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NĚMECKO A RAKOUSKO s výukou

Program: brzy ráno či v nočních hodinách odjezd do Rakouska. Okružní jízda Vídní 
(Schweden platz; chrám sv. Karla, budova opery, budovy parlamentu, hradní a městské 
divadlo, Rathaus.), pěší procházka historickým centrem (socha Marie Terezie, muzeum 
umění, Graben, Hofburg, nám. Hrdinů, chrám sv. Michala, Karten str., morový sloup, dóm 
sv. Štěpána), volno na oběd. Odpoledne přejezd busem do zámku Schönbrunn - někdejší 
letní rezidence císařské rodiny, patří k nejkrásnějším barokním zámkům v Evropě, v roce 
1830 se právě tady narodil císař František Josef, který pojal za manželku okouzlující Sisi, 
zámek má 1441 místností, z toho je jich zpřístupněno 45. Ve večerních hodinách odjezd 
zpět do ČR.
V CENĚ: doprava zahraničním autobusem s WC, DVD, teplými a studenými nápoji, celo-
denní program, organizační pracovník CK ALBION (tzv.group leader) po celou dobu pobytu 

i cesty, propagační letáčky, pojištění léčebných výloh a pobytu v zahraničí včetně storna 
pobytu, pojištění proti úpadku CK dle zákona č.159/1999sb.
Cena nezahrnuje kapesné na vstupy a osobní potřebu. Rádi zašleme ceník orientačních 
ceník vstupného.

1 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD
/ Odjezd Brno, Praha /

VÍDEŇ

Kód programu dny Termín dle přání školy Cena z Brna a okolí Cena z Prahy a okolí

VI1 celoročně 1 150 Kč 1 490 Kč

Pro ostatní odjezdová místa bude cena připravena na základě individuální kalkulace

Program:  brzy ráno či v nočních hodinách odjezd do Německa. Po příjezdu do Berlína 
bude následovat prohlídka města s průvodcem; uvidíte například Říšský sněm, Branibor-
skou bránu a Pariser Platz,  Památník holocaustu, Postupimské náměstí, zbytky Berlín-
ské zdi, výstavu Topografi e teroru, Checkpoint Charlie, Unter den Linden, Museumsinsel, 
Nikolaiviertel, Rotes Rathaus a Alexanderplatz. Odpoledne odjezd ke stanici ZOO, kde se 
nachází kostel císaře Viléma, Europa-Center a Kurfürstendamm, zároveň zde jsou tři ob-
chodní domy vedle sebe (mimo jiné i druhý největší obchodní dům na světě - slavný 
KaDeWe). Ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR.
V CENĚ:  doprava zahraničním autobusem s WC, DVD, teplými a studenými nápoji, celo-
denní program, organizační pracovník CK ALBION (tzv.group leader) po celou dobu pobytu 
i cesty, propagační letáčky, pojištění léčebných výloh a pobytu v zahraničí včetně storna 
pobytu, pojištění proti úpadku CK dle zákona č.159/1999sb.

Cena nezahrnuje kapesné na vstupy a osobní potřebu. Rádi zašleme ceník orientačních 
ceník vstupného.

1 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD
/ Odjezd Brno, Praha /

BERLÍN

Kód programu dny Termín dle přání školy Cena z Brna a okolí Cena z Prahy a okolí

BER1 celoročně 2 050 Kč 1 750 Kč

Pro ostatní odjezdová místa bude cena připravena na základě individuální kalkulace

Program:  brzy ráno či v nočních ho-
dinách odjezd do Německa. Dopřejte
studentům a žákům vaší školy  neopa-
kovatelný zážitek - pobyt na „tropickém 
ostrově“. Nachází se v Německu cca 60 
km od Berlína. Aquapark je vystavěn
v thajském stylu a celý areál je vytvořen 
pro zábavu, koupání a odpočinek. Ná-
vštěvníci zde naleznou tropické prostře-
dí s deštným pralesem, pláží, umělým 

sluncem, palmami, orchideami a ptačím zvukem. Teplota vzduchu je 25 stupňů. Tropický 
ráj je otevřen nepřetržitě, každý den v roce.

V CENĚ:  doprava zahraničním autobusem s WC, DVD, teplými a studenými nápoji, 
vstup do aquaparku, organizační pracovník CK ALBION (tzv.group leader) po celou dobu 
pobytu i cesty, pojištění léčebných výloh a pobytu v zahraničí včetně storna pobytu, pojiš-
tění proti úpadku CK dle zákona č.159/1999sb.
Cena nezahrnuje kapesné na osobní potřebu. Rádi zašleme ceník orientačních ceník 
vstupného.

1 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD
/ Odjezd Brno, Praha /

BERLÍN - návštěva Tropical Island

Kód programu dny Termín dle přání školy Cena z Brna a okolí Cena z Prahy a okolí

BTI1 celoročně 3 150 Kč 2 850 Kč

Pro ostatní odjezdová místa bude cena připravena na základě individuální kalkulace

Program:  brzy ráno či v nočních hodinách odjezd do Německa. Příjezd do Drážďan,
prohlídka města s průvodcem: Frauenkirche, obrazárna Zwinger, Brühlsche Terasse,
Semperova opera a dle zájmu návštěva muzea hygieny. Večer odjezd do ČR.

V CENĚ:  doprava zahraničním autobusem s WC, DVD, teplými a studenými nápoji, celo-
denní program, organizační pracovník CK ALBION (tzv.group leader) po celou dobu pobytu 

i cesty, pojištění léčebných výloh a pobytu 
v zahraničí včetně storna pobytu, pojištění 
proti úpadku CK dle zákona č.159/1999sb.
Cena nezahrnuje kapesné na vstupy
a osobní potřebu. Rádi zašleme ceník ori-
entačních ceník vstupného.

1 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD
/ Odjezd Brno, Praha /

DRÁŽĎANY - možno i Vánoční trhy v Drážďanech

Kód programu dny Termín dle přání školy Cena z Brna a okolí Cena z Prahy a okolí

DR1 celoročně 1 950 Kč 1 650 Kč

Pro ostatní odjezdová místa bude cena připravena na základě individuální kalkulace
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY / FRANCIE

1. den: odjezd z ČR, cesta přes Německo do Francie.
2. den: ranní zastávka před Paříží na parkovišti (snídaně z vlastních zásob). Příjezd do 

Paříže, průjezd městem přes náměstí Bastily, po nábřeží Seiny kolem ostrovu 
 sv. Ludvíka a La Cité s katedrálou Notre-Dame, Louvru a Tuillerijských zahrad 
 přes náměstí Concorde, Chymps-Elysées, Vítězný oblouk k Eiffelove věži
 (výstup na vež pešky či výtahem). Přejezd metrem (povinná pauza busu
 9 hodin) do historického centra Paříže. Pěší procházka s průvodcem po
 ostrově La Cité (katedrála Notre-Dame, Justicní palác, Svatá kaple
 a Conciergerie). Odpoledne prohlídka světoznámého uměleckého muzea
 Louvru. Průjezd městem na ubytování do hotelu na predmestí Paríže, nocleh.
3. den: po snídani v hotelu odjezd do Versailles, individuální prohlídka královského 
 zámku (s plánkem a popisem v CJ), procházka s průvodcem světoznámými
 zahradami. Návrat do Paříže. Prohlídka nejmodernější čtvrti La Défense, 
 okružní jízda městem se zastávkami na prohlídku nejznámejších pamětihodností
 (Trocadéro s výhledem na Eiffelovku, Invalidovna, Vojenská škola, čtvrt
 Montparnasse, Latinská čtvrt s Lucemburskou zahradou a Pantheonem,
 přes ostrov La Cité do čtvrti Opery, přes náměstí Vendôme k chrámu svaté 
 Magdaleny aj.). Po fakultativní večeři prohlídka večerního Montmartru
 s bazilikou Sacré - Coeur, námestím malíru Place du Tertre, slavný kabaret 
 Moulin - Rouge a.j. s průvodcem. Návrat autobusem do hotelu, nocleh.
4. den: po snídani v hotelu odjezd do centra Paříže (povinná pauza busu 9 hodin). 
 Prohlídka Muzea Orsay s jedinečnou sbírkou francouzských impresionistu.
 Pokračování v pěší prohlídce Paříže - Tuillerijské zahrady, Královský palác, 
 čtvrt Beaubourg s kulturním centrem G. Pompidoua a obchodním komplexem 
 Forum des Halles (bývalé „Bricho Paříže“).
 Společná procházka Latinskou čtvrtí kolem pozustatku rímských lázní,
 Sorbony a Pantheonu. Prohlídka Lucemburských zahrad. Volno do večerní 
 plavby lodí po Seine.
 Odjezd z Paříže po 22.00 hod., cesta nonstop přes Francii do Německa.
5. den: dopolední zastávka v Norimberku s prohlídkou historického centra, návrat
 do ČR.

V CENĚ:  doprava zahraničním autobusem s WC, DVD, teplými a studenými nápoji,
2x ubytování v hotelu F1 se snídaní, na předměstí Paříže, sdílené pokoje s umyvadlem
a TV, sociální zařízení na chodbě společné, odpolední program, organizační pracovník CK 
ALBION (tzv.group leader) po celou dobu pobytu i cesty, propagační letáčky a mapky,
2 pití jako dárek Albionu během cesty, pojištění léčebných výloh a pobytu v zahraničí 
včetně storna pobytu, pojištění proti úpadku CK dle zákona č.159/1999sb.

Cena nezahrnuje: kapesné na vstupy a osobní potřebu. Rádi zašleme ceník orientačních 
ceník vstupného.

5 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD
/ Odjezd Brno, Praha /

PAŘÍŽ, VERSAILLES, LOUVRE ( +Vánoční Paříž )

Kód programu dny/noci Termín dle přání školy Cena z Brna a okolí Cena z Prahy a okolí

PA 5/2
březen - červen 2020
září - listopad 2020

7 490 Kč 7 190 Kč

Pro ostatní odjezdová místa bude cena připravena na základě individuální kalkulace

4 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD
/ Odjezd Brno, Praha /

PAŘÍŽ A DISNEYLAND

1. den: odjezd z ČR a noční přejezd směr Francie.
2. den po příjezdu celodenní návštěva zábavného parku Disneyland Paris, které
 je rozděleno do  pěti oblastí: Frontierland „země bez hranic“, Adventureland 
 „země dobrodružství“, Fantasyland „země pohádek a fantazie“, Discoveryland 
 „země objevů“. Krásně bát se budete v nejstrašidelnějším domě v Evropě, jen 
 o vlásek uniknete Pirátům z Karibiku, vesmírnou raketou se podíváte až na 
 Měsíc, zlatá horečka vás polapí na hoře hromů a blesků a díky panenkám
 v  „malém světě“ poznáte celý svět... Večer ubytování v hotelu, možnost zajištění 
 teplých párků v buse.
3. den:  po snídani přejezd do Paříže, krátká okružní jízda a dále pěší program
 s průvodcem: návštěva Eiffelovy věže, možnost vyjet výtahem až nahoru nebo 
 jít pěšky do 2. patra. Nejlepším seznámením se s Paříží je projížďka lodí po 
 Seině. Procházka po nejslavnější promenádě Champs-Elysées přes Place
 de la Concorde, k Opeře. Možnost návštěvy Muzea voskových fi gurin Grévin 
 nebo jiného muzea dle zájmu. Osobní volno. Večer odjezd zpět do ČR. 
4. den:    příjezd zpět do ČR

V CENĚ:  doprava zahraničním autobusem s WC, DVD, teplými a studenými nápoji,
1x ubytování v hotelu F1 se snídaní, na předměstí Paříže, sdílené pokoje s umyvadlem
a TV, sociální zařízení na chodbě společné program, organizační pracovník CK ALBION 
(tzv.group leader) po celou dobu pobytu i cesty, propagační materiály, pojištění léčebných 
výloh včetně storna pobytu, pojištění proti úpadku CK dle zákona č.159/1999sb.
Cena nezahrnuje: kapesné na vstupy a osobní potřebu. Rádi zašleme ceník orientačních 
ceník vstupného.

Kód programu dny/noci Termín dle přání školy Cena z Brna a okolí Cena z Prahy a okolí

PD 4/1
březen - červen 2020
září - listopad 2020

6 590 Kč 6 190 Kč

Pro ostatní odjezdová místa bude cena připravena na základě individuální kalkulace
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY / ITÁLIE

1. den: v odpoledních hodinách odjezd. Noční průjezd Rakouskem a Itálií.
2. den: příjezd do Říma. Odjezd metrem do města: prohlídka od Kolosea, přes Forum 
 Romanum, Mamertinské vězení, Kapitolský vrch, kostel Santa Maria
 z Aracoeli, Benátské náměstí s památníkem Viktora Emanuela II., Císařská 
 fora, zpět ke Koloseu a příp. prohlídka, basilika Santa Maria Maggiore.
 Cesta metrem od nádraží Termini zpět na parkoviště, odjezd na ubytování.
 3. den: po snídani odjezd na parkoviště na ul. Via Gregorio poblíž Vatikánu.
 Prohlídka Vatikánu: Vatikánská muzea se Sixtinskou kaplí, bazilika Sv. Petra
 a  případně výjezd čí výstup na kopuli baziliky, krypta s hroby papežů
 i Sv. Petra. Pěší cesta k Tibeře s výhledem na Andělský hrad a Andělský most. 
4. den: po snídani celodenní výlet do Pompejí - návštěva rozsáhlého areálu vykopávek 
 s místním průvodcem (trvá 3 - 4 hod. cena dle domluvy) a dále možnost
 samostatné prohlídky. 
5. den: po snídani odjezd do Říma. Dokončení prohlídky: piazza del Popolo, Španělské 
 náměstí, sloup Marca Aurelia, fontána di Trevi, Palazzo Quirinale (prezidentský 

 palác) , Panteon, dominikánský kostel a sídlo inkvizice Santa Maria Sopra
 Minerva, piazza Navona.
 V podvečer odjezd z Říma. Noční průjezd Itálií. 
6. den: příjezd do ČR.

V CENĚ:  doprava zahraničním autobusem s WC, DVD, teplými a studenými nápoji, 3x 
ubytování v bungalovech s polopenzí (snídaně a večeře) , sdílené pokoje s vlastním soc. 
zařízením a kuchyňkou, odpolední program, organizační pracovník CK ALBION (tzv.group 
leader) po celou dobu pobytu i cesty, propagační letáčky a mapky, 2 pití jako dárek Albionu 
během cesty, pojištění léčebných výloh do 5 mil. a pobytu v zahraničí včetně storna pobytu 
do 15 tis., pojištění proti úpadku CK dle zákona č.159/1999sb.

Cena nezahrnuje kapesné na vstupy a osobní potřebu. Rádi zašleme ceník orientačních 
ceník vstupného.

6 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD
/ Odjezd Brno, Praha /

ŘÍM, POMPEJE, VATIKÁN

Kód programu dny/noci Termín dle přání školy Cena z Brna a okolí Cena z Prahy a okolí

RPV 6/3
březen - červen 2020
září - listopad 2020

7 590 Kč 7 890 Kč

Pro ostatní odjezdová místa bude cena připravena na základě individuální kalkulace

3 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD
/ Odjezd Brno, Praha /

BENÁTKY

1. den odjezd z ČR a noční přejezd směr Itálie.
2. den:    ráno příjezd do přístavu Punta Sabbionni, plavba lodí do Benátek – zde
 prohlídka náměstí a kostela San Marco a Dóžecího paláce, rybí trhy, kostely, 
 dále Ponte dei Sospiru (most vzdechů), procházkou po mostě Ponte di Rialto, 
 projížďka lodí po Canal Grande. Následuje osobní volno, cesta zpět lodí do 
 Punta Sabbioni. Večer odjezd zpět do ČR.
3. den:    příjezd zpět do ČR

V CENĚ: doprava zahraničním autobusem s WC, DVD, teplými a studenými nápoji, pro-
gram, organizační pracovník CK ALBION (tzv.group leader) po celou dobu pobytu i ces-
ty, propagační materiály, pojištění léčebných výloh včetně storna pobytu, pojištění proti 
úpadku CK dle zákona č.159/1999sb.

Cena nezahrnuje kapesné na vstupy a osobní potřebu. Rádi zašleme ceník orientačních 
ceník vstupného.

Kód programu dny/noci Termín dle přání školy Cena z Brna a okolí Cena z Prahy a okolí

BE 3/0
březen - červen 2020
září - listopad 2020

3 590 Kč 3 890 Kč

Pro ostatní odjezdová místa bude cena připravena na základě individuální kalkulace
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY / POLSKO / MAĎARSKO

Program zájezdu:
Odjezd do Polska (čas odjezdu z ČR dle času prohlídky) v dopoledních / odpoledních 
hodinách příjezd do Auschwitz-Birkenau, prohlídka koncentračního tábora Osvětim
(cca 3 hodiny s místním průvodcem), ve kterém podle odhadů zemřelo 2,5 - 3 miliony lidí, 
prohlídka zahrnuje návštěvu dvou částí tábora: Osvětim I - kmenový tábor a Osvětim II - 
Březinka, v odpoledních / podvečerních hodinách odjezd do České republiky.

V CENĚ:  doprava luxusním autobusem tam i zpět, průvodce po celou dobu cesty i pro-
hlídky, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna pobytu, pojištění
CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje kapesné na vstupy a osobní potřebu. Rádi zašleme ceník orientačních 
ceník vstupného.

1 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD
/ Odjezd Brno, Praha /

POLSKO

Kód programu dny Termín dle přání školy Cena z Brna a okolí Cena z Prahy a okolí

OS1
březen - červen 2020
září - listopad 2020

1 890 Kč 2 190 Kč

Pro ostatní odjezdová místa bude cena připravena na základě individuální kalkulace

Vyhlazovací tábor OSVĚTIM
Největší koncentrační tábor Hitlerovy Třetí říše

2 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD
/ Odjezd Brno, Praha /

OSVĚTIM Solné doly VĚLIČKA
a královské město KRAKOV

1. den:  odjezd od školy v brzkých ranních hodinách do Polska, v dopoledních
 hodinách příjezd do Auschwitz - Birkenau, prohlídka koncentračního tábora

Osvětim, ve kterém podle odhadů zemřelo 2,5 - 3 miliony lidí, prohlídka
 zahrnuje návštěvu dvou částí tábora: Osvětim I - kmenový tábor a Osvětim II
 - Březinka,přejezd na prohlídku královských solných dolů ve Věličce – jedná 
 se o památku UNESCO, návštěva unikátních podzemních prostor - kaple,
 solná jezera, sochařská výroba ze soli, večer přejezd na ubytování v Krakově.
2. den:  po snídani prohlídka metropole Malopolského vejvodství a města Krakov - 
 hradní návrší Wawel s katedrálou, historické centrum, Rynek - Mariánský
 kostel, kostel sv. Vojtěcha, tržnice Sukiennice, Jagellonská univerzita,
 královská cesta, ve městě se nachází více než 6 000 historických objektů
 z různých epoch, v odpoledních hodinách odjezd do České republiky.

V CENĚ:  1x ubytování v hotelu se snídaní, doprava luxusním autobusem tam i zpět, 
průvodce po celou dobu cesty i prohlídky, pojištění léčebných výloh v zahraničí 
včetně storna pobytu, pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje kapesné na vstupy a osobní potřebu. Rádi zašleme ceník orientačních 
ceník vstupného.

1. den:  odjezd od školy v nočních/ranních hodinách, po příjezdu do Budapešti
 prohlídka města - návštěva tradiční tržnice (možnost nákupů), procházka
 středem města po Váciho třídě k bazilice Sv.Štěpána, Parlament, v případě 
 zájmu projížďka loďkou po Dunaji. Večer odjezd na ubytování.
2. den:  po snídani prohlídka města s průvodcem - Gellértův vrch s Citadelou, hradní 
 čtvrť s Matyášovým chrámem, rybářská bašta (výhled na obě části města 
 Budu a Pešť, řetězový most přes Dunaj, odpoledne: návštěva Schézenyho
 termálních lázní - koupání, lázně postavené v neoklasicistním stylu, byly
 otevřeny již v roce 1881 a jsou největším evropským komplexem, jsou
 nejhlubší a nejteplejší v Budapešti nebo návštěva zábavního parku Vidámpark 
 – nabízí přes 50 atrakcí (např. kolotoč, jeskynní dráha, horská dráha,
 pohádkové lodičky).
 V podvečerních hodinách odjezd do České republiky,

V CENĚ:  1x ubytování v hotelu se snídaní, doprava luxusním autobusem tam i zpět, 
průvodce po celou dobu cesty i prohlídky, pojištění léčebných výloh v zahraničí 
včetně storna pobytu, pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje kapesné na vstupy a osobní potřebu. Rádi zašleme ceník orientačních 
ceník vstupného.

2 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD
/ Odjezd Brno, Praha /MAĎARSKO / BUDAPEŠŤ metropole Maďarska

Kód programu dny/noci Termín dle přání školy Cena z Brna a okolí Cena z Prahy a okolí

OSVK2/1
březen - červen 2020
září - listopad 2020

3 290 Kč 3 590 Kč

Pro ostatní odjezdová místa bude cena připravena na základě individuální kalkulace

Kód programu dny/noci Termín dle přání školy Cena z Brna a okolí Cena z Prahy a okolí

BU2/1
březen - červen 2020
září - listopad 2020

3 290 Kč 3 590 Kč

Pro ostatní odjezdová místa bude cena připravena na základě individuální kalkulace

DOPORUČUJEME POUZE
 STŘEDNÍM ŠKOLÁM

DOPORUČUJEME POUZE
 STŘEDNÍM ŠKOLÁM


