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s novým školním rokem se Vám dostává do rukou brožurka ,,Za humny je také 
krásně“. Na  následujících stránkách naleznete krátké zájezdy do  Rakouska, 
Německa, Maďarska, Polska, Slovenska a dalších zemí. Pro každého je tu něco, 
ať už preferujete historické památky, zábavní parky nebo toulky v  přírodě. 
Délka zájezdů se dá upravit dle přání. Zájezd může být jenom jednodenní bez 
přenocování či na více dnů.

Naleznete zde také nabídku našich adventních zájezdů. Pojeďte si s  námi 
zpříjemnit adventní čas do  některé sousední země. Metropole nejsou daleko 
a návštěva Vám umožní porovnat české tradice těchto svátků s těmi místními.

Pokud Vás zaujme nabídka z  této brožury, kontaktujte nás na  naši bezplatné 
lince 800  138  241. Pokud nenajdete, co potřebujete, nevadí, uděláme Vám 
program na míru!

Děkujeme za Vaši přízeň a věříme v brzké setkání.

kolektiv pracovníků firmy Kristof 

Vážení pedagogové, milí cestovatelé,
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Rakousko

S  našimi sousedy na  jihu nás pojí stejná historie a  podobný životní styl. Návštěva 
hlavního města Vídně uspokojí všechny věkové skupiny. Kromě nejvýznamnějších 
historických památek jako katedrály sv. Štěpána či Hofburgu lze navštívit další 
pamětihodnosti a  zajímavosti, např. Dům hudby (interaktivní muzeum hudby 
a  zvuků), Vídeňský Prátr nebo zámek princezny Sissi Schönbrunn. Dále jsme 
pro Vás připravili návštěvu města Melk s  dominantní stavbou – klášterem Melk, 
Mozartovo město Salzburg, Orlí hnízdo, lázeňské městečko Bad Ischl či solné doly 
v Berchtesgaden.

Vídeň + Melk

1. den Odjezd z ČR v  ranních hodinách. Příjezd do Vídně - prohlídka památek tzv. Vnitřního města 
- parlament, Hofburg - rozsáhlý areál císařského sídla habsburských panovníků, třída Příkopy/
Graben - centrum velkoměstského ruchu, Dóm sv. Štěpána - významná gotická stavba, orloj - každou 
hodinu průvod historických postav, v poledne doprovázený hudbou; „Italský kostel P. Marie Sněžné „ 
s mozaikovou kopií slavné Leonardovy Poslední večeře a Votivní kostel.
Ubytování ve Vídni.

Hofburg

Melk

Víte, že ...
Ve Vídni se nachází 
nejstarší zoologická 
zahrada na světě?

2. den Zámek Schönbrunn, bývalá rezidence rakouských císařů. Možnost návštěvy bludiště, zámeckého skleníku, 
muzeum kočárů Wagenburg či nejstarší zoologická zahrada na světě. Zábavní park Prater - patří se svými více jak 250-
ti atrakcemi mezi nejznámější evropské zábavní parky. Největší dominantou Prateru i celé Vídně je obří kolo Riesenrad 
(65 metrů vysoké ruské kolo), ze kterého je překrásný výhled na celou Vídeň.
Melk – městečko s dominantním barokním klášterem, který nese stejný název a nachází se na návrší nad městem.
Návrat do ČR v nočních hodinách.

1 den od 890 Kč 
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, průvodce, pojištění léčebných výloh

2 dny od 1.690 Kč 
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním busem s  klimatizací a  WC, průvodce, pojištění léčebných výloh, ubytování 
v hotelu se snídaní
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Barokní procházka Salzburgem se zastávkou na Orlím hnízdě

1. den Odjezd z ČR v ranních hodinách. Návštěva Salzburgu - Mozartova města. Prohlédneme si Salzburský 
Dóm, Mozartův rodný dům, jeden z nejužších domů na světě a navštívíme pevnost Hohensalzburg, odkud je 
překrásný výhled do okolní krajiny. Ubytování.

2.den Orlí hnízdo, jedna z nejvyhledávanějších turistických atrakcí v oblasti Berchtesgaden. 
Horská chata, která je zachována v  původním interiéru, byla vybudována jako dárek k  50. 
narozeninám Adolfa Hitlera. Nejdříve absolvujeme jízdu místním autobusem, průchod 
tunelem, jež je vykládaný mramorem a následně jízdu luxusním dobovým výtahem. . Krásné 
výhledy na Berchtesgaden a celé Salcbursko. V nočních hodinách návrat do ČR.

2 dny od 1.890 Kč 
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním busem s  klimatizací a  WC, průvodce, pojištění 
léčebných výloh, ubytování v hotelu se snídaní Salzburg - náměstí Mozartplatz

Orlí hnízdo

Bad Ischl + Salzburg + solné doly Berchtesgaden

1. den Odjezd v ranních hodinách, odpoledne prohlídka lázeňského městečka Bad Ischl – Císařská vila, letní 
sídlo Františka Josefa I. a jeho manželky Alžběty Bavorské přezdívané Sisi a další pamětihodnosti. Možnost 
plavby po jezeře Wolfgangsee. Ubytování v Salzburgu.

2. den Dopolední prohlídka Salzburgu. Odpoledne strávíme v  solných dolech v  Berchtesgadenu – 
oblečeme se do  speciálního oblečení a  vydáme se do  podzemí. Následuje přibližně hodinová prohlídka 
včetně skluzavek, kina a projížďky vláčkem. V nočních hodinách návrat do ČR.

2 dny od 1.990 Kč 
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním busem s  klimatizací a  WC, průvodce, 
pojištění léčebných výloh, ubytování v hotelu se snídaní

Víte, že ...
Mozart trpěl deformací 
levého ucha a proto je na 
obrazech buď zakryté 
parukou, a nebo 
není vidět vůbec?

Víte, že ...
Jako manželka Františka 
Josefa I. byla původně 
vybraná sestra Sissi,
 Néné?
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Do  Německa se jezdí za  poznáním, zábavou a  adrenalinem. Představujeme Vám 
tu tři odlišné zábavní parky: známý Legoland postavený z  kostiček ještě známější 
stavebnice, exotické Tropické ostrovy u  Berlína a  rozsáhlý aquapark Geiselwind. 
Berlín potěší všechny zájemce o moderní architekturu a výtvarné umění. Milovníky 
historie a  romantické duše zase uspokojí návštěva Popelčina Moritzburgu či 
pohádkového Neuschwansteinu.

Berlín + Postupim
1. den V ranních hodinách odjezd z ČR. Prohlídka Berlína - Čekat nás bude návštěva Reichstag, kde 
se vyšplháme až na  prosklenou kopuli. Podíváme se i  na „pračku“, sídlo Angely Merkelové. Pocit 
dezorientace v nás vyvolá působivý Památník holocaustu. Procházkou po historickém centru uvidíme 
Braniborskou bránu, Německý a Francouzský dóm, a Katedrálu Sv. Hedviky. Historie na nás dýchne 
na  Muzejním ostrově zapsaném jako dědictví UNESCO a  kolem Berlínského dómu dorazíme až 
k 368 m vysoké televizní věži. Z ní se pokocháme výhledem a dorazíme až na Alexanderplatz. Čekat 
nás budou i  nákupy buď v  okolí Alex! nebo na  Potsdammer Platz. Nezapomeneme ani na  slavný 
přechod Checkpoint Charlie a kus Berlínské zdi. Ubytování.

Německo

Berliner Dom

East Side Gallery

nejoblíbenější 

v roce 2015

2. den Postupim - ač kousek od hlavního města Německa, Postupim je svět sám o sobě. Jako bývalé rezidenční 
město pruských panovníků odráží jejich touhu vyrovnat se evropským velmocím. To vše je patrné na palácích, 
které si tu nechali vystavět- od „skromného zámečku“ Sanssouci s obrovským parkem a nejsevernější vinicí Evropy, 
přes Oranžerii, Čínský dům, Dračí dům až po Nový palác, který měl jejich moc symbolizovat. Projdeme se ale 
i historickým centrem se Starou radnicí, třemi branami do města či Ostrovem přátelství. Bude čas i na prohlídku 
Holandské čtvrti a ruské vesničky Alexandrowky. Ve večerních hodinách návrat do ČR.

1 den od 890 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, průvodce, pojištění léčebných výloh

2 dny od 1.990 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, průvodce, pojištění léčebných výloh, ubytování 
v hotelu se snídaní

Náš tip: Festival světel (říjen 2016)
- všechny známé památky jsou osvíceny krásnými barvami, světelné show, vystoupení umělců, obří ohňostroje

Víte, že ...
Pochoutka Currywurst má 
v Berlíně své vlastní
 muzeum?
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Zábava a dobrodružství v Legolandu

Odjezd z ČR v ranních hodinách. Celodenní zábava v parku Legoland, který se nachází v německém 
Günzburgu a byl otevřen v  roce 2002. Skvělá zábava na více jak 50 atrakcích. Nezapomenutelný 
zážitek, jak pro děti, tak dospělé. Osm tematických částí s horskými dráhami, vodními atrakcemi, 
živými show a  programy Vás zvou k  dovádění a  strávení příjemných chvil.  V  areálu se nachází 
i  restaurace, fast-foody a  obchody se suvenýry. Vrcholem, který Legoland Německo nabízí, je 
tematický park MINILAND, kde najdete repliky slavných evropských měst a  krajin s  důrazem 
na detaily v měřítku 1:20. Součástí MINILANDU jsou i lidi, zvířata, auta, lodě, vlaky a letadla. Návrat 
do ČR v nočních hodinách.

1 den od 990 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, průvodce, pojištění léčebných výloh

Víte, že ...
Na stavbu Minilandu
bylo použito
neuvěřitelné množství
- 25 miliónů LEGO 
kostiček

Víte, že ...
Celková rozloha Tropical 
Islands odpovídá velikosti 
osmi fotbalových hřišť?

Tropické ostrovy – objevte největší tropický ráj v Evropě!

Odjezd z ČR v ranních hodinách. Tropical Islands ,,Tropické ostrovy“ jsou umělým vodním areálem v Německu, který připomíná exotické ostrovy v Tichomoří. Jde 
o světově největší vnitřní bazén, vytvořený uvnitř bývalého hangáru pro vzducholodě, 360 metrů dlouhého, 210 metrů širokého a 107 metrů vysokého. Vodní ráj 

nabízí návštěvníkům tropické prostředí s deštným pralesem a jeho typickou flórou (palmy, orchideje, zpěv 
ptáků), několika vesničkami, plážemi a bílým pískem a umělým sluncem, které opaluje. Teplota vzduchu je 
25oC, teplota vody je 28 – 31 oC. Kromě koupání v několika lagunách, vodních atrakcí, 25 metrů dlouhého 
tobogánu, na kterém je možné dosáhnout rychlosti 70 km/h, a různých vodopádů, je možné sportovní vyžití 
(plážový volejbal, minigolf ), procházka deštným pralesem nebo shlédnutí některého z představení. Další 
část Tropických ostrovů nabízí sauny, wellness a masáže. Po celém areálu je množství restaurací a prostoru 
na relaxování a odpočinek. Dále je tu možnost noclehu ve stanech, apartmánech 
nebo hotelu. Výlet je možné spojit s  návštěvou Berlína nebo Drážďan. Návrat 
do ČR v nočních hodinách.

1 den od 890 Kč 
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním busem s  klimatizací a  WC, průvodce, 
pojištění léčebných výloh

2 dny od 1.990 Kč 
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním busem s  klimatizací a  WC, průvodce, 
pojištění léčebných výloh, ubytování v hotelu se snídaní

Legoland

Neuschenau
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Vodní svět v Geiselwindu

Odjezd z  ČR v  ranních hodinách. Asi 3,5 km od  českých hranic se nachází zábavní park Geiselwind, který 
patří mezi nejpopulárnější destinace v  Německu. Na  400,00 m2 na Vás čeká areál s  více než 20 zábavnými 
atrakcemi a několika nádhernými představeními. Můžete si vybrat například Ptačí ráj, Loď Vikingů, Raketoplán 
Shuttle, Zemi plameňáků, vodní hry, trampolíny, Varieté, cirkus, obří skluzavky, motokrosovou dráhu, míčové 
koupaliště, dětskou westernovou železnici a  další. Novinkou je potom atrakce zvaná ,,Věž T-Rex“ s  volným 
pádem. Různorodost a  neobvyklá koncepce parku potěší všechny návštěvníky a  zaručí spokojenost nejen 
u  dětí. Všechny atrakce včetně představení jsou v  ceně vstupného a  mohou být v  rámci jednoho dne 
neomezeně navštíveny. Návrat do ČR v nočních hodinách.

1 den od 990 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, průvodce, pojištění léčebných výloh

Stezka v korunách stromů, zábava v Bayern parku

1. den Odjezd v  ranních hodinách. Neuschenau – nejdelší stezka v  korunách stromů na  světě. Jedinečná 
procházka ve výšce 8 až 25 metrů nad zemí nerušenou přírodou. Stezka je otevřena celoročně, vychutnat si tak 
můžete i zimní kouzlo lesa.
Prohlídka Pasova, města na soutoku tří řek. Radnice, Dóm sv. Štěpána a spousta dalších zajímavých památek. 
Ubytování

2. den Bayern Park – zábavní park se spoustou atrakcí a výběhy se zvířaty. V nočních hodinách návrat do ČR.

1 den od 890 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, průvodce,pojištění 
léčebných výloh

1 den od 1.790 Kč 
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, průvodce,pojištění 
léčebných výloh, ubytování v hotelu se snídaní

Geiselwind

Neuschenau

Víte, že ...
Ve středověku se věřilo,
 že meče vyrobené 
v Pasově mají kouzelnou 
moc?
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Za pohádkou na zámek Neuschwanstein + Mnichov

1. den Odjezd v ranních hodinách. Mnichov – hlavní město Bavorska, prohlídka historického centra – náměstí 
Marienplatz, na kterém se nachází Stará i Nová radnice s nádherným orlojem a Mariánský sloup. Katedrála 
Frauenkirche. Možnost návštěvy Sea Life Centre, kde se nachází téměř 10.000 zvířat, 150 druhů. Ubytování.

2. den Pohádkový zámek šíleného krále Neuschwanstein, jeden z nejznámějších a nejnavštěvovanějších cílů 
v Německu. Návrat ve večerních hodinách.

1 den od 1.190 Kč 
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, průvodce, 
pojištění léčebných výloh

2 dny od 1.990 Kč 
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, průvodce, 
pojištění léčebných výloh, ubytování v hotelu se snídaní

Tři oříšky pro Popelku na Moritzburgu a návštěva Drážďan

Odjezd z ČR v ranních hodinách. Návštěva zámku Moritzburg, kde se zčásti natáčela oblíbená pohádka Tři 
oříšky pro Popelku. Projdete se po známých schodech, na kterých Popelka ztratila střevíček. V okolní krajině 
leží tzv. ,,Bažantí zámeček» s malým přístavem a majáčkem.
Návštěva Drážďan 

Prohlídka Drážďan, hlavního města Saska. Procházka historickým centrem – návštěva světoznámé obrazárny 
Zwinger, obklopené ochozy a pavilony, kde budeme obdivovat cenné a vzácné sbírky a umělecká díla. Mezi 
ně patří obrazárna Alte Meister (Staří mistři), dále se zde nachází sbírka porcelánu s cennými porcelánovými 
plastikami z  doby míšeňské manufaktury či Matematicko-fyzikální salon. Semperova opera; katedrála 
Hofkirche, nově zrekonstruovaný chrám Frauenkirche. Možnost návštěvy Hygienického muzea. Osobní volno. 
Návrat ve večerních hodinách.

1 den od 490 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, průvodce, pojištění léčebných výloh

Víte, že ...
se Walt Disney nechal 
inspirovat zámkem 
Neuschwanstein při tvorbě 
svého pohádkového 
zámku?

Moritzburg

Neuschwanstein
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Naše zájezdy do  Polska jsou výlety za  poznáváním historie Evropy. Pojeďte 
s námi do světoznámého města Krakova, které Vás ohromí krásou impozantního 
historického jádra a  židovské čtvrti. V  solných dolech ve  Vieličce, nazývaných 
,,polskou solnou katedrálou“, zase můžete obdivovat útvary vyrobené z tohoto 
bílého zlata. Návštěva Osvětimi přiblíží studentům hrůzy druhé světové války 
a holocaust.

Hodina dějepisu v Osvětimi
Odjezd v ranních hodinách. Osvětim, největší koncentrační a vyhlazovací tábor v   dějinách lidstva. Během 
3,5 hodinové prohlídky památníku a muzea Vám místní odborný průvodce poví historii tábora a provede Vás 
po objektech a celách. Studenti mají též možnost shlédnout 15-ti minutový film o osvobození tábora. Součástí 
prohlídky je i druhá část komplexu separační tábor Březinka. Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

1 den od 890 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, průvodce, pojištění léčebných výloh

Polsko exkurze 

s dějepisnou tématikou

Krakow

Krakow - Kostel Panny Marie

Kouzelným Krakovem s návštěvou solných dolů ve Vieličce
1. den Odjezd v ranních hodinách. Krakov - 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. Budete mít také možnost 
shlédnout Starou synagogu a židovský hřbitov ve čtvrti Kazimierz, která byla v minulosti centrem života židovské 
komunity. Ubytování.

2. den Solný důl ve městě Vielička, nazývané „polskou solnou katedrálou“. Sestoupíme hluboko do podze-
mí a na 3,5 km dlouhé trase budeme obdivovat solné sochy historických i mýtických postav, nádhernou kapli 
s úžasnou výzdobou, podzemní jezero a malé muzeum, přibližující historii těžby soli. Návrat do ČR v nočních 
hodinách.

1 den od 890 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, průvodce, pojištění léčebných výloh

2 dny od 1.890 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, průvodce, pojištění léčebných výloh, ubytování 
v hotelu se snídaní

Víte, že ...
Heslo „Arbeit macht frei“ 
si Rudolf Höss přinesl z 
Dachau, kde působil jako 
dozorce?



c e s t o v n í  k a n c e l á ř
10 Moskevská 28, 460 01 Liberec 1, tel.: 800 138 241, fax: 485 102 863, e-mail: liberec@kristof-jazyky.cz, info@mojeanglie.cz

Slovensko je země pro rekreaci a  turistiku přímo stvořená. Krásná příroda, hory, lázně, termální prameny, města s  bohatou 
historií. To vše najdete u našich blízkých sousedů, se kterými jsme sdíleli stejný stát a jimž díky příbuznosti jazyků rozumíme, 
Dopřejte si jeden z našich výletů do této nádherné země s tolika různými a jedinečnými místy – hlavní město Bratislava nebo 
návštěva středověkých hradů a zámků v Bojnicích a Trenčíně.

Bratislava – kráska na Dunaji

Odjezd v ranních hodinách. Návštěva Bratislavy, 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. Ruiny hradu 
Devín se nacházejí na skále nad soutokem Moravy a Dunaje, při hranicích Slovenska a Rakouska. Za návštěvu stojí rozhodně i Vodní dílo Gabčíkovo nedaleko Bratislavy. 
Hráz s vodní elektrárnou je postavena přibližně kilometr jižně od stejnojmenné obce. Návrat do ČR v nočních hodinách.

1 den od 890 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, průvodce, pojištění léčebných výloh

Slovensko

Bratislava

Víte, že ...
Z Bratislavského hradu 
vedla tajná chodba až do 
Rakouska?
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Pojeďte s  námi do  země termálních pramenů, pikantního guláše, čabajky 
a temperamentního jazyka. Maďarsko nás většinou přivítá příjemným a slunečným 
počasím. Hlavní město Budapešť nabízí kromě historických památek a muzeí spoustu 
vzrušujících atrakcí.

Budapešť s návštěvou Tropicaria

Odjezd v  ranních hodinách. Dopolední návštěva Gellertova vrchu s  Citadelou. Právě odtud máme celou 
Budapešť až k  Margaretinu ostrovu jako na  dlani, odtud přehlédneme téměř celé centrum i  pobřeží 
UNESCO s Parlamentem a Budínský vrch. Odpoledne navštívíme největší komplex akvárií ve střední Evropě. 
V  jedenáctimetrovém proskleném tunelu přímo nad hlavami návštěvníků proplouvají 2,5 metroví žraloci 
doprovázení kolonií barevných mořských rybiček. Každých 15 minut se můžete ocitnout v  pralese, kde 
prožijete nefalšovaný tropický déšť, bouři a  hromobití následované pořádnou. Obdivovat můžete např. 
v Evropě ojedinělé pythony albina nebo aligátora měřícího téměř 
3 metry. Miláčky dětí jsou i velice zábavné a vtipné, vzrůstem však drobné, sotva 15ti centimetrové hedvábné 
opičky. Návrat do ČR v nočních hodinách.

1 den od 990 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, průvodce, pojištění léčebných výloh

Maďarsko

Víte, že ...
hlavní atrakce Tropicaria, 
žraločí akvárium, obsahuje 
1,6 milionu litrů vody?

Tropicarium

Budapešť - sídlo parlamentu
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To nejlepší ze Švýcarska
Ukázkový program

1. den Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd přes Německo do Švýcarska.

2. den Zürich, největší město a finanční metropole Švýcarska – procházka historickým centrem.
Odpoledne se přesuneme do hlavního města Švýcarska Bernu, které se rozprostírá nad řekou Aare. 
Během procházky se budeme obdivovat místní radnici s nádherný orlojem Zytglooge, Spolkový dům 
a hlavně všudypřítomné sochy medvědů, který je symbolem města.
V podvečer přejedeme na ubytování v Ženevě.
V případě času přidáme prohlídku Luzernu: Pokocháme se Kapellbrücke, nejstarším krytým dřevěným 
mostem na světě, který svou délkou 170 m přetíná řeku Reuss. Nenecháme si ujít ani Vinný a Obilný trh 
s radnicí a měšťanskými domy zdobenými freskami.

3. den Ženeva - prohlídka města s katedrálou Sv. Petra, 140 m vysokým vodotryskem a nejdelší lavič-
kou na světě. Poté se přesuneme do Lausanne, bývalé římské osady a sídla Mezinárodního olympij-
ského výboru. Ubytování v Lausanne/ Fribourg.

4. den V „nejšvýcarštějším“ městečku Gruyères se nám zatočí hlava z  množství 
bochníků místního sýra. Navštívíme výrobnu a  obdivovat budeme i  majestátní 
hrad z 12. století.
Poté budeme mít 2 možnosti: 
a) Z městečka Lauterbrunnen se vyšplháme až k Trümmelbachským vodopádům, 
které se s hlukem řítí skrz jeskyni
b) Nebo si zajedeme do „ledovcové vesnice“ Grindelwald a  vyšplháme se až 
k ledovci Oberer Gletscher.
Ubytování.

5. den Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

CENA OD:  6.290 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým busem s  klimatizací, veškeré poplatky spojené s  dopravou 
(parkovné, mýtné, daň SRN), 3 noci v  hostelu se snídaní, průvodce, kompletní pojištění včetně 
léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu

Švýcarsko

Zürich

Grindelwald

Víte, že ...
K obnovení kozorožců ve 
švýcarských Alpách přispěli 
pašeráci, kteří ve 20. stol. 
ze sousední Itálie 
propašovali několik
 mláďat?
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Zpestřete si svůj výukový či poznávací zájezd o návštěvu důležitých historických 
míst, zajímavé výstavy, evropské organizace či vzrušující zábavní parky a karneval. 
Výlety je možno kombinovat s  našimi stálými zájezdy nebo Vaší třídě ,,ušijeme 
zájezd na míru“.

Rozkvetlá zahrada Evropy v Keukenhofu
Keukenhof poblíž holandského městečka Lisse je největší květinový park v  Evropě. Jedi-
nečná seskupení květin s různými trvalkami v zeleni členitého parku s vodními plochami, 
kvetoucími keři, starými stromy a krásnými zákoutími utváří neopakovatelnou podívanou. 
Pestrá paleta barev, vůní a druhů uspořádaných do architektonicky působivých seskupení  
ohromí nejenom zahrádkáře. Nikde na světě nejsou květiny opěvovány tak jako tady. Na-
jdete zde nekonečnou inspiraci a možnost odpočinku v okolních parcích. Každoročně zde 
vykvete až 7 milionů cibulovitých rostlin. Ve čtyřech pavilonech areálu  se konají květinové 
výstavy a soutěže. Je jedním z nejfotografovanějších míst na světě, proto si nezapomeňte 
s  sebou fotoaparát. V  roce 2015 můžete květinový park navštívit v  období od  20. 
března do 17. května.

Cena od 1 790 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, průvodce, pojištění léčebných výloh

Výlety o kousek dál

Keukenhof

Karneval v Benátkách
Pojeďte s námi poznávat Benátky v netradiční karnevalové atmosféře do jednoho z nejromantičtějších 
míst na světě. Pokud zatoužíte do města karnevalu vyrazit a užít si nevšední atmosféru, není nutné po 
městě courat v dobových kostýmech, stačí pouze maska, kterou seženete na každém rohu ve městě. 
Pokud se vám nechce utrácet nehorázné sumy za porcelánové nebo 
zlatem zdobené masky, nemusíte zoufat, masku vám na počkání na-
malují přímo na obličej pouliční umělci. 
V roce 2015 se bude karneval konat od 31. ledna do 17. února.

Cena od 1 690 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním busem s  klimatizací a  WC, 
průvodce, pojištění léčebných výloh

Benátky

Víte, že ...
7 milionů cibulí poskytuje 
zdarma! kolem stovky jejich 
pěstitelů?

Víte, že ...
První karneval se konal 
v Benátkách již v roce 1296?
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Za světem Walta Disneyho do Paříže
Zábavní park Disneyland Paris, vzdálený asi 10 kilometrů od Paříže, je věnovaný filmům a hrdinům Walta Disneye. 
Do pohádkového světa Mickeymouse, Malé mořské víly nebo Jacka Sparrowa se zde mohou ponořit všechny věkové 
skupiny a společně prožít neuvěřitelná dobrodružství. Park je rozdělen na pět částí: Americkou ulici z  roku 1900, 
Fantasyland plný známých postaviček z klasických disneyovských pohádek, Divoký západ, Adventureland s Indiana 
Jones a Piráty z Karibiku a část Discoveryland, zaměřující se na vesmír. Obrázek celého Disneylandu získáte z projíž-
ďky vláčkem. A pak už na Vás čeká spousta zajímavých atrakcí, průvod postaviček z filmů od Disneye a další zábava. 
Zažijete dobrodružství, na která budete dlouho vzpomínat.

Cena od 1 690 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, průvodce, pojištění léčebných výloh

Návštěva Evropského parlamentu v Bruselu
Pojeďte se s námi podívat do Evropského parlamentu, jediného přímo voleného orgánu Evropské unie. Prohlídky 
ve  skupinách trvají od  jedné do  dvou hodin a  jejich součástí je všeobecný výklad některého z  pracovníků EP 
o úloze a práci Evropského parlamentu. V rámci návštěvy je rovněž možné setkat se s poslancem, pokud to provoz 
Parlamentu umožní. V době konání zasedání mohou skupiny návštěvníků „živě“ sledovat rozpravu z galerie pro 
návštěvníky. Brusel, často označován za „hlavní město Evropy“ , nabízí kromě Evropského parlamentu celou řadu 
dalších zajímavostí. Navštívit můžete např. historické jádro města Grand-Place, symbol města - soška čurajícího 
panáčka Manneken-Pis nebo omračující Atomium.

Cena od 1 690 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, průvodce, pojištění léčebných výloh

Asterix park

Asterix a Obelix u Paříže
Určitě znáte galské hrdiny Astérixe a  Obelixe. Je i  ostatní postavičky těchto 
francouzských komiksových příběhů můžete potkat v  Parku Astérix poblíž 
Paříže. Každý zde najde zábavu šitou na míru: úžasné atrakce, horské dráhy, které 
berou dech, roztomilé pohádkové postavy a nádherná představení. Svět daleké 
Gálie je všude kolem Vás, uvidíte např. galskou vesničku či příběhy z cest Astérixe 
a jeho kamarádů. Kromě atrakcí typu Eiffelovka věž, Cesta objevů či Poseidonovi 
delfíni je zajímavá „Rue de Paris“, ulička s dobovými řemesly a krámky. Hlavním 
mottem parku je zábava. 

Cena od 1 990 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, průvodce, 
pojištění léčebných výloh

Brusel - budova parlamentu

Víte, že ...
Jméno Asterix je hříčkou 
slova „aster“ neboli chytrý?



15
c e s t o v n í  k a n c e l á ř

Moskevská 28, 460 01 Liberec 1, tel.: 800 138 241, fax: 485 102 863, e-mail: liberec@kristof-jazyky.cz, info@mojeanglie.cz

Vánoční trhy a  jarmarky patří k  vánoční atmosféře, která na  Vás dýchá z  každého 
rohu. Většina měst a městeček se rozzáří tisícem světýlek a provoní svařeným vínem. 
Správný trh Vám připomene poezii vánočních svátků a dlouholetých tradic. Je proto 
dobré se v bláznivém čase, plném uklízení a nákupu dárků zastavit a vybrat si jeden 
z výletů na vánoční trhy v okolních zemích. Metropole nejsou daleko a návštěva Vám 
umožní porovnat české tradice těchto svátků s  těmi místními. Přivítá Vás přátelská 
atmosféra a určitě oceníte možnost nákupu posledních dárků a ochutnávky místních 
vánočních specialit. 

Ježíškovo město Steyr

Rakouský Steyr je místem, kde se plní vánoční sny. Zajeďte si sem. Projděte se středověkými uličkami 
v  doprovodu ponocného, zhlédněte starodávné loutkové divadlo, kochejte se nejkrásnějšími jesličkami 
a  vánočními ozdobami! Romantické vánoční trhy - Altstadt Steyr na  historickém náměstí nabízejí punčové 
speciality a exkluzivní dárky. 

Vydejte se s námi za adventní atmosférou na vánoční trhy  v zahraničí

Ukázkový program
- odjezd brzy ráno 
-  Steyr – navštívíme chrám Nanebevzetí panny Marie s výstavou betlémů, kostel sv. Michala, městskou 

farní věž a  Steyrské jesličky. Během dne můžete na  náměstí potkat živého Ježíška, navštívit zdejší 
vánoční trh a  muzeum Vánoc , které se může pochlubit  největší sbírkou historických vánočních 
ozdob na světě. Vychutnáte si zde nezapomenutelnou atmosféru Vánoc. Samozřejmě k dobré náladě 
přispěje vánoční hudba, písně a konzumace místních specialit

- návrat v pozdních večerních hodinách

CENA OD: 750 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním autobusem, veškeré poplatky 
spojené s  dopravou (parkovné, mýtné, daň Rakousko), pojištění 
léčebných výloh v zahraničí, průvodce. 
Cena nezahrnuje: stravu, vstupné

Steyr - kostel Christkindl

Víte, že ...
Součástky na dieselové 
motory BMW se vyrábí ve 
Steyer?
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Nejkrásnějším zdejším trhem je ten před Novou radnicí. Najdete zde nepřeberné množství stánků s čerstvým pečivem, tradičními 
řemeslnými výrobky, svařeným vínem, vánočními dárečky a Betlémy. Na tomto místě se každoročně schází celá Vídeň.

Ukázkový program
- odjezd brzy ráno 
-  Vídeň - prohlídka památek tzv. Vnitřního města - parlament, Hofburg - rozsáhlý areál císařského sídla habsburských panovníků, třída Příkopy /Graben/- centrum 

velkoměstského ruchu, Dóm sv. Štěpána - významná gotická stavba, orloj - každou hodinu průvod historických postav, v poledne doprovázený hudbou; „Italský kostel 
P. Marie Sněžné „ s mozaikovou kopií slavné Leonardovy Poslední večeře a Votivní kostel. Zakončení prohlídky na náměstí před novou radnicí se známým adventním 
trhem; volno na procházku po trhu s atrakcemi, řemesly, kde se dá ochutnat cukroví, tradiční plněné brambory, ovoce obalené polevou nebo marcipánem; v radnici 
jsou dětské dílničky, kde se zdobí svíčky, peče cukroví, vyrábí různé vánoční ozdoby apod. 

- návrat v pozdních večerních hodinách

CENA OD: 750 Kč 
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním autobusem, veškeré poplatky spojené s dopravou (parkovné, mýtné, daň Rakousko), pojištění 
léčebných výloh v zahraničí, průvodce
Cena nezahrnuje: stravu, vstupné

Do Vídně za historií

Vídeň - Belveder Vídeň - Radnice

Víte, že ...
Správný vídeňský řízek 
může být rozklepaný až do 
rozměrů 30x40cm?
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Jedněmi z nejvyhledávanějších vánočních trhů jsou ty v Salzburgu. Koná se jich tady hned několik, ty nejvyhledávanější jsou 
rozesety po  celém starém městě. Kdo chce zažít něco neobvyklého, měl by do  Salzburgu vyrazit začátkem prosince. V  tomto 
období se to tu totiž rojí čerty. To, co na žádných z trhů nechybí, to jsou oblíbené Mozartovy koule, které dnes seženete poměrně 
snadno i u nás, ale ty pravé jsou jen jedny a pokud je chcete ochutnat, musíte se do Salzburgu rozhodně vypravit. Mozartovy 
koule, dříve také označované jako Mozartovy bonbóny, jsou všem velmi dobře známé pralinky z  jemného nugátu a  vrstvy 
marcipánu, které jsou potaženy tmavou čokoládou.

Ukázkový program
- odjezd brzy ráno 
-  Salzburg - prohlédneme si Salzburský Dóm, Mozartův rodný dům, jeden z nejužších domů na světě a budeme mít možnost vyjet 

lanovkou k pevnosti Hohensalzburg, odkud se nabízí překrásný výhled do okolní krajiny a na město s adventní atmosférou 
- osobní volno na procházku po trhu
- návrat v pozdních večerních hodinách

CENA OD: 750 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním autobusem, veškeré poplatky spojené s dopravou (parkovné, mýtné, daň Rakousko), pojištění 
léčebných výloh v zahraničí, průvodce
Cena nezahrnuje: stravu, vstupné

Mozartův Salzburg

Salzburg - čerti Salzburg 

Víte, že ...
Pravé Mozartovy koule 
mají stříbro-modrý obal?
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První drážďanský vánoční trh Striezelmarkt se konal již v  roce 1434. Je nejstarším trhem v  Německu. Název získal od  droždí 
používaného na  typickou místní vánočku, symbol německých Vánoc. Na  trhu na  náměstí Altmarkt se prodávají především 
tradiční výrobky, vánoční ozdoby, svíčky, různé pamlsky a svařené víno. Kolem jesliček se konají tradiční betlémské lidové hry 
a všude vládne vánoční atmosféra.

Ukázkový program
- odjezd brzy ráno 
-  Moritzburg – pohádkový zámek uprostřed uměle vytvořeného rybníka, kde se natáčel film Tři oříšky pro Popelku (příjezd královské družiny po  hrázi rybníka 

+ schody, kde Popelka ztratila střevíček), možno shlédnout i výstavu o natáčení filmu Tři oříšky pro Popelku
-  Drážďany - prohlídka hlavního města Saska, kde lze mj. spatřit Semperovu operu, slavnostní nádvoří Zwinger obklopené ochozy 

a pavilony, katedrálu, sídelní zámek a zrekonstruovaný kostel P. Marie
- návrat v pozdních večerních hodinách

CENA OD: 390 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním autobusem, veškeré poplatky spojené s  dopravou (parkovné, mýtné, daň SRN), pojištění 
léčebných výloh v zahraničí, průvodce
Cena nezahrnuje: stravu, vstupné

Drážďany a Popelčin Moritzburg

Moritzburg Drážďany

Víte, že ...
Aby sova Rozárka mrkla, 
musel ji Václav Vorlíček 
šťouchnout špejlí do 
zadnice?
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Neopakovatelné kouzlo mají vánoční trhy v  Norimberku. Ten nejznámější, Ježíškův 
trh se nachází uvnitř hradeb, které si uchovaly středověké kouzlo. Téměř dvoustovka 
stánků nabízí vedle typických výrazně kořeněných norimberských perníčků také 
biskupské chlebíčky a další sladkosti. Jinak nabízí stánky jen opravdu tradiční zboží, 
jako jsou slaměné a  dřevěné vánoční ozdoby, svíčky a  různé rukodělné výrobky. Při 
nákupech se můžete posilnit svařeným vínem, punčem, opékanými klobásami nebo 
pečenými kaštany. 

Ukázkový program
- odjezd brzy ráno
-  prohlídka města Norimberk, které je pravý ráj pro milovníky historie, protože tolik památek na tak malém 

prostoru najdete jen málokde 
-  navštívíme chrám Sv. Vavřince, Panny Marie s orlojem, Sv. Sebalda, císařský hrad a Spital, ve kterém byly ulo-

ženy římské korunovační klenoty
-  odvážní mohou zavítat i na radnici s možností návštěvy podzemí, kde je středověké vězení s výstavou středo-

věkých mučidel
-  možnost návštěvy muzea hraček, které patří k nejznámějším světovým muzeím hraček a můžete zde obdivo-

vat vývoj hraček od antiky přes středověk až po dnešní dobu
- dále uvidíme 19m vysokou gotickou kašnu - Schöner Brunnen
- zakončení prohlídky na známých adventních trzích, které jsou považovány za nejkrásnější v Německu
- osobní volno na procházku po trhu a možnost ohřát se v některém z obchodních center
- návrat v pozdních večerních hodinách

CENA OD: 690 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním autobusem, veškeré poplatky spojené 
s  dopravou (parkovné, mýtné, daň SRN), pojištění léčebných výloh v  zahraničí, 
průvodce
Cena nezahrnuje: stravu, vstupné

V Norimberku ochutnejte perníčky

Víte, že ...
Norimberských párečků 
se ročně vyrobí 
neuvěřitelných 1,3 miliard 
kusů?
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Německé vánoční trhy patří k  nejkrásnějším. Bohužel zůstávají poněkud nepochopitelně stranou pozornosti. A  přitom právě 
v německé metropoli si každý přijde na své. Děti, milovníci tradic a nostalgie, ale i ti, kteří hledají nějakou alternativu. V Berlíně 
naleznete 60 a někdy i více adventních trhů. Kromě klasických adventních trhů na historických náměstích pak za procházku stojí 
i hlavní třídy s neuvěřitelnou světelnou výzdobou. 

Ukázkový program
- odjezd brzy ráno
-  prohlídka města Berlína - návštěva historického centra -  Braniborská brána, Alexanderplatz, Neptunova kašna, dóm, třída Unter den Linden, Evropské centrum, Staré 

muzeum a Televizní věž
- osobní volno na prohlídku jednoho z adventních trhů, které jsou prakticky po celém Berlíně
- návrat v pozdních večerních hodinách

CENA OD: 690 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním autobusem, veškeré poplatky spojené s dopravou (parkovné, mýtné, daň SRN), pojištění 
léčebných výloh v zahraničí, průvodce
Cena nezahrnuje: stravu, vstupné

Navštivte některý z 60 trhů v Berlíně

Berlín - Braniborská bránaBerlín - Neptunova kašna

Víte, že ...
Z vrcholu Televizní věže je 
za jasného dne vidět 
až 42 km daleko?
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Doprava

Dopravu na poznávací zájezdy zajišťujeme zájezdovými autobusy zahraniční výroby, které jsou 
vybaveny WC, klimatizací, ABS, lednicí, kávovarem, DVD. Stáří autobusů je většinou do  5 let. 
Základní cena je kalkulována pro úplnou skupinu, tj. 45 studentů, do místa pobytu v dané zemi 
a zpět. Při minimálním počtu 45 studentů poskytujeme zdarma přistavení autobusu do vašeho 
města. Pokud bude mít vaše skupina menší počet studentů, kontaktujte naši kancelář pro 
bližší informace. Výlety, které si objednáte, budou začleněny do programu vašeho kurzu. Naše 
kancelář vám doporučí vhodné dny v týdnu pro konání výletů vzhledem ke koordinaci dopravy. 
Doporučujeme rozdělit si věci na cestu do zahraničí do dvou zavazadel. Menší příruční zavazadlo 
s jídlem na cestu, doklady, hygienickými potřebami a cennými věcmi budou mít studenti u sebe 
v autobuse. Větší zavazadlo bude uloženo v zavazadlovém prostoru.

Při cestě do zahraničí bude vaši skupinu doprovázet náš průvodce. 
O bezpečnou jízdu se starají zkušení řidiči. Během cesty (v době zastávek) i pobytu si v autobuse 
můžete zakoupit studené či teplé nápoje, polévky, příp. teplé párky (dle domluvy předem) 
za české koruny. Studenti si s sebou mohou vzít oblíbené DVD. V zimních měsících nezaručujeme 
použitelnost WC (možnost zamrznutí WC).

POJIŠTĚNÍ ČPP

V základní ceně krátkých poznávacích zájezdů je zahrnuto pojištění léčebných výloh od České 
podnikatelské pojišťovny.

Toto pojištění zahrnuje:
celkové odškodnění - léčebné výlohy do výše 2 000 000 Kč
zdravotní péče - odškodnění do výše 2 000 000 Kč
repatriace a převoz - 2 000 000 Kč
ošetření zubů - 5 000 Kč

Doprava a pojištění
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Hotel
Nejčastěji využíváme pro naše zájezdy hotely typu Ibis Budget. Každý pokoj je standardně vybaven: 1x 
dvojlůžko + jedno lůžko tzv. palanda, TV s několika programy, umyvadlo a malý stolek. Vstup do pokojů je 
pomocí číselného kódu. Sociální zařízení je většinou na pokoji.
Upozornění: v těchto hotelích nelze připravovat vlastní stravu
Hotely poskytují kontinentální snídaně formou švédských stolů (bagety, čaj, káva, kakao, džus, máslo, 
marmeláda) a není zde ani restaurace.

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

Ubytování a stravování

YH - Pasov

YH - PasovAO -  Hotel + hostel VídeňAO -  Hotel + hostel Vídeň
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Maďarsko - Budapešť - Rybářská bašta Švýcarsko - Luzern - Kapellbrücke Rakousko - Berchtesgaden

Rakousko - Vídeň - Parlament Rakousko - Klášter Melk Rakousko - Hallstatt

Německo - Tropical Islands Německo - Geiselwind Německo - Drážďany - Zwinger
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Nenašli jste, co jste hledali?
Nevadí, uděláme Vám program na míru. 

Volejte naši bezplatnou linku 800 138 241


