jízdu na „T-Rex-Tower“, pro odvážlivce
loopingová horská dráha „Boomerang“.

Nový zábavní park plný energie a života nedaleko
polského Krakowa. Zde si přijdou na své všechny
věkové kategorie od dětí, mládeže až po dospělé
díky kombinaci různých atrakcí. Můžete navštívit
horské dráhy, dětská hřiště, interaktivní hry, divokou
řeku a v teplých dnech i aquapark s tobogány
a skluzavkami.

/ osoba
Cena od: 1.590 Kč

w
Belantis, ZOO s delfíní sho
Další tipy: Zábavní park
ern park, Prater
Bay
,
elce
inw
Kle
v
rk
opa
Norimberk, Din
ch stromů Neuschenau.
ve Vídni, Stezka v koruná
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Cena od:

1.590 Kč / osoba

Ceny obsahují:
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ZÁBAVNÍ PARKY S KOUPÁNÍM
Tropical Islands Německo

Termální lázně Laa Rakousko

Největší vnitřní deštný prales na světě s nejvyšším
tobogánem v Německu a největší halu světa najdete
právě zde. Navštivte tropický deštný prales se zhruba
50 tisíci rostlinami, lagunou Bali s proudovým kanálem,
podzemní vodní skluzavku, vířivky a obrovské
tropické moře na ploše 3 000 čtverečních metrů se
sněhově bílou pláží, palmami a stovkami lehátek na
jednom místě. V tropické vesničce si budete připadat
jako v Indonésii, na Borneu či exotickém Bali.

Vodní svět termálních lázní Laa je rozlehlý areál
rozprostírající se na ploše 7800m2. Kromě různých
bazénů nabízí mnohé odpočinkové zóny vhodné
k relaxaci a oddechu. Navštívit můžete termální
bazén, masážní bazén, solný a aktivní bazén či vodní
skluzavku.

Cena od:

Cena od:

1.450 Kč / osoba

Tatralandia Slovensko
Návštěva největšího areálu vodní zábavy na Slovensku
se 30 tobogány a 14 bazény s čirou, termální i slanou
vodou k zábavě a sportu, ale i k relaxaci a oddechu.
Voda v Tatralandii příznivě působí na pohybové
a dýchací ústrojí.

1.450 Kč / osoba

Termální vodní svět Erding Německo
Největší a nejzajímavější aquapark v Německu, který
se nachází nedaleko Mnichova. Pobaví Vás nejen
tobogánový svět s nejdelší skluzavkou v Evropě, ale
i největší svět saun a wellness v Evropě.
Zvláštností je posuvná střecha aquaparku, která se
v letních měsících otevírá.

Cena od:

Cena od:

2.150 Kč / osoba

1.690 Kč / osoba

Ceny obsahují:

BEZPLATNÁ LINKA 800 138 241, e-mail: zajezdy@kristof-jazyky.cz
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VÝSTAVY A UMĚNÍ
Jste milovníci umění? Navštivte s námi zajímavé výstavy, galerie a muzea. Prozkoumejte skrytá tajemství umělců…

NĚMECKO
Míšeň

Kolébka evropského porcelánu s tradicí již od roku
1710, kdy zde vznikla první manufaktura na výrobu
tohoto jedinečného produktu. Během prohlídky
uvidíte namáhavou výrobu porcelánu a seznámíte se
s tradicí a kulturou stolování.

Cena od:

RAKOUSKO - VÍDEŇ
Dům hudby (Haus der Musik)
Ve městě hudby, je jedno místo, které učaruje nejen
vašim uším, ale i očím - interaktivní Dům hudby.
Zde hudbu nejen uslyšíte, ale zvuky a tóny i uvidíte,
ucítíte a budete si moci vytvořit své vlastní hudební
kompozice. Průvodcem na cestě Vám budou
počítačové instalace.

790 Kč / osoba

Cena zahrnuje:

Výstavy umění ve Vídni

Drážďany

Galerie Zwinger a prohlídka Obrazárny starých
mistrů, Státní umělecké sbírky Drážďany. Patří
k nejvýznamnějším a nejstarším muzejním komplexům
na světě. Procházka po historickém centru města.

Cena od:

650 Kč / osoba

Cena zahrnuje:

Moritzburg
Pohádkový zámek uprostřed uměle vytvořeného
rybníka, kde se natáčel film Tři oříšky pro Popelku.
Možnost spojit s prohídkou Drážďan či Míšně.

Cena od:

zejní
Další tipy: Mnichov (Mu
ov)
čtvrť), Berlín (Muzejní ostr
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Umění. Umění. Umění a ještě jednou umění…
Návštěva výstavy dle aktuální nabídky (Museum
Quartier, Leopoldovo muzeum, Albertina)

Ekologická zahrada Tulln + Mezinárodní
výstava orchidejí

Tulln – první ekologická zahrada v Evropě, více než 65
vzorových zahrad, naučný chodník v korunách stromů
(od dubna do října).
Mezinárodní světová výstava orchidejí a kouzlo květů
všech tvarů a barev. Klosterneuburgský klášter Orangery
představuje mezinárodní výstavu orchidejí. Vyhřívaný
výstavní stan v klášterní
zahradě a oranžérii Ceny od: 890 Kč / osoba
nabízí
návštěvníkům
množství
zajímavých Ceny zahrnují:
vystavovatelů a návrhů.
(cca březen)

690 Kč / osoba

Cena zahrnuje:

k
Další tip: Květinový par
ku
Keukenhof v Nizozems

BEZPLATNÁ LINKA 800 138 241, e-mail: zajezdy@kristof-jazyky.cz

VĚDECKÁ CENTRA

HORNICKÁ MĚSTA

Zájezdy nejen pro fyziky – návštěvy známých
vědeckých center zaujmou především malé i velké
vědátory, nové zážitky si však přiveze domů každý.

Solné doly - vezmeme vás do podzemí, které ukrývá
skutečné klenoty - opuštěné doly, kde se dříve těžila sůl,
drahé kovy a jiné suroviny.

CERN ve Švýcarsku

Solná komora v Rakousku

Exkurze do největšího vědeckého centra v Evropě
s urychlovačem částic „LHC“. Cílem organizace je
mezinárodní spolupráce na
ba
poli vědeckého výzkumu Cena od: 3.790 Kč / oso
2 dny/1 noc
částicové fyziky.

Hallstatt, jedno z nejhezčích městeček (UNESCO).
Vyjedete zubačkou na vrchol hory Salzberg, navštívíte
místní důl se zážitkovou prohlídkou a seznámíte se
jak s těžbou soli již od dob
pravěku, tak se vznikem Cena od: 2.750 Kč / osoba
pojmu halštatské kultury, 2 dny/1 noc
součástí prohlídky jsou Doporučujeme jako 2 denní
u!
i skluzavky a jízda vláčkem. s návštěvou Salzburg

Lze navštívit čokoládovnu
nebo sýrárnu.

Technorama ve
městě špičkových
technologií ve Švýcarsku
Super moderní muzeum,
nejznámější vědecká centra
na světě. Na více než 500
exponátech si prohloubíte
znalosti o přírodních jevech
a pochopíte, jak funguje
fyzika, příroda i život.

které se řadí mezi
/ osoba
Cena od: 3.290 Kč
2 dny/1 noc

u
Možné přidat návštěv
dy.
Kostnice a Rýnské vodopá

Centrum GSI Helmholtz v Německu
Centrum výzkumu těžkých iontů v Darmstadtu provoz jednoho z předních
světových zařízení pro Cena od: 2.790 Kč / osoba
urychlování částic. Mezi 2 dny/1 noc
hlavní obory výzkumu patří Navštivte i nedaleký Frankfurt
fyzika plazmatu, biofyzika nebo Norimberk.
a atomová fyzika. Prohlídka
urychlovače a vybraných výzkumných stanic.

NEMO Science Museum v Amsterdamu
Největší vědecké muzeum
v Nizozemsku, kde je Cena od: 3.590 Kč / osoba
možné objevovat svět vědy 2 dny/1 noc
a technologie zábavnou Možné spojit s návštěvou
kové.
cestou. Témata, na které muzea Anny Fran
se muzeum zaměřuje, jsou
energie, komunikace a člověk.

Solný důl Wieliczka nedaleko Krakova
Polská perla ukrytá v podzemí. Jedna z největších
atrakcí, která mapuje těžbu soli od středověku až do
současnosti. Prohlídková
trasa vede nádherným Cena od: 2.490 Kč / osoba
světem solných chodeb 2 dny/1 noc
a komor. Od roku 1978 je Doporučujeme jako 2 denní
zapsaný na listině UNESCO. s návštěvou a Krakova!

Tarnovské Hory v Polsku
Největší a historicky nejvýznamnější doly stříbra,
olova a zinku, od roku 2017 je komplex zapsaný na
listině UNESCO. Během
prohlídky
podzemních Cena od: 2.190 Kč / osoba
chodeb se projedete i na 2 dny/1 noc
loďce automaticky tažené Doporučujeme spojit
í.
s Osvětimí nebo Wroclaw
ocelovým lanem .

Annaberg-Buchholz v Německu
Historické město na úpatí Krušných hor. Prohlídka
jednoho z hornických dolů v okolí města - Štola
Markuse Röhlinga. Projedeme se důlním vláčkem
a prohlédneme si působivá svědectví z doby těžby
stříbra a kobaltu v letech 1733 až 1857.
.

Cena od:

790 Kč / osoba

Ceny zahrnují:

BEZPLATNÁ LINKA 800 138 241, e-mail: zajezdy@kristof-jazyky.cz
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PRO SPORTOVNÍ NADŠENCE
Jste sportovními nadšenci, kteří se zajímají o minulost, současnost nebo jen zajímavosti z daného sportovního odvětví?
Anebo se prostě jen rádi hýbete? Vydejte se s námi na výlet!

FOTBALOVÉ STADIONY
FC Bayern Mnichov

ZÁVODNÍ OKRUHY FORMULE 1
Hungaroring Maďarsko

Navštivte jeden z nejkrásnějších fotbalových stadionů
světa Allianz Arenu v Mnichově, kde se konají zápasy
klubů FC Bayern München a TSV 1860 München.
Hlavním charakteristickým znakem stadionu je jeho
ojedinělá fasáda. Je vytvořena z kosočtvercových
vzduchových polštářů, které jsou při zápasech
rozsvíceny v barvách domácího mužstva (červená
pro FC Bayern, modrá pro 1860 München a bílá pro
národní mužstvo).

Chcete vidět trať Formule 1 před nebo po víkendu
Velké ceny na vlastní oči? Projít si boxy, vyfotit se na
stupních vítězů či se dozvědět více o historii trati?
Pojeďte na závodní okruh F1 Hungaroring.

Cena od:

1.450 Kč / osoba

Nürburgring Německo

Cena od:

1.250 Kč / osoba

FC Schalke 04

Prohlídka VELTINS-Arena vám umožní vidět části
stadionu, které by diváci nikdy neviděli v den zápasu.
Navštívíte tunel, domácí šatnu, pohostinské centrum,
mediální zařízení, kapli, a řadu dalších zajímavých míst.
Zároveň se dozvíte, jak multifunkční aréna funguje.
Součástí prohlídky je i možnost návštěvy muzea Schalke.

Zúčastněte se populárního zákulisního turné
a nahlédněte do zákulisí Nürburgringu. Kromě
faktů uslyšíte spoustu
zábavných
anekdot
/ osoba
Cena od: 1.650 Kč
z osmdesátileté historie
Nürburgringu.

Garmisch - Partenkirchen
Místo konání Zimních olympijských her a každoročního
skokanského závodu, který je součástí Turné čtyř
můstků. V roce 2007 byl na místě starého skokanského
můstku vystavěn nový, můžete se podívat až na jeho
vrchol a zažít pocit závodníků – skokanů. Návštěvu GaPa doporučujeme spojit s turistikou po okolí případně
s výstupem na nejvyšší horu Německa – Zugspitze.

Cena od:
Cena od:

Další tip: FC Lipsko,
Herhta BSC Berlín
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1.350 Kč / osoba

1.690 Kč / osoba
Ceny zahrnují:

BEZPLATNÁ LINKA 800 138 241, e-mail: zajezdy@kristof-jazyky.cz

PRO SPORTOVNÍ NADŠENCE
Vyrazte na jednodenní lyžařský výlet, užijte si bezpečné široké sjezdovky s nejmodernějšími vleky a lanovkami, kde
nebudete čekat ve frontách. Na dlouhých a širokých svazích na vás čeká nejen nezapomenutelný lyžařský zážitek. Každé
středisko samozřejmě nabízí i Fun park pro zábavné lyžování a množství míst na občerstvení.

Hochficht
Nejbližší a největší skiareál mimo Alpy, 21 km
sjezdovek v oblasti Trojmezí na Šumavě nedaleko
Lipenského jezera, který nabízí lyžování srovnatelné
s některými alpskými středisky.

Cena od:

SKICIRCUS – Saalbach – Hinterglemm Leogang
Jeden z nejmodernějších a největších lyžařských areálů
v Rakousku, který nabízí celkem 270 km sjezdových
tratí s velkým množstvím moderních vleků a lanovek.
Většina na areálu je vybavená umělým zasněžováním.
Veškeré sjezdovky jsou vzájemně propojeny a vy tak
můžete projet celé údolí bez složitého přejíždění.
Najdete zde nejenom široké a mírnější sjezdovky
vhodné pro začínající lyžaře, ale i červené a černé
tratě, sjezdovku s muldami a dalšími překážkami
pro snowboardisty, příznivce carvingového lyžování
a adrenalinové nadšence.

750 Kč / osoba

Cena zahrnuje:

Dachstein West
Pohodový ski areál v blízkosti dachsteinského masivu
se známými městečky Gosau, Russbach, Annaberg
nabízí 160km sjezdovek s velkým podílem modrých
a červených sjezdových tratí. Lyžování v areálu
Dachstein West to je i výhled na okolní horská
panoramata.

Cena od:

1.100 Kč / osoba

Cena zahrnuje:

LOTTO Thüringen Skisport- HALLE
Oberhof
Lyžařské středisko Lotto Thuringia Skisport-Halle vám
nabízí 1200 m běžkařských tratí, které můžete navštívit
jak v létě, tak i v zimě. Zde je sněhu vždy dostatek!

Cena od:

990 Kč / osoba

Cena zahrnuje:

hala
Další tip: vnitřní lyžařská
ipkau Sch
alle
Skih
lis
opo
wtr
Sno
Německo

BEZPLATNÁ LINKA 800 138 241, e-mail: zajezdy@kristof-jazyky.cz

Cena od:

1.250 Kč / osoba

Cena zahrnuje:
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NA SKOK DO EVROPSKÝCH METROPOLÍ
BERLÍN – město kontrastů
Podívejte se do Berlína, města naplněného historií
i kulturou. Po příjezdu do Berlína se krátce zastavíme
u Berlínské zdi – East Side Gallery a také si vyfotíme
bývalý hraniční přechod Check Point Charlie. Následuje
prohlídka historického centra města – podíváme se
na budovu Říšského sněmu Reichstag, kde můžeme
v případě zájmu vyšplhat až na prosklenou kopuli, odkud
je krásný výhled na město. Uvidíme i nedalekou „pračku“,
sídlo Angely Merkelové. Pocit dezorientace v nás vyvolá
působivý Památník holocaustu a vyfotíme si symbol města
- Braniborskou bránu, kterou projdeme na proslulou třídu
Unter den Linden s mnoha ambasádami. Historie na nás
dýchne u katedrály Sv. Hedviky a na Muzejním ostrově
zapsaném jako dědictví UNESCO, podél Berlínského
dómu pak dorazíme až k 368 m vysoké televizní věži. Z ní
se pokocháme výhledem a den zakončíme na náměstí
Alexanderplatz, kde si užijeme nákupy a osobní volno.

Cena od:

950 Kč / osoba

aquapark
Tip: Program lze obohatit o upim.
Tropical Islands či město Post

BRATISLAVA – město tisíce prožitků

Cena od:

970 Kč / osoba

Navštivte Bratislavu, která Vás překvapí pohodovou
atmosférou, kulturním životem a spoustou zajímavých atrakcí
ve městě nebo v jeho blízkém okolí. Bratislavský hrad
se čtyřmi věžemi a zajímavý Nový most z 2. poloviny 20.
století se staly symboly této metropole. Kouzelné historické
centrum je jako stvořené k procházkám. Obdivovat
můžete Starou radnici, Michalskou bránu z původního
středověkého opevnění a mnohé paláce v barokním stylu.
Navštívit můžeme také hrad Devín - symbol slavné minulosti
Slovanů, nacházející se na skále nad soutokem Moravy
a Dunaje. Za návštěvu stojí rozhodně i Vodní dílo Gabčíkovo
nedaleko Bratislavy. Hráz s vodní elektrárnou je postavena
přibližně kilometr jižně od stejnojmenné obce.

VARŠAVA – znovuzrozené město
Pojeďte s námi do hlavního města Polska, které má
velmi pohnutou historii - za druhé světové války bylo
z veliké části zničeno, ale historické jádro města bylo
později obnoveno, dnes je památkou UNESCO. Lze tak
opět obdivovat Staré město i s novodobým symbolem
Varšavy - sochou bojovné mořské panny s mečem
a štítem, Nové město i oblast Královské cesty, ulice
vroubené četnými paláci a parky či kláštery a kostely.
Navštívit můžeme kostel Svatého Kříže, kde je schránka
se srdcem F. Chopina, uvidíme také obnovený Královský
zámek z 16.-17. století s přepychovými interiéry.
Mezi novodobými památkami Varšavy zaujme Palác
kultury, věžovitá budova z 50. let inspirovaná tehdejší
moskevskou architekturou. Procházka po polském
Manhattanu s mrakodrapy, moderní čtvrť výškových
budov od světových architektů (David Libeskind),
reprezentující Varšavu jako moderní metropoli 21. století.
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Cena od:

1.490 Kč / osoba

Ceny zahrnují:
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NA SKOK DO EVROPSKÝCH METROPOLÍ
VÍDEŇ – město kultury

Dopoledne navštívíme zámek Schönbrunn
– bývalá rezidence rakouských císařů. V rámci
prohlídky s audio průvodcem v českém jazyce
navštívíme státní reprezentační místnosti
a soukromé komnaty císaře Františka Josefa
I. a jeho manželky Alžběty (známé jako Sissi).
Podíváme se také do nádherných přilehlých
zahrad, kde lze vidět bludiště, zámecký
skleník, muzeum kočárů Wagenburg či nejstarší
zoologickou zahradu na světě. V případě zájmu
můžeme také navštívit nedaleké Technické
muzeum, kde unikátní objekty vyprávějí o životě
známých osobností – vidět je možné např.
Mercedes W 196 „Stříbrný šíp“, anebo dvorní
/ osoba
Cena od: 2.290 Kč
salónní vůz císařovny Alžběty. Zážitkem jsou také
2 dny/1 noc
hudební nástroje, které samy hrají, funkční parní
stroje a mnoho dalšího. Večer si můžeme zpestřit podvečerní návštěvou parku Prater – patří se svými více jak
250-ti atrakcemi mezi nejznámější evropské zábavní parky. Největší dominantou je obří 65 metrů vysoké ruské
kolo Riesenrad. Večer ubytování v hostelu ve Vídni.
Druhý den po snídani vyrazíme do centra Vídně, kde nás čeká pěší prohlídka města. Uvidíme památky tzv.
Vnitřního města – parlament, Hofburg – rozsáhlý areál císařského sídla habsburských panovníků, třída Příkopy/
Graben – centrum velkoměstského ruchu, navštívíme také Dóm sv. Štěpána – významná gotická stavba,
vyfotíme si orloj – každou hodinu průvod historických postav, v poledne doprovázený hudbou. V případě zájmu
navštívíme i italský kostel P. Marie Sněžné s mozaikovou kopií slavné Leonardovy Poslední večeře. Na závěr dne
se můžeme vyvézt na 265m vysokou Dunajskou věž, ze které je úžasný výhled na Staré město a Vídeňský lesík.

BUDAPEŠŤ – perla na Dunaji

Prohlídku Budapeště započneme na Gellertově vrchu
s Citadelou. Zde budeme mít celou Budapešť až
k Margaretinu ostrovu jako na dlani, odtud přehlédneme
téměř celé centrum i pobřeží UNESCO s parlamentem
a Budínský vrch. Následuje prohlídka centra města,
procházka po pobřežní promenádě až k Řetězovému
mostu. Navštívíme baziliku sv. Štěpána a prohlédneme si
velkolepou budovu parlamentu. V podvečer si můžeme
odpočinout na palubě lodičky při hodinové plavbě.
Ubytování v hostelu.

2.490 Kč / osoba

Cena od:
2 dny/1 noc

Druhý den se po snídani přesuneme na Budínský vrch, který
je zapsaný v kulturním dědictví UNESCO. Zde se nachází
hrad, Rybářská bašta, korunovační kostel neboli Matyášův
chrám i Muzeum zbraní. Kromě toulání po zachovalých
středověkých uličkách si užijete také panoramatické výhledy
na město. Odpoledne navštívíme Tropicarium - největší
komplex akvárií ve střední Evropě. V jedenáctimetrovém
proskleném tunelu, přímo nad hlavami návštěvníků,
proplouvají žraloci doprovázení kolonií barevných mořských
rybiček. Každých 15 minut se můžete ocitnout v pralese,
kde prožijete nefalšovaný tropický déšť, bouři a hromobití.
Návrat v nočních hodinách.
Ceny zahrnují:
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PAŘÍŽ – město světel
Noční přejezd do Francie. Druhý den se probudíme
v Paříži, kde nás čeká celodenní prohlídka. Od Palais
de Chaillot a Trocadéra se nám naskytne pohled na
Eiffelovu věž, kam se také necháme vyvézt. Naše
kroky dále povedou k vojenské škole École Militaire,
Invalidovně, kde odpočívá nejznámější francouzský
císař a vojevůdce Napoleon, přes Palais Bourbon až
ke Grand a Petit Palais. Přes Avenue des Champs
Élysées dorazíme k Vítěznému oblouku. Odtud
se metrem přesuneme do čtvrti Montmartre.
Vyšplháme se k bazilice Sacré Coeur a procházkou
romantickými uličkami kolem náměstí malířu Place
du Tertre, jediné pařížské vinice nebo pomníku lásky
Le mur des je t’aime dojdeme až k Moulin Rouge,
kde náš den bude končit (přejezd na ubytování v okolí Paříže).

4.750 Kč / osoba

Cena od:
4 dny/1 noc

Třetí den v Paříži se projdeme od Pantheonu Lucemburskými zahradami až k nejstarší univerzitě světa,
Sorboně. Uličkami Latinské čtvrti dorazíme k Île de la Cité, kde nás čeká Justiční palác, květinový trh a Sainte
Chapelle. Navšítívíme i katedrálu Notre Dame, kam byl posazen děj Hugova románu Zvoník od Matky Boží. Kolem
radnice Hôtel de Ville se projdeme až k Le Centre Pompidou, kde si necháme nějaký čas na odpočinek a nasávání
pařížské atmosféry. V případě zájmu budeme v Musée d’Orsay obdivovat impresionisty - Moneta, Degase,
Renoira, Cézanna a další. Na závěr dne se rozloučíme s Paříží projížď kou lodí po Seině. Noční přejezd zpět do ČR.

ŘÍM – věčné město
Noční přejezd do Itálie. Ráno příjezd do Říma
a zahájení dvoudenní prohlídky: Piazza di Spagna
- Španělské náměstí - prohlídka a posezení na
Španělských schodech, Fontana di Trevi, Piazza
Venezia, Památník Viktora Emanuela II. – symbol
sjednocené Itálie, Kapitol a Kapitolské náměstí, odkud
je překrásný výhled na město, Forum Romanum
– nejstarší místo v Římě – prohlídka pozůstatků
staveb (chrámů, vítězných oblouků,…), Koloseum –
nejznámější symbol Říma, starověké závodiště Circus
Maximus a další památky. V podvečer krátké osobní
volno v centru Říma (přejezd na ubytování ).

5.750 Kč / osoba

Cena od:
4 dny/1 noc

Po snídani se přepravíme do centra Říma a budeme
pokračovat v prohlídce - Vatikán – nejmenší stát světa,
sídlo hlavy katolické církve, náměstí a Bazilika Sv. Petra
– jeden z největších kostelů na světě, výstup na kupoli
- krásný výhled na Řím z výše 132 m, Andělský hrad,
Andělský most vyzdobený sochami andělů, Piazza
Navona – krásné barokní náměstí se třemi fontánami,
mnoha kavárničkami a pouličními umělci, Pantheon
– starověký chrám, jeden z nejvýznamnějších
a nejzachovalejších antických chrámů vůbec, v případě
zájmu návštěva Vatikánských muzeí a Sixtinské
kaple, krátké osobní volno a noční přejezd zpět do ČR.

Ceny zahrnují:
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AMSTERDAM – Benátky severu
Noční přejezd do Nizozemska. V ranních hodinách
dorazíme do Amsterdamu - kouzelné a pestrobarevné
město, prošpikované grachty (kanály), je nejlepší
poznat přímo z vodní hladiny. Prohlídku města zahájíme
hodinovou plavbou loďkou, která nám ukáže mnohé
pamětihodnosti. Poté už naše cesta povede malebnými
uličkami kolem kostela Oude Kerk a podél proslulé Čtvrti
červených luceren až na náměstí Dam, kde uvidíme
Královský palác, národní památník a také Nový kostel,
ve kterém probíhaly královské korunovace. Následně se
projdeme k domu, ve kterém se mladá židovská dívka,
Anna Franková, se svou rodinou skrývala před nacisty.
Právě zde, ve skrytém zákoutí domu, psala deník, jenž se
později proslavil po celém světě. Poté si ještě vyfotíme
kostel Westerkerk s císařskou korunou na vrcholu kostelní věže.
V podvečer se ubytujeme v hotelu a nabereme síly na následující den.

3.990 Kč / osoba

Cena od:
4 dny/1 noc

Cena zahrnuje:

Třetí den po snídani vyrazíme vstříc poznání na náměstí Museumplein, kde se nachází tři významná amsterdamská
muzea, jedno z nich i navštívíme – Rijksmuseum (nejbohatší sbírka holandského umění od 15. století do začátku 19.
století i vzácné kolekce vlámských, italských a španělských umělců.), Van Gogh Museum (největší sbírka děl proslulého
nizozemského malíře), Stedelijk Museum (moderní umění). Nesmíme minout ani známý nápis I amsterdam,
u kterého se vyfotíme a v případě času a zájmu je možné navštívit také brusírnu diamantů. Ve zbytku dne se podíváme
k plovoucímu květinovému trhu, kde si můžeme koupit tulipány a dopřejeme si osobní volno k nákupům na místní
obchodní třídě či k ochutnávce jedné z místních sýrových specialit. Ve večerních hodinách se vydáme na cestu domů.

KODAŇ – perla Skandinávie

6.490 Kč / osoba

Cena od:
5 dní/2 noci

Cena zahrnuje:

Noční přejezd a plavba trajektem do Dánska. Ráno příjezd
do Kodaně - během celodenní prohlídky uvidíme to
nejlepší, co může město nabídnout – historické jádro
města, včetně trojice zámků – sídlo dánského parlamentu
Christiansborg, královský palác Amalienborg - sídlo
dánské královny Markéty II. a navštívit můžeme zámek
Rosenborg, kde jsou uloženy dánské korunovační
klenoty. Projdeme se po zámeckém parku Kongens Have
a zavítáme i na vojenskou pevnost Kastellet ve tvaru
pěticípé hvězdy, kde najdeme rozestavěná děla, kasárny
a větrný mlýn. Minout nesmíme nejfotografovanější
místo - sochu Malé mořské víly. Během dne zahlédneme
půvabnou cihlovou věž Rundetårn – nejstarší funkční
hvězdárna v Evropě, projdeme malebným přístavem
Nyhavn typický svými barevnými domky, starými loděmi
i moderními jachtami. Ubytování v hostelu.

Třetí den vyrazíme na sever od Kodaně, kde se nachází nejkrásnější dánský zámek Frederiksborg, který se rozkládá
na třech malých ostrůvcích jezera Slots a je největším renesančním zámkem celé Skandinávie. Zámek býval sídlem
královské rodiny, dnes se v něm nachází Muzeum dánské historie. Nevynecháme ani přilehlé barokní zahrady, ze kterých
je krásný výhled na budovu paláce. Odpoledne se přesuneme ještě o něco severněji do městečka Helsingor se zámkem
Kronborg, do kterého anglický dramatik Shakespeare umístil děj Hamleta. Je zde také nejužší místo Oresundské úžiny,
Švédsko je odtud vzdáleno pouze 4,5 km. Večer se vrátíme zpět do Kodaně, ubytování.
Poslední den se ponese ve znamení zábavy – po snídani navštívíme zábavní park Tivoli - druhý nejstarší zábavní
park na světě. V tomto více než 150 let starém lunaparku najdete spoustu atrakcí od těch určených pro nejmenší
děti až po dospělé. Nechybí nejstarší funkční dřevěná horská dráha na světě, kolotoče a mnoho dalšího. S městem se
rozloučíme u nedaleké kodaňské radnice Radhus, jejíž součástí jsou světové hodiny, které ukazují sluneční a hvězdný
čas a jiné zajímavosti. Osobní volno v historickém centru města. Noční přejezd do ČR.
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ADVENTNÍ ZÁJEZDY
Vánoční trhy a jarmarky patří k adventní atmosféře, která na Vás dýchne na každém rohu. Většina měst se rozzáří
tisícem světýlek, provoní svařeným vínem. Na trzích budete mít možnost nakoupit dárky a ochutnat místní speciality.

Bautzen

NĚMECKO
Drážďany
Poznejte historický střed Drážďan s památkami např.
Zwinger, kostel Frauenkirche, Semperoper, zastavte se
na adventním trhu Striezelmarkt, nejstarší v Německu
s tradicí již od roku 1434. Minout nesmíte největší
dřevěnou pyramidu světa a samozřejmě nezapomeňte
ochutnat proslulou drážďanskou štólu. Možnost spojit
zájezd s návštěvou popelčina zámku Morizburg či
Míšně.

Prohlídka historického města Budyšín, které se rozkládá
nad meandrem řeky Sprévy – křivolaké uličky, městské
hradby s branou Lauerturm, barokní radnice, Dóm
sv. Petra vybízejí k procházce. Poté volno k návštěvě
Václavského trhu - jednoho z nejstarších adventních trhů
v Evropě pojmenovaném po zakladateli Václavu IV.

Cena od:

Cena od:

590 Kč / osoba

Norimberk
Prohlídka města, které je rájem pro milovníky historie.
Možnost návštěvy nejznámějšího světového muzea
hraček. Vychutnejte si nejkrásnější adventní trhy
v Německu, které si uchovaly středověké kouzlo. Téměř
dvoustovka stánků nabízí vedle typických norimberských
perníčků také slaměné a dřevěné vánoční ozdoby, svíčky
a rukodělné výrobky.
Cena od:

Ceny zahrnují:
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790 Kč / osoba

590 Kč / osoba

Görlitz
Jedno z nejvíce zachovalých středověkých měst
v Německu, např. farní kostel sv. Petra a Pavla, radnice
s věží a orlojem, Waidhaus – skladištní dům, kostel s.
Trojice. Možnost přejít přes hraniční most Staromiejski
do polské části. Slezský adventní trh vám i letos
nabídne možnost bruslení pod širým nebem na
náměstí obklopeném
ba
historickými domy.
Cena od: 590 Kč / oso

Lipsko

Nejprve na okraji města zastávka u památníku Bitvy
národů (roku 1813 zde Prusko a jeho spojenci porazili
Napoleona). Poté prohlídka historického centra města:
Stará radnice; Stará váha, burza, kde je nyní koncertní
síň s pomníkem J. W. Goetha; pasáž Mädler- Passage se
sousoším Fausta s Mefistem, gotický kostel sv. Tomáše,
kostel sv. Mikuláše. Den zakončíme na adventních
trzích v centru města.

Cena od:

k a n c e l á ř

690 Kč / osoba
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RAKOUSKO
Vídeň

Prohlídka památek tzv. Vnitřního města – parlament,
Hofburg – rozsáhlý areál císařského sídla habsburských
panovníků, třída Graben, dóm sv. Štěpána. Zájezd
zakončíme na nejkrásnějším zdejším adventním trhu
před Novou radnicí. Najdete zde nepřeberné množství
stánků s tradičními řemeslnými výrobky, místními
gurmánskými vánočními specialitami a svařeným vínem.

Cena od:

POLSKO
Wroclaw
Objevte tradiční polskou pohostinnost na adventních
trzích v historickém městě s pestrobarevnými štítovými
domy na Hlavním náměstí (Rynek) a Solném náměstí.
Doprovázet nás budou všudypřítomné bronzové sošky
trpaslíků.

790 Kč / osoba

Linz
Linecké adventní trhy obklopené barokními domy jsou
známé svou skvělou vánoční atmosférou a také vůní
pravého lineckého koláče a místních perníčků. Nakoupit
můžete i tradiční linecké vánoční svíčky z exotického
ovoce a koření. Zájemci
mohou navštívit také Cena od: 690 Kč / osoba
blízký pohádkový trh
u hlavního nádraží.

Salzburg

Prohlédneme si Salzburský dóm, Mozartův rodný
dům či jeden z nejužších domů na světě. Následují
jedny z nejvyhledávanějších vánočních trhů, které
jsou rozesety po celém městě. Na začátku prosince
se to tu rojí čerty, kteří jsou neobvyklým zážitkem. Na
žádném trhu zde nesmí chybět ani oblíbené Mozartovy
koule, známé pralinky z jemného nugátu a marcipánu
potažené tmavou čokoládou.

Cena od:

790 Kč / osoba

Krakow
Královské město které na vás dýchne pravou vánoční
atmosférou. Prohlídka města s pohádkovou atmosférou,
protkanou bohatou historií a množstvím místních
legend. Nejdříve si prohlédneme kouzelné Staré město
se zámkem, katedrálou a hrobkou polských králů. Po
Královské cestě sestoupíme z Wawelského návrší
k největšímu středověkému náměstí v Evropě a budeme
obdivovat úchvatný dřevěný oltář v kostele Panny Marie.
Právě tady na náměstí Rynek Glówny se konají jedny
z nejkrásnějších adventních trhů v Evropě.

Cena od:

1.100 Kč / osoba

Ceny zahrnují:

Cena od:

890 Kč / osoba

BEZPLATNÁ LINKA 800 138 241, e-mail: zajezdy@kristof-jazyky.cz
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DALŠÍ TEMATICKÉ ZÁJEZDY
PO STOPÁCH ČESKÝCH VELIKÁNŮ
Naarden – Jan Amos Komenský

Poslední místo odpočinku J. A. Komenského se
nachází v bývalém klášteře v pevnosti Naardenu.
V rámci prohlídky muzea
navštívíme také Mauzoleum, kde je Komenský
pohřben, a který je zároveň národní kulturní
památkou. K 350. výročí
úmrtí Učitele národů byla
slavnostně otevřena nová
stálá expozice Mundus
Comenii – Svět Komenského.

PRO ZDRAVOTNÍKY
Německé hygienické muzeum
v Drážďanech
Spíš než Muzeum hygieny je to muzeum člověka
a péče o něj. Kromě exponátů, jak vypadají plíce
nebo co je ve vlasu, zde naleznete předměty z oblasti
medicíny - vévodí jim železná plíce, tedy předchůdce
dnešních lékařských dýchacích přístrojů. Vyzkoušet
můžete expozici „Našich 5 smyslů“, zajímavá je
i část „Člověk jako dobrodružství“, jehož součástí jsou
témata jako Jídlo a pití, Sexualita, Život a umírání…

3.790 Kč / osoba

Cena od:
2 dny/1 noc

Cena zahrnuje:

Kostnice – Mistr Jan Hus

Podíváme se na místo setkání kostnického koncilu, během kterého byl Jan Hus odsouzen jako kacíř
a později ve městě upálen
na hranici. Dále navštívíme
Husův dům (dnes muzeum)
a Husův kámen - památník
upálení, u kterého se každoročně, u příležitosti výročí
Husovy smrti, koná vzpomínková slavnost. Den zpestříme
plavbou přes Bodamské
jezero do Fridrichshafenu, kde se nachází jedi- Cena od: 1.690 Kč / osoba
nečné museum vzduchoCena zahrnuje:
lodí Zeppelin.

Brixen - Karel Havlíček Borovský

Cena od:

690 Kč / osoba

Cena zahrnuje:

Anatomicko-patologické muzeum ve
Vídni
V budově vídeňské Spitalgasse, v níž byla umístěna
první evropská psychiatrická nemocnice, nyní
najdeme Anatomicko-patologické muzeum v tzv. Věži
bláznů. Budova pochází z roku 1784 a shromažďuje
největší světovou sbírku unikátních, ale často
hrůzostrašných exemplářů znetvořených lidských
i zvířecích plodů.

Město v jižním Tyrolsku, kde pobýval ve vyhnanství známý český básník Karel Havlíček Borovský. Lze vidět
hotel (dodnes v provozu), ve
kterém byl ubytován, knihkupectví, kam chodil pro četbu,
domek, ve kterém žil. Nevynecháme procházku městem,
jehož hlavní dominantou je
impozantní dóm, vychutnáme
si atmosféru místních uliček.
(Řím,
/ osoba
Tip: Po stopách Karla IV.
Cena od: 1.690 Kč
),
Norimberk, Cáchy, Basilej
Cena zahrnuje:
Lucemburk - hrob Jana
Lucemburského.
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Cena od:

1.100 Kč / osoba

Cena zahrnuje:

BEZPLATNÁ LINKA 800 138 241, e-mail: zajezdy@kristof-jazyky.cz

OBECNÉ INFORMACE
Pokud byste k programu chtěli přidat návštěvu dalšího místa, či máte v plánu zorganizovat zájezd, který jste nenalezli
v naší nabídce – nezoufejte a zavolejte nám / napište e-mail a my rádi naplánujeme výlet na míru pro Vaši skupinu. Naše
kancelář se vždy pokusí vyhovět Vámi poptávanému termínu či doporučí vhodné období k návštěvě dané destinace.

DOPRAVA A PRŮVODCE
Dopravu na poznávací zájezdy zajišťujeme zájezdovými
autobusy, které jsou vybaveny WC, klimatizací,
ABS, lednicí, kávovarem, DVD. Všechny autobusy
jsou vybaveny bezpečnostními pásy a splňují přísné
bezpečnostní požadavky. Zároveň jsou pohodlné
a mají dostatečně velký prostor na nohy a zavazadla.
Ve většině autobusů je k dispozici WiFi připojení
ZDARMA a také elektrické zásuvky či USB sloty
k nabíjení elektronických zařízení. Stáří autobusů je
nejčastěji do 5 let.
Při cestě do zahraničí bude vaši skupinu doprovázet
náš průvodce. O bezpečnou jízdu se starají zkušení
řidiči , kteří vždy dodržují bezpečnostní předpisy.
Během cesty (v době zastávek) i pobytu si v autobuse
můžete zakoupit studené či teplé nápoje. Po předchozí
domluvě můžeme pro zájemce zajistit teplé párky,
platba probíhá na místě za české koruny.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Hotel
Nejčastěji využíváme pro naše zájezdy hotely typu
Ibis Budget. Každý pokoj je standardně vybaven
dvoulůžkovou postelí + jedním lůžkem v patře
(palanda), TV, umyvadlem a malým stolkem. Sociální
zařízení je většinou na pokoji. V hotelech nelze
připravovat vlastní stravu, ale restaurace nebo rychlé
občerstvení se nacházejí v blízkosti ubytování. Hotely
poskytují kontinentální snídaně formou bufetu
(pečivo, máslo, marmeláda, čaj, káva, džus…).

Hostel
Hostely nabízejí ubytování evropského standardu
skupinám, které dávají přednost pobytu pohromadě
v přátelské mládežnické atmosféře. Studenti jsou
ubytovaní ve vícelůžkových pokojích (4-10 lůžkových),
a to odděleně dívky a chlapci. Na patře je společná
umývárna a WC. V hostelech s větší kapacitou míst
je třeba počítat s tím, že zde budou s vaší skupinou
ubytovány i další osoby. Ubytování v hostelech vždy
nabízíme se snídaní (kontinentální). Ve většině hostelů
lze dokoupit večeře a v některých je možnost přípravy
jídla z vlastních zásob ve vybavené kuchyni.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

V základní ceně všech jednodenních zájezdů je
zahrnuto pojištění léčebných výloh v zahraničí.
U vícedenních zájezdů (2 dny a více) poskytujeme
komplexní cestovní pojištění, které zahrnuje
pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění
odpovědnosti za neúmyslně způsobenou škodu,
pojištění zavazadel a pojištění proti STORNU zájezdu.

BEZPLATNÁ LINKA 800 138 241, e-mail: zajezdy@kristof-jazyky.cz
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