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ADVENTNÍ ČAS – POJEĎTE SI UŽÍT PŘEDVÁNOČNÍ ATMOSFÉRU

Vídeň Cena od 790 Kč__________________________________________________________________
procházka po známém Ringu, prohlídka památek v centru města, návštěva známých 
adventních trhů s možností nákupů 

Drážďany Cena od 590 Kč__________________________________________________________________
prohlídka památek v centru města, návštěva a možnost nákupů na trzích

Norimberk  Cena od 750 Kč__________________________________________________________________
prohlídka místních památek, návštěva Ježíškova trhu, kde se nabízí vyhlášené 
speciality 

ZÁBAVNÍ PARKY - PRO TY, CO SE RÁDI BAVÍ

Geiselwind  Cena od 890 Kč__________________________________________________________________
zábavní park v Bavorsku s možností návštěvy více jak 100 atrakcí

Legoland Günzburg Cena od 970 Kč__________________________________________________________________
návštěva známého zábavního parku, ve kterém si můžete vybrat z 8 dobrodružných 
světů

Zábavní park, dinopark a bludiště v Kleinwelce Cena od 630 Kč__________________________________________________________________
náhle se ocitnete v pravěku mezi dinosaury v životní velikosti. Celkem zde nabízí 
přes 200 exponátu dinosaurů včetně oddělení, kde můžete navštívit naše pravěké 
předky

Disneyland Paříž Cena od 1 950 Kč__________________________________________________________________
pojeďte do pohádkového světa Mickeymouse, Malé mořské víly nebo Jacka Sparro-
wa, kde zažijete neuvěřitelná dobrodružství

Europa park  Cena od 1 190 Kč__________________________________________________________________
největší německý zábavní park, který je rozdělen na 13 tematických čtvrtí, jež každá 
má svou gastronomii, kulturu i architekturu dle dané země

ZOO a delfíní laguna Norimberk  Cena od 760 Kč__________________________________________________________________
návštěva ZOO, del� nária a delfíní laguny

ZÁBAVNÍ PARKY – KOUPÁNÍ

Tropical Islands  Cena od 760 Kč__________________________________________________________________
objevte největší tropický ráj v Evropě, který nabízí tropické prostředí s deštným 
pralesem a jeho typickou � órou, vesničkami, plážemi a bílým pískem

Tatralandia  Cena od 1 030 Kč__________________________________________________________________
největší vodní park na Slovensku, navštivte kousek karibského ráje s tropickou 
� órou, který je výborným místem zábavy a relaxace

Termální lázně Laa  Cena od 730 Kč__________________________________________________________________
aquapark s termální léčivou vodou, kde můžete navštívit vnitřní i vnější bazén, vodo-
pády, perličkové koupele, masážní trysky, kruhový protiproud či tobogán

Bayern Park  Cena od 730 Kč__________________________________________________________________
zábavní park, kde najdete více jak 80 atrakcí, vás čeká okružní plavba, horská dráha, 
raftingová skluzavka, lezecká stěna, zvířátka a mnoho další zábavy

ZÁJEZDY – „HODINA DĚJEPISU“
  
Krakow Cena od 1 150 Kč__________________________________________________________________
prohlídka města s pohádkovou atmosférou, protkanou bohatou historií a množ-
stvím místních legend

Osvětim Cena od 1 060 Kč__________________________________________________________________
prohlídka největšího koncentračního a vyhlazovacího tábora v dějinách lidstva

Regensburg (též Řezno) Cena od 820 Kč__________________________________________________________________
prohlídka jednotlivých pamětihodností historického města

Vídeň Cena od 890 Kč__________________________________________________________________
prohlídka památek tzv. Vnitřního města

Postupim Cena od 920 Kč__________________________________________________________________
prohlídka pamětihodností města, místo konání postupimské konference (1945)

Berlín Cena od 920 Kč__________________________________________________________________
prohlídka západní i východní části města s pohnutou historií, která se poprvé začala 
psát ve 13. století

Drážďany Cena od 630 Kč__________________________________________________________________
prohlídka historického centra, návštěva obrazárny Zwinger a dalších pamětihodností

ZÁJEZDY DO MĚST A INSTITUCÍ EU
  
Brusel Cena od 1 650 Kč__________________________________________________________________
prohlídka nejznámějších památek města a návštěva Evropského parlamentu

Štrasburk Cena od 1 290 Kč__________________________________________________________________
prohlídka pamětihodností města, které je o� ciálním sídlem Evropského parlamentu, 
návštěva Evropského parlamentu

KRÁTKÉ ZÁJEZDY - 1 nebo 2 denní
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Haag Cena od 1 650 Kč__________________________________________________________________
prohlídka města významného z hlediska mezinárodní politiky a soudnictví

ZÁJEZDY – PRO MILITARISTY
  
Berchtesgaden Cena od 990 Kč__________________________________________________________________
prohlídka turisty vyhledávaného Hitlerova letního sídla Kehlsteinhaus, zvaného též 
Orlí hnízdo

Maginotova linie  Cena od 1 250 Kč__________________________________________________________________
prohlídka pevnostního systému, který byl vybudován André Maginotem 

DALŠÍ ZÁJEZDY
  
Technické muzeum Sinsheim  Cena od 990 Kč__________________________________________________________________
jedno z největších technických muzeí v Evropě, kde si můžete prohlédnout expozici 
automobilů, motocyklů, lokomotiv, letadel 

Míšeň Cena od 990 Kč__________________________________________________________________
prohlídka města, které je celosvětově proslavené výrobou porcelánu, návštěva 
muzea s předváděcími dílnami

Motorenwerk Steyr Cena od 760 Kč__________________________________________________________________
prohlídka automobilky BMW Motorenwerk Steyr, která se zaměřuje na vývoj, výrobu 
a montáž dieslových motorů

BMW Mnichov Cena od 890 Kč__________________________________________________________________
prohlídka BMW muzea a BMW welt

Bavaria Filmstadt Mnichov  Cena od 890 Kč__________________________________________________________________
prohlídka � lmových ateliérů, kde se natáčejí světoznámé � lmy, návštěva různých 
atrakcí

ZÁJEZD – PRO FYZIKY
  
CERN Cena od 1 750 Kč__________________________________________________________________
exkurze do výzkumného střediska Evropské organizace pro jaderný výzkum v Ženevě

VÝSTAVY
   
Výstava květin Keukenhof Cena od 1 650 Kč_________________________________________________________________
návštěva největšího květinového trhu v  Evropě s  jedinečnými seskupeními květin 
(pouze v termínu od 20.3. – 17.5.2015)

IAA Hannover Cena od 1 050 Kč__________________________________________________________________
návštěva veletrhu 

Výstava v Paříži  Cena od 2 490 Kč__________________________________________________________________
zavezeme vás na vámi vybranou tematickou výstavu

ZÁJEZDY PRO SPORTOVÍ NADŠENCE

FOTBAL
   
FC Bayern Mnichov  Cena od 890 Kč__________________________________________________________________
návštěva známého fotbalového stadionu

FC Chelsea (3 dny) Cena od 3 290 Kč__________________________________________________________________
návštěva anglického fotbalového stadionu v Londýně

FORMULE 1

F1 Maďarsko (Hungaroring) Cena od 1 200 Kč__________________________________________________________________
návštěva závodního okruhu F1 Maďarsko

F1 Monaco Cena od 1 990 Kč__________________________________________________________________
návštěva závodního okruhu F1 Monaco

LYŽOVÁNÍ

Hoch� cht Cena od 770 Kč__________________________________________________________________
největší skiareál mimo alpy v oblasti Trojmezí na Šumavě nedaleko Lipenského 
jezera, který nabízí lyžování srovnatelné s některými alpskými středisky

Dachstein West  Cena od 990 Kč__________________________________________________________________
největší region Horního Rakouska, který je vhodný především pro rekreační lyžaře

Saalbach  Cena od 1 150 Kč__________________________________________________________________
jeden den strávený na sjezdovkách v oblasti jižně od Salzburgu, kde si příjemně 
zalyžují jak začátečníci, tak pokročilí

Ceny zahrnují dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, průvodce, pojištění léčebných výloh.
Ceny jsou kalkulovány na počet 45 osob při odjezdu z Prahy (v případě jiného místa odjezdu Vám cenu přepočítáme). 


