
  

 
Termín: 8.-11.3.2018           Číslo zájezdu: 18-681                              Cena: 4 900,- Kč 
 

ŠVÝCARSKO 
 

1. DEN: SINSHEIM 

Na zájezd vyjedeme od budovy školy v brzkých ranních hodinách. Autobusem pojedeme do Německa a zastavovat 
budeme jen na protažení a toalety. Kolem poledne přijedeme do městečka Sinsheim, kde navštívíme vyhlášené 
Technické muzeum, kde je na ploše 30 000 m2 vystaveno více než 3 000 exponátů ze všech oblastí techniky, např.: 
- letadla Concord a Tupolev 144 – možnost prohlídky interiérů 
- množství historických i sportovních vozů a motorek 
- lokomotivy, traktory, parní stroje, motory 
- nejrychlejší auto s raketovým pohonem 
- největší výstava vozů F1 v Evropě 
- ohromné IMAX 3D kino s promítací plochou o velikosti 22x27 metrů 
Odpoledne budeme mít v případě časové rezervy možnost navštívit město Freiburg im Breisgau, kde se projdeme 
centrem města a poté budeme mít volný čas. Večer odjedeme na ubytování v blízkosti Basileje. 
 

2. DEN: BASILEJ, EMMENTAL, LANGNAU 

Po snídani přejedeme do města Basilej - významného centra obchodu a průmyslu a také jediného švýcarského 
přístavu. Projdeme se starým městem v okolí románské katedrály postavené z růžového pískovce. Pak odjedeme do 
půvabného údolí Emmental s nádhernou krajinou zelených luk a pasoucích se krav, kde se vyrábí slavný sýr ementál. 
Zastavíme se v místní sýrárně, kde se seznámíme s přípravou tohoto sýra. Zájemci si mohou sýr nakoupit. Odpoledne 
se ještě krátce zastavíme v městečku Langnau, kde se nachází výrobna typických švýcarských keksů Kambly. Zájemci si 
budou moci nakoupit a ochutnat jakýkoliv z více než 100 druhů keksů. Večer přijedeme na ubytování. 

 

3. DEN: AUTOSALON ŽENEVA 

Po snídani se přesuneme na výstaviště Palexpo, kde navštívíme Ženevský autosalon. Odpoledne přejedeme do centra 
Ženevy, projdeme se kolem nejvýznamnějších památek a na závěr budeme mít volný čas. Večer odjedeme zpět do 
České republiky. 

 

4. DEN: NÁVRAT DO ČR 

V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v časných ranních hodinách. 
 
 
V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej nápojů  
- 2x ubytování se snídaní v hotelu F1/hostelu ve dvou- až čtyřlůžkových pokojích  
- služby průvodce po celou dobu zájezdu  
- zábavně vzdělávací brožura pro každého účastníka 
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna  
 
V ceně není zahrnuto: 
- vstupné do navštívených objektů: cca 15€ a 25 CHF  

 
Poznámka: 
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 
- 1 pedagogický doprovod zdarma na každých 14 platících 
 


