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Vážení zákazníci, dovolujeme si vám již tradičně předložit další z katalogů traVEZ na

jaro 2018
Katalog je stejný jak pro mateřské školy, tak pro školy základní.
Výlety, které c. a. traVEZ doporučuje pro  mateřské školy,
jsou barevně odlišeny. Za každým výletem je dále uvedeno,
pro jakou školu, případně třídu základní školy je výlet doporu-
čován. Obecně však platí, že rozhodující je pro c. a. traVEZ
výběr pedagoga, tzn. že i výlet, který není doporučován pro
mateřskou školu, můžou např. předškoláci absolvovat. Obdob-
né platí i u tříd základní školy.

Naše cestovní agentura je zaměřena na obsahově zajímavé
půldenní i celodenní výlety pro děti. Zájezdy jsou pořádány for-
mou zábavních autobusů. Během cesty nabízíme dětem velmi
zajímavý vzdělávací program, přizpůsobený jejich věku, vzta-
hující se k danému tématu. Dále jsme připravili řadu soutěží
a her pro pobavení dětí v průběhu cesty.

Základní informace k zájezdům
Paušální úhrada nákladů – v případě splnění podmínek da-
ných katalogem náleží organizátorovi zájezdu (učitel/uči-
telka) částka 200 Kč za půldenní výlet a 400 Kč za celoden-
ní výlet za výdaje spojené s objednáváním zájezdu a vy-
bráním peněz.

Odjezd i příjezd autobusu je vždy zajištěn od školy. Cena zá-
jezdu propočtená na jedno dítě je uvedena za nabídkou každé-
ho zájezdu. Pro mateřské školy je cena barevně zvýrazněna,
pro základní školy bez zvýraznění. 

Platba je prováděna zpravidla hotově při nástupu do autobu-
su v den konání zájezdu podle skutečného počtu účastníků.
Bezhotovostní platbu je nutno předem projednat.

Cena je odstupňována podle počtu účastníků (platících
dětí) a to 49–40 (39–35). Minimální počet dětí je 35, 2–4 pe-
dagogové u mateřských škol nebo 2–3 pedagogové u zá-
kladních škol jako doprovod zdarma. U dětí starších 12 let
je maximální počet účastníků 49 osob včetně doprovodu.
(Při větším počtu možno po dohodě zajistit větší autobus.)

V ceně každého zájezdu je zahrnuto organizační zajištění
(rezervace apod.), doprava, veškeré vstupy a průvodce, který
se o zájezd stará od odjezdu do příjezdu. Ceny uvedené v tom-
to katalogu platí od března 2018 do vydání dalšího katalogu.

Při výrazné změně vstupních cen (doprava, vstupné ap.) si
c. a. traVEZ vyhrazuje právo na dodatečné překalkulování
cen a dále možnost účtovat za přistavení autobusu ve výši max.
40 Kč/os.

Jak objednávat výlety
Telefonicky na tel. č.: 272 952 528: nejčastější a nejpohodl-
nější způsob. Možnost okamžitého zodpovězení dotazů, ope-
rativní vyhledávání termínů atd. Nebojte se telefonovat i ve
večerních hodinách. V případě nepřítomnosti zanechte vzkaz
na záznamníku s uvedením spojení, kde budete k zastižení
přes den nebo v podvečerních hodinách.
E-mailem na travez.veselkova@seznam.cz: pro objednává-
ní výletu můžete využít elektronické pošty. V tomto případě
uvádějte školu, o jaký výlet máte zájem, v jakém období (s uve-
dení náhradních termínů), počet dětí a třídu. Obratem budete
kontaktováni.

Fotodokumentace výletu zdarma: v případě zájmu c.a. zajiš-
ťuje fotodokumentaci celého výletu zdarma. Služba je poskyto-
vána do naplnění kapacity. Podmínka: zájemce si musí samo-
statně zajistit SD kartu s příslušnou kapacitou, na kterou bude
akce zaznamenána. Po skončení si tuto kartu odnáší a je drži-
telem autorských práv k obrázkům.

Storno podmínky
V případě zrušení objednávky ze strany zákazníka 48 hod.

a méně před započetím zájezdu účtuje c. a. traVEZ zákazní-
kovi storno poplatek ve výši 1000 Kč / půldenní zájezd a 1500 Kč
/ celodenní zájezd s připočtením již uhrazených rezervací.

Veškeré vaše případné dotazy týkající se uvedených zájez-
dů ochotně zodpovíme na telefonu 272 952 528. V případě ne-
přítomnosti zanechte laskavě vzkaz na záznamníku s uvede-
ním telefonního spojení nejlépe na soukromý telefon, nebo po-
užijte faxu.

Těšíme se na shledanou
Ing. Tomáš Veselka

traVEZ cestovní agentura pro děti – Ing. Tomáš Veselka
Ženíškova 4, 149 00 Praha 4  /  IČO: 74845039  /  bankovní spojení: 102390476/0300  /  tel./zázn./fax.: 272 952 528 

■ e-mail: travez.veselkova@seznam.cz  ■ www.travez.cz
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Půldenní výlety
V nabídce půldenních výletů jsou uvedeny výlety s odjezdy od školy v době od 7.30 do 8.00 h. a návratem mezi 12.00–13.00 h.
V případě, že nabízený program je delší, je pozdější návrat u jednotlivé nabídky poznamenán. C. A. traVEZ dále nabízí tzv. prodloužené
půldenní výlety za příplatek (sdělen po telefonické dohodě). Jedná se o spojení dvou půldenních výletů, přičemž nabízené kombinace
jsou uvedeny u jednotlivých nabídek, návrat ke škole je pak zpravidla mezi 14.00–15.00 h.

A) Výlety tematické – Velikonoce:
Velikonoce či Vánoce – svátky, které mají důležité místo v našem životě. Výlety zde jsou tematicky vztaženy vždy k jednomu z nich.
Děti poznají atmosféru, kterou při těchto příležitostech zažívali naši předci a dozvědí se mnoho o těchto svátcích.

1) Co se peče na Velikonoce: v klidu a pohodě zcela sami si užijete vůni čerstvě
upečených jidášků a dozvíte se některá tajemství kvalitního pečení. Každý účastník
si sám vyrobí a odveze vzorek pečení. To vše v romantickém místě Radotínského
potoka ve starodávném mlýně. (MŠ pouze předškoláci; 1.– 5.tř.)
období: duben cena: MŠ 320 Kč (340 Kč) ZŠ 320 Kč (340 Kč)

2) Čechova stodola –velikonoce a jarní tradice: pohodová akce zaměřená na
velikonoce, vítání jara a mláďátek. V rámci programu rukodělné dílničky se zamě-
řením k danému tématu v nově otevřených prostorách s příjemným personálem.
(MŠ, 1.– 5.tř.)
období: březen – duben cena: MŠ 340 Kč (360 Kč) ZŠ 340 Kč (360 Kč)

3)  Velikonoční svíčka: návštěva manufaktury na výrobu svíček, koupelových solí,
kosmetiky atp. Odlévání svíček do dvou půlek vaječných skořápek (skořápky
s sebou), zdobení svíčky, koupelová sůl. (MŠ, 1.– 9.tř.)
období: březen, duben cena: MŠ 250 Kč (270 Kč) ZŠ 220 Kč (240 Kč)

Odlévání velikonoční voskové ozdoby, zdobení dvou svíček (MŠ jedna svíčka),
koupelová sůl.

cena: MŠ 250 Kč (270 Kč) ZŠ 250 Kč (270 Kč)

4) Velikonoční výlet do Hrusic: velikonočně nazdobeným památníkem nás
bude provázet velikonoční slepička. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: březen  – duben cena: MŠ 230 Kč (250 Kč) ZŠ 230 Kč (250 Kč)

mimo Po, Út Cena platí jen do konce dubna!
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6) Vysoký Chlumec: návštěva skanzenu v době velikonoční akce. Ukázky 
tradičních zvyků a rukodělných činností spojených s oslavou Velikonoc. (MŠ; 
1.– 5. tř.)
období: 26. 3. – 30. 3. cena: MŠ 300 Kč (320 Kč) ZŠ 300 Kč (320 Kč)

5) Skanzen Přerov – velikonoční pomlázka: v jednotlivých chalupách interiérové
expozice zaměřené na období velikonoc. Během cesty povídání o zvycích a oby-
čejích. Za příplatek 60 Kč/dítě velikonoční dílničky. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: 16. 3. – 15. 4. cena: MŠ 220 Kč (240 Kč) ZŠ 240 Kč (250 Kč)

7) Skanzen Kouřim – Velikonoce: návštěva nově rozšířeného skanzenu v Kouřimi
v době konání velikonoční výstavy. (MŠ; 1.– 9. tř.)
období: 20. 3.  – 8. 4. cena: MŠ 270 Kč (290 Kč) ZŠ 270 Kč (290 Kč)
20.– 28. 3. možnost velikonoční dílničky pro MŠ a 1.– 5.tř.

cena: MŠ 310 Kč (330 Kč) ZŠ 310 Kč (330 Kč) 

8) Velikonoční zámek Loučeň: praktickým ukázkám těch nejkrásnějších veliko-
nočních zvyků mohou malí účastníci skupinových školních prohlídek přihlížet
během prohlídky přímo v historických interiérech zámku. Koho zámek nadchl  
prohlídkami adventními, neodejde nespokojen ani z prohlídky velikonoční. (MŠ,
1.– 9. tř.)
období: 19. 3. – 13. 4. cena: MŠ 350 Kč (380 Kč) ZŠ 390 Kč (410 Kč)

9) Velikonoční  Hrádek u Nechanic: návštěva romantického zámku v období ve-
likonoc. V provozu také zámecká kuchyně, která se otvírá pouze při zvláštních
příležitostech a není běžně přístupná.
období: 26. 3. – 30. 3. cena: MŠ 350 Kč (380 Kč) ZŠ 390 Kč (410 Kč)

10) Velikonoční zámek Dobříš: 
11) Velikonoční zámek Dětenice: 
12) Velikonoční zámek Staré Hrady: 3. – 12. 4.
Velikonoční akce uspořádané v uvedených destinacích. Bližší informace u c.a.
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15) Z pohádky do pohádky: akce na zámku Karlova Koruna. V každé komnatě
jiná pohádka. Děti se aktivně zapojují; soutěže; fota v dobových kostýmech v zá-
meckých interiérech. (MŠ – 2. tř.)
období: 22. 5.– 14. 6. cena: od 400 Kč

13) Výtvarná dílna na zámku v Mníšku pod Brdy: na zkrácenou prohlídku 
velikonočně vyzdobeného zámku (prohlídka trvá asi 30 min.) navazuje program
ve výtvarné dílně, kde si děti vyrobí velikonoční ozdobu. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: březen – duben cena: MŠ 290 Kč (310 Kč) ZŠ 310 Kč (330 Kč)

16) Čertův poklad: pohádka hraná Pohádkovým divadlem Marka Dobrodínského
v prostorách zámku v Ploskovicích. (MŠ,1.–5. tř.)
období: 13. – 15. 6. cena: MŠ 410 Kč (440 Kč) ZŠ 410 Kč (440 Kč)

17) Den s permoníky: Důl  ožívá nejen prací havířů, ale zjevují se tu i skřítci v čele
s mocným vládcem podzemí Permonem. Zábavný program v Ševčinském dole
v hornickém skanzenu v Příbrami. (MŠ, 1. – 5. tř.)
období: 14.– 19. 5. cena: MŠ 300 Kč (320 Kč) ZŠ 300 Kč (320 Kč)

18) Hornické pohádky se sv. Barborou a sv. Prokopem:  Prokopská štola v hor-
nickém skanzenu v Příbrami ožívá ťukáním želízek a mlátků havířů při světle pla-
mínků kahanů a luceren. Zábavný program pro děti provázený pohádkami a hor-
nickými patrony. (MŠ, 1. – 5. tř.)
období: 15.– 16. 6. cena: MŠ 320 Kč (340 Kč) ZŠ 320 Kč (340 Kč)

14) Bradavice nebo Líbezníce: Kdo by se nechtěl stát bradavickým kouzelníkem.
Kdo by nechtěl vlastnit svoji kouzelnou hůlku. Jak se tomuto přiblížit uvidíte v Divadle
kouzel Pavla Kožíška. Fotografování s kouzelníkem či  autogramiáda – zdarma.
(MŠ, 1.– 5. tř.)
období: celoročně cena: MŠ 260 Kč (280 Kč) ZŠ 260 Kč (280 Kč)

☺ leden-březen, září, říjen sleva 20 Kč/os.

B) Oživená minulost, zábavné akce:
Jak skutečně vypadal život před sty či více lety? Jak se lidé oblékali? Toto vše se můžete dozvědět na následujících výletech. Výlety
doporučujeme i jako celodenní výlety – viz str. 26. Pozor: jedná se o termínované akce – nutná včasná objednávka.
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21) Hrad zvířat: děti se na hradě Točník setkají se zvířaty, které žijí v těsném soužití
s člověkem. Jde o nahlédnutí do života zvířat a práce s nimi. Drobná pohlazení
a společné zážitky. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: 15. – 25. 5. cena: MŠ 370 Kč (390 Kč) ZŠ 370 Kč (390 Kč)

23) Včelí svět Hulice: děti se na akci dozví kdo všechno patří do včelí rodiny, co
včelky celý den dělají, jak vzniká med a spoustu dalších zajímavostí.
období:  duben – září cena: MŠ 290 Kč (310 Kč) ZŠ 290 Kč (310 Kč)

Pohádkový hrad: oblíbená, zábavná akce pro děti. Pohádkové bytosti provází
hradem. Divadlo, sokolník, svíčkář, perníkář …, veselé soutěže, sladké odměny.
Program od 9 do 15 hod.
19) Točník (hrad) termín: 12. – 15. 6. cena: MŠ i ZŠ od 400 Kč
20) Sázava (klášter) termín: 5. 6. cena: MŠ i ZŠ od 410 Kč

24) Říčanská hájovna: návštěva vzdělávacího terénního pracoviště nabízejícího
programy zaměřené dle věku dětí, které hravou formou zkoumají přírodu, rozvíjí
základní znalosti a vztah k přírodě a životnímu prostředí.
období:  celoročně cena: MŠ 230 Kč (250 Kč) ZŠ 230 Kč (250 Kč)

☺ únor – duben sleva 20 Kč

C) Výlety zábavně-naučné:
V této části jsou nabízeny výlety, které mají účastníky pobavit, poučit či seznámit s různými profesemi, kterými je naše země  
proslavená.

22) Jak se mlela mouka: návštěva funkčního vodního mlýna nedaleko Prahy
v údolí Radotínského potoka. Uvidíte kompletní mlýnskou technologii z první pol.
dvacátého století – vše v pohybu a funkční. (MŠ, 1.– 9.tř.)
období:  duben – říjen cena: MŠ 260 Kč (280 Kč) ZŠ 260 Kč (280 Kč)



7traVEZ ● jaro 2018 ● telefon: 272 952 528 ● mobil: 602 827 341 ● e-mail: travez.veselkova@seznam.cz

25) Boemi: kreativní exkurze v mýdlárně Boemi, příležitost jak se zábavnou formou
seznámit s ruční výrobou  mýdel a dárkové kosmetiky. V ceně malý dárkový balíček.
(1.– 9. tř.)
období:  celoročně cena: ZŠ 340 Kč (360 Kč)

26) Čokoláda:  akce ve svíčkárně Rodas. Odlévání belgické čokolády do forem
různých tvarů a následné zdobení. Barvení čokoládového odlitku. Vše s sebou
domů. (MŠ, ZŠ)
období:  celoročně cena: MŠ 320 Kč (340 Kč) ZŠ 320 Kč (340 Kč)

27) Muzeum hraček: návštěva malého muzea hraček (dvě velké místnosti), které
je na zámku v Benátkách nad Jizerou. Jsou zde hračky z let 1860 až 1945.Uvidíte
dokonale zařízené pokojíčky, kupecké krámky, sbírky šicích strojků, stará dřevěná
i plechová auta... (MŠ,1.– 9. tř.)
období: březen – říjen cena: MŠ 300 Kč (320 Kč) ZŠ 310 Kč (330 Kč)

☺ březen – duben sleva 20 Kč/os.

28) Česká svíčkárna: návštěva manufaktury na výrobu svíček, koupelových solí,
kosmetiky atp. Účastníci si odvezou vlastní výrobky, prohlédnou si provoz a zabaví
se na malé farmě. Nákup v podnikové prodejně. (MŠ, 1.– 9.tř)
období: celoročně cena: MŠ 260 Kč (270 Kč) ZŠ 220 Kč (240 Kč)

29) Výroba mýdla: cena: MŠ 280 Kč (290 Kč) ZŠ 260 Kč (270 Kč)

30) Výroba pastelek: cena: MŠ 260 Kč (280 Kč) ZŠ 260 Kč (280 Kč)

31) Techmania: návštěva plzeňského „Science centra“, interaktivního muzea 
přibližujícího herní formou matematické či fyzikální principy. Pozor návrat v cca
14.00 hod.!! (4.– 9. tř.)
období: celoročně cena: ZŠ od 410 Kč
32) IQ park: návštěva libereckého zábavně naučného centra. Pozor návrat v cca
14.00 hod.!! (4.– 9. tř.)
období: celoročně cena: ZŠ od 370 Kč
33) IQLANDIA: moderní science centrum v Liberci. Pozor návrat v cca 15.00 hod.
(4.–9. tř.)
období: celoročně cena: ZŠ od 400 Kč
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34) Historická tramvaj: výlet do Muzea hromadné dopravy ve Střešovicích s po-
vídáním o cestování po Praze od jeho začátků po současnost. V programu jsou
také jízdy historickou tramvají po nejkrásnějších částech Prahy trvající 2 x 30 min.
(MŠ, 1.– 9. tř.)
období: září – 10. 5. cena: od 290 Kč ZŠ od 290 Kč

35) Parníkem po Vltavě aneb Praha očima vodníků: výlet k břehům Vltavy s po-
vídáním o počátcích paroplavby a hodinovou plavbou po Vltavě na palubě krásného
parníku. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: celoročně cena: od 300 Kč ZŠ od 300 Kč
Cena bez dopravy 100 Kč/os. Minimální počet – 50 dětí.

36) Plavba po Labi: hodinová poklidná plavba v okolí Poděbrad kde Labe protéká
Polabskou nížinou. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: březen – listopad cena: MŠ 320 Kč (340 Kč) ZŠ 320 Kč (340 Kč)

☺ březen–duben sleva 20 Kč/os.

37) ZOO Praha: výlet do pražské ZOO s povídáním o zvířatech a o všem, co k tomu
patří. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: celoročně cena: MŠ od 320 Kč ZŠ od 320 Kč

38) Zoopark Zájezd: komentovaná prohlídka se zkušeným průvodcem, který vás
zábavnou formou seznámí se zvířátky včetně krmení vybraných druhů zvířat. Pro-
gramy pro všechny typy škol, které přivedou děti blíže přírodě.
období: duben – říjen cena: MŠ 270 (290 Kč) ZŠ 270 (290 Kč)

39) ZOO Chleby: návštěva malé soukromé ZOO, která také působí jako záchranná
stanice. Děti zde mají objednaný tématický program (dle věku), kde si v rámci vý-
kladu sami pohladí nebo nakrmí některá zvířata. Za příplatek 25 Kč/osoba různé
výukové programy jak pro MŠ tak pro ZŠ v délce 60 min., teoretické, praktické a in-
teraktivní poznávání. (MŠ, 1.– 6. tř.)
období: celoročně cena: MŠ 360 (380 Kč) ZŠ 360 (380 Kč)

☺ duben, září, říjen sleva 20 Kč/os.

40) ZOO park Radonice: kozy, ovce, prasata (i divoká), husy, kachny, králíci,
holubi, hrabavá drůbež, bažanti, koroptve, liška, jezevec atd. Na 90 druhů a plemen
zvířat včetně komentované prohlídky a kontaktu s některými zvířátky zažijete v ZOO
parku Radonice kousek za Prahou. (MŠ, 1.– 5. tř.)
období: celoročně cena: MŠ 250 (260 Kč) ZŠ 250 (260 Kč)
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41) Hřebčín: společně navštívíme největšího soukromého chovatele kladrubských
koní. V programu je prohlídka stájí, zázemí hřebčína, pastvin. Dále uvidíte různá
hospodářská zvířata v ZOO koutku. Nabízena kombinace za příplatek: zámek Ko-
nopiště, voj. muzeum Lešany, muz. Kameniny v Týnci nad Sázavou. (MŠ, 1.– 9.
tř.)
období: celoročně cena: MŠ 290 Kč (310 Kč) ZŠ 290 Kč (310 Kč)

42) Čapí hnízdo: ZOO labyrint, naučná stezka a zvířátka na farmě. Mnoho druhů
plemen koní, skotu, ovcí a koz. Zvířátka, která známe z volné přírody: dravce, sovy,
divoké prase, labutě, čápi a další. Pro zpestření možnost využití dřevěného „hradu“.
(MŠ; 1.– 9. tř.)
období: duben – říjen cena: MŠ 320 Kč (340 Kč) ZŠ 320 Kč (340 Kč)

43) Farma Blaník: les nočních skřítků, hledání blanického pokladu, keltský hrad,
blanická jeskyně, Močálníci, lesní chrám a spousta zvířátek – to jsou atrakce v krás-
ném prostředí pod bájnou horou Blaník. (MŠ; 1. – 5. tř.)
období: duben – říjen cena: MŠ 350 Kč (370 Kč) ZŠ 350 Kč (370 Kč)

44)  Farmapark Soběhrdy: zvířata, hřiště… hřiště a zase zvířata. Návštěva Far-
maparku v Soběhrdech kde se nachází zvířata z celého světa a spousta další
zábavy na dětských hřištích.
období: duben – říjen mimo Po cena: MŠ 360 Kč (380 Kč) ZŠ 360 Kč (380 Kč)

45) Koněpruské jeskyně: výlet do Koněpruských jeskyní s povídáním o krasu,
jeskyních a jejich výzdobách. V ceně zájezdu je malý dárek pro každého úča-
stníka. Nabízené kombinace za příplatek: hrad Karlštejn, Točník, zámek Hořovice,
sklárna Nižbor, sklářská huť Glasstar. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: duben – říjen cena: MŠ 300 Kč (320 Kč) ZŠ 300 Kč (320 Kč)

☺ duben sleva 10 Kč/os.

46) Hrusice, Lada aneb za kocourem Mikešem: výlet do Hrusic, rodiště Josefa
Lady, s povídáním o životě a díle dětem dobře známého malíře. Po domluvě pa-
mátníkem provází kocour Mikeš nebo ježibaba. Nabízené kombinace za přípla-
tek: Ondřejov, klášter Sázava. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: celoročně cena: MŠ 240 Kč (280 Kč) ZŠ 240 Kč (280 Kč)

mimo Po ☺ únor–duben sleva 20 Kč/os.
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47) Čapkova Strž: zájezd do letního sídla Karla Čapka, kde je památník věnovaný
životu a dílu tohoto slavného spisovatele pro malé i velké. Pro malé děti povídání
o Dášeňce a o pejskovi a kočičce. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: celoročně cena: MŠ 240 Kč (260 Kč) ZŠ 260 Kč (280 Kč)

☺ únor–duben sleva 10 Kč/os.

48) A. Dvořák, J. J. Ryba: pod heslem „Co Čech, to muzikant" navštívíme novo-
renesanční zámek Vysoká u Příbrami, kde je památník skladatele Antonína Dvořáka
a Rusalčino jezírko. V kostele nám varhaník zahraje ukázku z vánoční mše.
(Česká mše vánoční „Hej mistře“.) (1.– 9. tř.) cena: ZŠ od 350 Kč
období: celoročně

49) Prezident T. G. Masaryk, Lány: návštěva expozice, která reprezentuje osob-
nost prvního českého prezidenta a historické události spojené s jeho osobou. Dále
návštěva pamětní síně Alice Masarykové a českého červeného kříže. Na závěr za-
stávka u hrobu TGM. (4.– 9. tř.)
období: celoročně cena: ZŠ 250 Kč (270 Kč)

mimo Po ☺ leden–březen, září, říjen sleva 20 Kč/os.

50) Skanzen Přerov n. L.: návštěva skanzenu založeného již v roce 1900 s mnoha
různými objekty a velice působivými expozicemi. Areál rozšířen o několik dalších po-
labských objektů instalovaných ke konci roku 2015. Velice pohodový klidný výlet.
období: duben – říjen cena: MŠ 220 Kč (240 Kč) ZŠ 240 Kč (260 Kč)

mimo Po

51) Skanzen Kouřim: návštěva skanzenu v Kouřimi, kde jsou instalovány další 
objekty. V období květen a červen nabídka vzdělávacích programů v délce 75 min.
„Co dělají děti na vsi“ a „Jak je rok dlouhý“ za příplatek 50 Kč/dítě.
období: květen, červen cena: MŠ 270 Kč (290 Kč) ZŠ 270 Kč (290 Kč)

52) Výtvarná dílna na zámku v Mníšku pod Brdy: Zámek Mníšek pod Brdy je
nově otevřený po rekonstrukci. Na zkrácenou prohlídku zámku (asi 30 minut) na-
vazuje program ve výtvarné dílně. Vše je přizpůsobené věku dětí. (MŠ, 1.– 5. tř.)
období: únor – prosinec cena: MŠ 300 Kč (320 Kč) ZŠ 320 Kč (340 Kč)

53) Botanicus: naučná návštěva středověké vesnice řemesel a umění, bylinné
zahrady. Ukázky řemesel barvířů látek, dráteníků, řezbářů a dalších. Kovárnu,
provaznictví či výrobu svíček – to vše zde uvidíte. Součástí programu je návštěva
bylinných zahrad. Různé výrobky jsou na místě ke koupi. Doporučená kombinace:
muzeum hraček v Benátkách, skanzen Přerov, ZOO Chleby, plavba lodí.
(MŠ, 1.– 9. tř.)
období: květen – září cena: MŠ 280 Kč (300 Kč) ZŠ 310 Kč (340 Kč)

mimo Po
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54) Mirakulum: návštěva zábavného parku pro děti se spoustou atrakcí, zábavou
a naučnou stezkou. Návrat do školy v cca 14 hodin. (MŠ; 1.– 5. tř.)
období: od 14. 4. cena: MŠ 310 Kč (330 Kč) ZŠ 310 Kč (330 Kč)

55) Příbram – muzeum hornictví: návštěva největšího hornického muzea v Če-
chách. V muzeu je několik prohlídkových okruhů. Doporučujeme okruh I – vodní
kolo a skluzavku do podzemí nebo okruh II , kde děti fárají do podzemí výtahem
a procházejí štoly a vodní systém dolu. U obou okruhů je jízda důlním vláčkem.
(1.– 9. tř., skluzavka od 3 tř.)
období: celoročně cena: ZŠ 330 Kč (340 Kč)

56) Vinařice – Důl Mayrau, skanzen hornictví: prohlídka ojedinělé technické pa-
mátky nedaleko Kladna, která dětem přiblíží hlubinnou těžbu černého uhlí. Expozice
těžebního zařízení a historie důlního záchranářství včetně prohlídky cvičné zá-
chranářské štoly. Nabízená kombinace: Lidice. (1.– 9. tř.)
období: celoročně cena: ZŠ 240 Kč (260 Kč)

☺ únor – duben sleva 10 Kč/os.                                   

57) Ondřejov – hvězdárna: naučná návštěva astronomické observatoře s obřím
dalekohledem, kde se věnují sluneční činnosti, meteorům, družicím, hvězdné fo-
tometrii atd. Nabízené kombinace za příplatek: klášter Sázava, Hrusice (Lada),
pivovar Velké Popovice. (1.– 9. tř.)
období: duben – říjen cena: ZŠ od 240 Kč

58) Sklárna Nižbor: návštěva sklárny rodu Rücklů, kde se vyrábějí předměty z olov-
natého křišťálu. Bylo zde vyrobeno mnoho vládních darů, např. pro anglickou královnu.
V ceně zájezdu malý skleněný dárek přímo ze sklárny. Možnost krátké zastávky
v Berouně u tří medvědů známých z dětského Večerníčku – méďové. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: celoročně cena: MŠ 300 Kč (310 Kč) ZŠ 300 Kč (310 Kč)

☺ únor, březen, září, říjen sleva 20 Kč/os.
59) Sklárna Glasstar: návštěva malé rodinné sklářské hutě, která je soustředěna
na malosériovou výrobu barevného hutního skla, zvířat, zeleniny, květin, váz a dal-
ších dekorativních předmětů. (Méďové – viz. výše) (MŠ, 1.–5. tř.)
období: celoročně cena: MŠ 270 Kč (280 Kč) ZŠ 270 Kč (280 Kč)

☺ únor – březen sleva 20 Kč/os.
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62) Železniční muzeum: v areálu bývalé výtopny datované již od roku 1871 se na-
chází sbírka historických kolejových vozidel v ČR. Během návštěvy budete moci
obdivovat nejen staré lokomotivy a vagóny, ale také se svezete úzkokolejkou. (MŠ,
1.– 9. tř.) cena: MŠ 310 Kč (330 Kč) ZŠ 310 Kč (330 Kč)
období: březen – říjen ☺ březen , září, říjen sleva 20 Kč/os.

63) Lešany – vojenské technické muzeum: návštěva nově zbudovaného muzea
Historického ústavu armády České republiky s velmi zajímavou expozicí automo-
bilní, dělostřelecké, raketové a těžké bojové techniky z doby od druhé svět. války
do současnosti. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: červen cena: MŠ 240 Kč (250 Kč) ZŠ 240 Kč (250 Kč)

64) Vodní elektrárna – Štěchovice: výlet s ekologickou tematikou. Návštěva vod-
ního díla na Vltavě, kde se nachází vodní elektrárna. Výroba elektrické energie z ob-
novitelného a ekologického zdroje. Jaké jsou výhody či nevýhody takového zdroje,
se dozvíte právě na tomto výletě. (5.–9. tř.) cena: ZŠ od 240 Kč
období: celoročně

65) Elektrárna/teplárna Mělník: další akce s ekologickou tematikou tentokrát za-
cílená na výrobu elektřiny z velice diskutovaného zdroje – hnědého uhlí. (8. a 9. tř.)
období: celoročně cena: ZŠ od 250 Kč

60) Škoda Mladá Boleslav: návštěva automobilového závodu spojená s návštěvou
muzea automobilů. Uvidíte montáž Fabie. Do provozu můžou jen děti od 12 let.
Mladší děti jen návštěva muzea automobilů – sleva 10 Kč/os. (1.– 9. tř.)
období: celoročně cena: ZŠ 340 Kč (360 Kč)

☺ leden – březen, září, říjen sleva 20 Kč/os.

61) Automobilka TPCA: návštěva automobilky, která vyrábí tři značky automobilů.
Vysoká úroveň automatizace, vysoká míra mezinárodní spolupráce, pohyb po pro-
vozech v „elektrovláčcích“. Od 10ti let. cena: ZŠ 280 Kč (300 Kč)
období: celoročně po – st ☺ leden – březen, září, říjen sleva 20 Kč/os.

66) Vodní svět: návštěva „Vodního domu“ s moderní expozicí, která děti atraktivní
formou seznámí s vodou jako životním prostředím živočichů a rostlin a s vodou
jako nezbytnou podmínkou našeho života. V programu prohlídka vnitřních a ven-
kovních expozic. Exkurze na hráz vodního díla Želivka za příplatek 50 Kč/dítě; vý-
ukový program dle věku dětí  25 Kč/dítě. (MŠ; 1.– 9. tř.)
období: květen-červen, září cena: MŠ 310 Kč (330 Kč) ZŠ 310 Kč (330 Kč)

67) Stolování na zámku Loučeň: speciální program zaměřený na stolování včetně
prohlídky zámku. Na závěr slavnostní oběd. Návrat kolem 14.00 hod.! (1.– 9. tř.)
období: květen  – listopad cena: ZŠ od 470 Kč
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68) Staré pověsti české: Praotec Čech, Bivoj ….. zvyky starých Slovanů, hledání
pokladu, s tím vším vás seznámí bájná Libuše při akci v „Čechově stodole“. V rámci
programu dílničky pro malé šikuly – každý si odveze vlastní výtvor. (MŠ, 1.– 5. tř)
období: celoročně cena: MŠ 320 Kč (340 Kč) ZŠ 320 Kč (340 Kč)

C) Výlety historicky naučné:
V této části našeho katalogu jsou nabízeny návštěvy našich nejznámějších historických míst a objektů, které mnohdy měly velmi
významné místo v našich dějinách. Říp, Sázava, Karlštejn, Křivoklát, Konopiště jsou místa nepříliš vzdálená a je možno se s nimi
seznámit během půldenního výletu. Můžete však navštívit i místa, která leží přímo v Praze, např. Pražský hrad či Vyšehrad.

71) Sázavský klášter: návštěva významného střediska středověké vzdělanosti
založeného v 11. stol. Zde se pěstovala východní slovanská liturgie podobně jako
na Velké Moravě. (1.– 9. tř.)
období: duben – říjen cena: MŠ od 290 Kč ZŠ od 320 Kč

mimo Po

72) Sv. Václav: návštěva Staré Boleslavi, místa zavraždění knížete Václava – sva-
tého patrona české země a zakladatele českého státu. V ceně zájezdu je prohlídka
kostelů s odborným průvodcem. (4.–9. tř.)
období: celoročně cena: ZŠ od 250 Kč

70) Vyšehrad: prohlídka bájného Vyšehradu, sídla kněžny Libuše a Přemysla
Oráče, kde se dále nachází Slavín a románská rotunda sv. Martina z 2. pol. 11.
stol. Místo bylo od roku 1654 přestavováno na barokní pevnost a je protkáno sítí
podzemních chodeb-kasemat, které prozkoumáte. (1.– 9. tř.)
období: září – květen cena: ZŠ od 240 Kč

Cena bez dopravy (včetně vstupu) 80 Kč/os., minimální počet dětí 35.

73) Karlštejn – hrad, kde král schovával své klenoty: výlet na hrad, který dal
zbudovat Karel IV. k zabezpečení říšských korunovačních klenotů. Prohlídka inte-
riérů se může zaměnit za návštěvu muzea voskových figurín. Nabízené kom-
binace za příplatek: vánoční betlémy v podhradí, sklárna Nižbor, Koněpruské jes-
kyně, muzeum voskových figurín. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: březen – prosinec cena: MŠ 290 Kč (300 Kč) ZŠ 350 Kč (370 Kč)

mimo Po

69) Říp – nejpamátnější hora Čech: náročná vycházka na horu Říp, která má do-
minující úlohu v české mytologii. Pověst o příchodu praotce Čecha byla zazname-
nána již Kosmou a později zpracována A. Jiráskem. Hora byla odedávna poutním
místem a shromaždištěm lidu. Rotunda na vrcholu je od roku 1962 prohlášena ná-
rodní kulturní památkou. Nabízené kombinace za příplatek: památník A. Dvořáka
v Nelahozevsi. (1.– 9. tř.)
období: duben – říjen cena: MŠ 280 Kč (300 Kč) ZŠ 280 Kč (300 Kč)

St – Ne
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76) Křivoklát: návštěva gotického hradu, jednoho z nejzachovalejších v ČR. V letech
1319–23 a po návratu z Francie r. 1333 zde žil kralevic Karel I. (pozdější císař Karel
IV.) Nabízené kombinace za přípl.: skl. Nižbor, lokomotivní depo Lužná. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: duben – říjen  mimo Po cena: MŠ 300 Kč (320 Kč) ZŠ 340 Kč (360 Kč)

77) Český Šternberk a sokolníci: návštěva hradu založeného kolem roku 1240
na ostrohu nad řekou Sázavou. Celková dnešní úprava je z konce 18. století. Za
příplatek 20 Kč/os ukázka sokolnictví na nádvoří hradu (květen–září). Nabízená
kombinace za příplatek: klášter Sázava. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: celoročně jen zámek cena: MŠ 300 Kč (320 Kč) ZŠ 340 Kč (360 Kč)

75) Točník – středověk na vlastní kůži: prohlídka královského hradu postaveného
králem Václavem IV. v letech 1395–1400. Nabízené kombinace za příplatek: zámek
Hořovice, sklárna Nižbor, Keltská kultura – multimedialní program, Koněpruské jes-
kyně. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: duben – říjen cena: MŠ 280 Kč (290 Kč) ZŠ 320 Kč (340 Kč)

mimo Po ☺ duben sleva 20 Kč/os. 
Akce na Točníku – viz část „Oživená minulost“

74) Pražský hrad: od 9. stol. sídlo českých knížat, pak králů a od r. 1918 prezidentů.
Chrám sv. Víta, Svatováclavská kaple, Vladislavský sál, Matyášova brána atd. Je-
dinečná národní kulturní památka stojí za návštěvu. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: celoročně cena: MŠ 220 Kč (230 Kč) ZŠ 220 Kč (230 Kč)

Cena bez dopravy 80 Kč/os., minimální počet dětí 30.

78) Kokořín: návštěva hradu v překrásné přírodní scenerii Dokeské pahorkatiny.
Dnešní podoba hradu je dána nákladnou restaurací v letech 1911–18. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: duben – říjen mimo Po cena: MŠ 260 Kč (280 Kč) ZŠ 280 Kč (300 Kč)

79) Hrad Červený Újezd: návštěva hradu zbudovaného v letech 2001–2003, kde
se dále nachází muzeum Českého venkova. Po prohlídce je k dispozici rozsáhlá
zahrada. Venkovská atmosféra je podmalovaná výběhy domácích zvířat (krmení
sebou). (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: celoročně cena: MŠ 290 Kč (310 Kč) ZŠ 290 Kč (310 Kč)

80) Konopiště: výlet na zámek, který v roce 1887 koupil František Ferdinand
d’Este, následník habsburského trůnu. Zámek se pyšní bohatými sbírkami umě-
leckých předmětů a zbraní, jež patří mezi nejpozoruhodnější v Evropě. Možnost
volby ze dvou prohlídkových okruhů: I. okruh prohlídka zámeckých komnat, II.
okruh prohlídka zámeckých sbírek zbraní a loveckých trofejí. Nabízené kombinace
za příplatek: vojenské muzeum Lešany, Hrusice, Ondřejov. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: duben  – listopad cena: MŠ 300 Kč (320 Kč) ZŠ 340 Kč (360 Kč)

mimo Po
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83) Dobříš: návštěva rozlehlého rokokového zámku postaveného v letech 1745–
65 ve stylu francouzské architektury s náročně upravenou parterovou francouzskou
zahradou s pěti terasami, krásnou fontánou a plastikami ukončenou oranžerií.
Prohlídka historických interiérů vybavených mobiliářem z doby rokoka a klasicismu.
Za příplatek 15,– Kč/os. možnost prohlídky francouzské zahrady. Anglická zahrada
je přístupná zdarma. Nabízená kombinace za příplatek: Čapkova Strž. (MŠ, 
1.– 9. tř.)
období: celoročně cena: MŠ 320 Kč (340 Kč) ZŠ 320 Kč (340 Kč)

81) Jemniště: návštěva barokního zámku postaveného do roku 1724 nedaleko
Benešova. Zámecký park je volně přístupný a v parku můžeme nově vidět lamy.
Nabízená kombinace: zámek Konopiště, vojenské muzeum Lešany. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: duben – říjen cena: MŠ 310 Kč (330 Kč) ZŠ 310 Kč (330 Kč)

mimo Po
82) Hořovice: návštěva barokního zámku pánů z Vrbna a Bruntálu. Za příplatek
30 Kč/os. možnost rozšíření prohlídky o expozici hraček nebo hracích strojků. Na-
bízené kombinace za příplatek: hrad Točník, hamr Dobřív. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: duben – říjen cena: MŠ 310 Kč (330 Kč) ZŠ 310 Kč (330 Kč)

mimo Po

85) Zámek Radíč: zážitková prohlídka zámku s hledáním pokladu a převlékáním
za princezny a rytíře (opravdové šaty princezny a rytířská zbroj). Za příplatek
80 Kč/dítě „Škola pro princezny a rytíře“ prodloužený program o základy dvorní eti-
kety, dvorské hry, lukostřelbu, pasování do šlechtického stavu.
období: duben – září cena: MŠ 390 Kč (420 Kč) ZŠ 390 Kč (420 Kč)

84) Ploskovice: návštěva pohádkového zámku, který se stal soukromou rezidencí
penzionovaného císaře Ferdinanda V. Habsburského, posledního korunovaného
českého krále. V ceně zájezdu je i prohlídka umělých jeskyní v suterénu zámku.
(MŠ, 1.– 9. tř.)
období: duben – říjen cena: MŠ 320 Kč (340 Kč) ZŠ 380 Kč (400 Kč)

mimo Po                 
Pojďte s námi do pohádky – viz část „Oživená minulost“

86) Libochovice: návštěva raně barokního zámku upraveného z původního zámku
renesančního. V historických interiérech instalace od renesance a baroka až po kla-
sicismus. U zámku krásná francouzská zahrada. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: duben – říjen, mimo Po cena: MŠ 270 Kč (280 Kč) ZŠ 310 Kč (330 Kč)

☺ v dubnu sleva 10 Kč/os.
87) Vrchotovy Janovice: návštěva zámku, který byl postupně přestavován z pů-
vodní středověké vodní tvrze. Současná podoba je v romantickém duchu nové
gotiky z pol. 19. stol. U zámku je velice pěkný krajinářský park – „malé Průhonice“.
Nabízené kombinace za příplatek: zámek Konopiště, Průhonice, muzeum Lešany
nebo muzeum v Jílovém. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: květen – září, mimo Po cena: MŠ 280 Kč (300 Kč) ZŠ 300 Kč (320 Kč)
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Celodenní výlety:
V nabídce celodenních výletů jsou uvedeny výlety s odjezdy od školy v době od 7.30–8.00 h. a návratem mezi 16.00–19.00 h. Výlety
jsou tematicky rozděleny do skupin podle náplně, která v programu výletu dominuje.

Obědy: pokud je v rámci celodenního výletu zajištěn oběd je u výletu poznámka „včetně oběda“. Jedná se vždy o hlavní chod (teplé
jídlo, bez polévky) a pití. V případě zájmu o zajištění oběda u výletů, kde tento není nabízen, je možné oběd za příplatek zajistit.
Opačně, kdy zákazník nepožaduje oběd, který je u výletu nabízen, je možno výlet uskutečnit  se slevou.

A) Zoologické zahrady, hřebčíny a obory:
V této části najdete výlety, kde hlavní část je věnována zvířatům. Děti mohou poznat různé zoologické zahrady, navštívit hřebčíny, obory. 

1) Safari Dvůr Králové: výlet na safari do Dvora Králové s povídáním o zvířatech,
Africe, s projížďkou safaribusem a prohlídkou pavilonů. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: květen – září cena: MŠ od 490 Kč ZŠ od 520 Kč

88) Nelahozeves: návštěva renesančního zámku ve stylu italského castela s bas-
tiony, který je od roku 1623 v držení rodiny Lobkowiczů. Možnost výběru ze dvou
programů pro školní skupiny včetně kreativní dílničky.
Programy: „Život šlechtice od dětských střevíčků“ či „Nezdvořák Dvořák“
období: duben – říjen cena: MŠ 310 Kč (330 Kč) ZŠ 310 Kč (330 Kč)

mimo Po

89) Terezín: návštěva Malé pevnosti, která vznikla v 18. stol., ale do povědomí lidí
vstoupila jako místo nacistického teroru. V programu prohlídky také krematorium.
Možná kombinace Terezín – Lidice. (Podle uvážení pedagogů.) Návrat kolem
14.00 h.
období: celoročně cena: ZŠ 370 Kč (390 Kč)

90) Lidice: Návštěva Lidic (dne 10. 6. 1942 nacisty srovnány se zemí). V památníku
je nově otevřená galerie. Celá prohlídka památníku i s krátkým filmem trvá asi
dvě hodiny. (Podle uvážení pedagogů.) 
období: celoročně cena: ZŠ 260 Kč (280 Kč)

☺ únor – duben sleva 20 Kč/os.

91) Památník Vojna: návštěva tábora nucených prací z let 1949–51 a vězeňského
zařízení pro politické vězně z let 1951–61 se stálou expozicí „Uran v českých dě-
jinách“. (Podle uvážení pedagogů).
období: celoročně cena: ZŠ 310 Kč (330 Kč)

mimo Po
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6) Kladrubský bělouš, zámek Kačina nebo Kutná Hora: výlet do světoznámého,
nově zrekonstruovaného  hřebčína založeného již v roce 1569. Od r. 1770 je zde
nepřetržitý chov kladrubských běloušů. Prohlídka historického hřebčína, stájí a vý-
běhů je zakončena projížďkou v povozu taženém koňmi. Odpoledne  prohlídka ro-
mantického zámku Kačina (klídek a pohoda) nebo Kutné Hory pro starší děti. (MŠ,
1.– 9. tř.)
období: duben – říjen cena: MŠ od 470 ZŠ od 540

5) ZOO Chleby, Poděbrady, plavba lodí: dopoledne návštěva ZOO ve Chlebech
s tematickým programem. Odpoledne návštěva Poděbrad s plavbou parníkem po
Labi kde bude podáván i oběd. (MŠ, 1.-6.tř.)
období: duben – říjen cena: MŠ 490 (520 Kč) ZŠ 490 (520 Kč)

včetně oběda

3) ZOO Plzeň – DinoPark: zoologická zahrada v Plzni (mj. ukázka pravěké vesnice
a statku z 19. st.). Dále Dinopark s pohyblivými modely v životní velikosti a 3D
kinem. U starších dětí lze nabídnout místo Dinoparku exkurzi v Plzeňském pivovaru.
(MŠ, 1.– 9. tř.)
období: duben – září cena: MŠ 540 Kč (590 Kč) ZŠ 540 Kč (590 Kč)

4) Dinopark: samostatná návštěva Dinoparku v Plzni. Návrat v cca. v 15.00 hod. 
(MŠ, 1.–9.tř.)
období: duben – září cena: MŠ 430 Kč (480 Kč) ZŠ 430 Kč (480 Kč)

2) Liberec – ZOO pod Ještědem, Sychrov: návštěva zoologické zahrady, kde
chovají vzácné bílé tygry. Následuje prohlídka zámku Sychrov. Romantický zámek,
postavený na místě gotické tvrze, byl obýván francouzskou šlechtou. (Je možno
navštívit též zámek Hrubý Rohozec, Dlaskův statek, botanickou zahradu v Li-
berci či si zahrát na hledače pokladů. Děti navštíví 100 let starou chaloupku –
mačkárnu skleněných perel. Po ukázce navíjení korálků hledají malý pohádkový
poklad.) (MŠ, 1.– 5. tř.)
období: celoročně cena: MŠ od 520 Kč ZŠ od 520 Kč

7) Hřebčín Slatiňany, Chrudim výroba loutky ve výtvarné dílně: výlet do hřebčína
ve Slatiňanech s prohlídkou stájí známých kladrubáků, včetně projížďky v kočáře
taženém koňmi. Odpoledne návštěva muzea loutek, kde si děti vyrobí malou loutku.
(MŠ; 1.– 5. tř.)
období: duben – říjen cena: MŠ i ZŠ od 500 Kč / dítě
8) Skanzen Vysočina, hřebčín Slatiňany: výlet do skanzenu Veselý kopec na
Vysočině s řadou fungujících technických památek poháněných vodou (mlýn,
katr, lisovna apod.). Odpoledne návštěva hřebčína ve Slatiňanech s prohlídkou
stájí pověstných kladrubáků. Na závěr projížďka v kočáře taženém koňmi.
(MŠ, 1.– 9. tř.)
období: 14. duben – říjen, mimo Po cena: MŠ od 560 Kč ZŠ od 560 Kč
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11) Žatec – město chmele: akce zaměřená na pěstování a zpracování chmele od
středověku do současnosti. Prohlídka Chmelařského muzea, Chrámu chmele
a piva, labyrintu, chmelového majáku s vyhlídkou po Žatci a jeho okolí.Vše v nově
rekonstruovaných prostorách technické památky. Odpoledne zastavení v žateckých
chmelnicích. (4. – 9. tř.)
období: duben – říjen cena: ZŠ od 460 Kč

12) Časem zpátky do pohádky: živé pohádkové bytosti v rolích hlavních průvodců.
Návštěva pohádkového světa, kde dobro vítězí nad zlem, kde stromy rostou do
nebe, kytky mají kouzelnou moc a dospěláci neříkají „nemám čas“. To vše zažijete
během třech prohlídkových okruhů na hradě/zámku Staré Hrady. (MŠ; 1. – 5. tř.)
období: březen – říjen cena: MŠ 460 Kč (490 Kč) ZŠ 460 Kč (490 Kč)

13) Výtvarná dílna v Mníšku pod Brdy, rýžování zlata (nebo památník Karla
Čapka): výlet na zámek v Mníšku pod Brdy. Po prohlídce zámku následuje program
ve výtvarné dílně, kde si děti s lektorkou vyrábějí jednoduché věci. Odpoledne ná-
sleduje nenáročná prohlídka památníku, malým dětem se pouští pohádka K. Čapka.
Památník je v zahradě, kde si děti můžou po prohlídce hrát. Alternativně muzeum
Jílové u Prahy nebo plavba po Slapské přehradě. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: duben – říjen cena: MŠ 440 Kč (480 Kč) ZŠ 440 Kč (480 Kč)

B) Naučné:
Zde najdete výlety s různou tematikou, která rozšiřuje všeobecné znalosti. Je zde
mimo jiné nabízena návštěva opevňovacího systému z r. 1938, porcelánky, me-
teorologické stanice, lázní atp.

10) Ekocentrum Horka: projekt environmentálního vzdělávání dětí formou zážit-
kového programu. Akce začíná jízdou po kolínské řepařské drážce, pokračujete
naučnou stezkou (potok, pole, louka, les) na Horku kde vás čeká 12 vzdělávacích
aktivit s aktivním zapojením dětí (obilí, ketská pec, kořenová čistička, třídění odpadu,
počasí, přírodní lékárna, lukostřelba, hry, zvířátka, keltské obydlí atp.)
období: duben – říjen, mimo Po cena: odZŠ 420 Kč

9) Bílí jeleni, zámek Žleby: návštěva obory, kde je chováno stádo vzácných bílých
jelenů. Odpoledne návštěva zámku Žleby.Interiéry jsou vybaveny zařízením a sbír-
kami ze 16.–19. st. (nábytek, zbraně, sklo, porcelán, lovecké trofeje, obrazy). (MŠ,
1.– 9. tř.)
období: 15. 4. – říjen cena: MŠ od 480 Kč ZŠ od 510 Kč

mimo Po
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16) Karlovy Vary – Becherovka: návštěva nejznámějších lázní v ČR, založených
Karlem IV. v pol. 14. stol. při horkých pramenech. Během programu exkurze do Be-
cherovky, prohlídka kolonády, pramenů, Jeleního skoku a jízda lanovkou na roz-
hlednu. (1.– 9. tř.)
období: celoročně cena: ZŠ od 520 Kč

17) Dubí – výroba porcelánu: každý den používáme talíře, hrnky či mísy vyrobené
z porcelánu. Jak tyto užitečné předměty vznikají, se dozvíte při návštěvě známé
porcelánky v Dubí. Za příplatek 40 Kč možnost vlastní dekorace hrníčku. Od-
poledne návštěva kláštera v Oseku či štoly na těžbu cínu (dle výběru). (4.–9. tř.)
období: duben – říjen cena: ZŠ od 490 Kč

14) Milešovka, Litoměřice, Ploskovice: návštěva Milešovky odkud je jeden z nej-
krásnějších rozhledů po ČR. Zde na meteorologické stanici povídání o počasí, jeho
předpovídání a vlivu na přírodu. Odpoledne zastávka v Litoměřicích a návštěva
zámku Ploskovice. (1.– 9. tř.)
období: duben – říjen cena: ZŠ od 480 Kč
15) Harrachov sklárna, Mumlavské vodopády: výlet do krkonošského střediska
zimních sportů s návštěvou jedné z nejproslulejších skláren v Čechách zal. r. 1712,
s ukázkou ruční výroby skla a návštěvou muzea skla. Následuje výlet k Mumlavským
vodopádům, případně návštěva Polska (Jelenia Góra). (1.– 9. tř.)
období: duben – říjen cena: ZŠ od 460 Kč

18) Skanzen Přerov + plavba parníkem: návštěva skanzenu v Přerově, odpo-
ledne oběd na palubě parníku, plavba po Labi. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: duben – září cena: MŠ 510 Kč (540 Kč) ZŠ 510 Kč (540 Kč)

mimo Po včetně oběda

19) Botanikus + plavba parníkem: velice zajímavá kombinace. Dopoledne ná-
vštěva středověké vesnice řemesel (viz půldenní výlet). Odpoledne výlet po Labi
s obědem na palubě parníku. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: květen – září cena: MŠ 560 Kč (590 Kč) ZŠ 580 Kč (600 Kč)

včetně oběda

21) Vánoční ozdoby ze skleněných perel: zveme vás na zábavně-naučný pro-
gram, který zahrnuje prohlídku ruční výroby vánočních ozdob ze skleněných perel
v rodinné firmě. Součástí exkurze je řemeslná dílna, kde si děti vyrobí vánoční oz-
dobu ze skleněných perel. Odpoledne návštěva Bozkovské dolomitové jeskyně
nebo muzea Českého ráje v Turnově. (1.– 9. tř.)
období: celoročně cena: ZŠ od 530 Kč

22) Grafitový důl, zámek Český Krumlov: náročný výlet do grafitového dolu.
Jízda důlním vláčkem, ukázka důlních prací atd. Odpoledne návštěva zámku. 
(5.– 9. tř.)
období: duben – říjen cena: ZŠ od 600 Kč

20) Perníková chaloupka, Kunětická hora: výlet za poznáním výroby perníku.
Během návštěvy staré roubené chalupy se populární formou seznámíte s historií
výroby perníku na pardubicku. Pro malé děti pohádka o perníkové chaloupce,
včetně prstového tlustoměru, světa skřítků a strašidel. Odpoledne návštěva hradu
na Kunětické hoře – dominanty pardubického kraje. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: duben – říjen cena: MŠ 490 Kč (520 Kč) ZŠ 520 Kč (550 Kč)
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24) Jaderná elektrárna Temelín, Písek: výroba elektrické energie štěpením jádra.
Jak probíhá a za jakých podmínek, se dozvíte přímo v jaderné elektrárně na jihu
Čech v Temelíně. Odpoledne návštěva Křižíkovy staré vodní elektrárny v Písku pro
možnost porovnání rozdílu mezi těmito dvěma díly. (5.–9. tř.)
období: celoročně cena: ZŠ od 430 Kč

23) Šťastná země: návštěva zábavného parku pro děti. Za příplatek 40 Kč možnost
rozšíření o program „Kouzlení a kouzelníkem Tomem“. (MŠ; 1.– 5. tř.)
období: 12. 5. – 27. 6. cena: MŠ od 380 Kč ZŠ od 380 Kč

25) Tepelná a vodní elektrárna: podrobné seznámení s provozem tepelné elektrárny
Prunéřov. Po návštěvě tohoto sofistifikovaného zařízení návštěva malé vodní 
elektrárny z roku 1908. (5.–9. tř.)
období: celoročně cena: ZŠ od 400 Kč

26) Co se skrývá v přehradní hrázi: to se dovíte  na výletě při kterém navštívíme
vodní dílo Orlická přehrada. Uvidíte jak se zde vyrábí el. energie a uvědomíte si
mohutnost této stavby.
Odpoledne návštěva zámku Orlík, relaxace v parku. Nezapomeňte kvalitní nesme-
kavou obuv a oblečení, které snese umazání. (1.-9.tř.)
období: duben – červen, září – říjen cena: ZŠ od 460 Kč

V případě zájmu více tříd (dva autobusy, každý může být i z jiné školy) možno spojit návštěvu
elektrárny  s dvouhodinovou plavbou po Orlické přehradě včetně promítáním filmu o vzniku
toho díla. Bližší informace u c.a.

C) Ekologické:
V této části jsou pro vás připraveny výlety úzce související s ekologií. Jak vypadá současná výroba elektrické energie? Jaký dopad
má pro nás těžba hnědého uhlí v ohromných povrchových dolech? To vše se dozvíte na následujících výletech.
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27) Říp, zámek Ploskovice: dopoledne výstup na horu Říp, místo spojené s českou
mytologií. Odpoledne návštěva zámku Ploskovice. Původní barokní zámek byl
v pol. 19. stol. přestavěn na letní sídlo penzionovaného rakouského císaře Ferdi-
nanda V. Doporučujeme tento výlet v době konání akce „Pojďte s námi do po-
hádky“ za příplatek (viz oživená minulost půldenní výlety). (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: duben – říjen cena: MŠ 440 Kč (470 Kč) ZŠ 500 Kč (530 Kč)

mimo Po

28) Jak se žilo za císaře pána Fr. Josefa I. + oběd na parníku: ojedinělá expozice
na hradě/zámku Staré Hrady, která přibližuje život v období habsburské monarchie
(kupecké krámky, koloniál, c.k. hostinec, kancelář pana nadlesního atp. včetně zá-
mecké kuchyně). Odpoledne projížďka a oběd na parníku poté návštěva kolonády
v Poděbradech. (ZŠ 3. – 9. tř.)
období: březen – říjen cena: ZŠ od 450 Kč

29) Český ráj, zámek Sychrov, hrad Kost: výlet do Českého ráje. Nejdříve na-
vštívíme zámek Sychrov. Odpoledne je plánovaná prohlídka hradu Kost. 
(MŠ, 1.– 5. tř.)
období: duben – září cena: MŠ od 480 Kč ZŠ od 480 Kč

mimo Po

30) Hrad Bezděz, Máchovo jezero – romantický kraj K. H. Máchy: výlet na mo-
numentální raně gotický královský hrad Přemysla Otakara II. zbudovaný ve 13.
stol. Na hradě královský palác, purkrabství a raně gotická unikátní kaple. Po re-
konstrukci je zpřístupněna Velká věž s jedinečným rozhledem po okolí (Krkonoše,
Jizerské hory, České středohoří, Český ráj). Odpoledne okružní plavba parníkem
po Máchově jezeře. K němu a okolí se váže báseň K. H. Máchy Máj. (1.– 9. tř.)
období: květen – září cena: ZŠ od 470 Kč

mimo Po

D) Historické:
Orlík, Zvíkov, Hluboká nad Vltavou, Tábor či Bezděz, to jsou velice známé historické objekty. Jejich nabídka spolu s mnoha dalšími
převládá v této části, tematicky zaměřené obdobně jako u půldenních výletů. Navštěvují se však památky, které jsou více vzdáleny
od Prahy, a výlet je rozšířen o další část, jako např. o plavbu po Orlické přehradě či Máchově jezeře nebo o návštěvu další kulturní
památky.
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31) Zámek Orlík a plavba lodí, hrad Zvíkov: dopoledne navštívíme zámek Orlík.
V průběhu staletí byl hrad postupně přestavován a zvyšován. Poslední přestavba
v polovině 19. stol. Po okružní plavbě lodí po přehradě následuje návštěva hradu
Zvíkov. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: duben – říjen cena: MŠ od 510 Kč ZŠ od 530 Kč

mimo Po

32) Hrad Valečov, Benátky – muzeum hraček: výlet do Českého ráje, prohlídka
zříceniny Valečov, skalního hradu. V areálu vězení, hladomorna, zděný palác, skalní
komory, chodby a velký prostoru na hraní dětí. Pod hradem je přírodní divadlo.
Odpoledne návštěva muzea hraček v Benátkách. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: květen – říjen cena: MŠ 430 Kč (460 Kč) ZŠ 430 Kč (460 Kč)

mimo Po

33) Hrad Valečov, zámek Hrubý Rohozec: odpoledne Hrubý Rohozec, renesanční
zámek. Na zámku expozice bydlení a odívání od renesance po secesi. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: květen – říjen cena: MŠ od 410 Kč ZŠ od 460 Kč

mimo Po 

34) Hrad Kokořín, Máchovo jezero: dopoledne výlet na hrad v překrásné přírodní
scenerii dokeské pahorkatiny. Původní gotický hrad pobořen za husitských válek,
poté přestavěn a po roce 1622 opuštěn. Dnešní podoba hradu je výsledkem ná-
kladné restaurace v letech 1911–18. Prohlídka paláce, hradebních ochozů a věže
s nádhernou vyhlídkou. Odpoledne okružní plavba parníkem po Máchově jezeře,
založeném již Karlem IV. v r. 1366. K jezeru a okolí se váže báseň K. H. Máchy
Máj. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: květen – říjen cena: MŠ od 440 Kč ZŠ od 450 Kč

mimo Po

35) Babiččino údolí, zámek Ratibořice: výlet do údolí řeky Úpy pojmenovaného
podle známého díla Babička od Boženy Němcové. Prohlídka Starého bělidla z roku
1797, Viktorčina splavu, mandlu, mlýna a pomníku babičky s vnoučaty. Odpoledne
prohlídka zámku Ratibořice z 19. stol. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: duben – říjen cena: MŠ 490 Kč (540 Kč) ZŠ 520 Kč (570 Kč)

mimo Po

36) Zámek Loučeň, Jabkenice: dopoledne návštěva zámku Loučeň včetně zá-
mecké zahrady. V zahradě je vytvořeno několik bludišť, která mohou děti procházet.
Odpoledne návštěva Jabkenic, působiště B. Smetany. MŠ bez návštěvy Jabkenic.
(MŠ, 1.– 9. tř.)
období: duben – říjen cena: MŠ 450 Kč (480 Kč) ZŠ 470 Kč (500 Kč)

mimo Po
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38) Tábor – mistr Jan Hus, Jan Žižka, husité: výlet do města husitů s prohlídkou
středověkého podzemí, muzea husitství a věže Kotnov. Odpoledne návštěva Kozího
hrádku, známého působiště mistra Jana Husa. Za příplatek 70 Kč možnost ná-
vštěvy muzea čokolády v Táboře (cca. 1 hod.). Za příplatek 60 Kč možnost ná-
vštěvy Chýnovských jeskyní. (4.– 9. tř.)
období: duben – říjen cena: ZŠ od 480 Kč

mimo Po

37) Blaník, Vrchotovy Janovice: Blaník, místo opředené známou pověstí o rytířích,
schovaných v nitru hory. Návštěva vrchu, kde se nachází nově zrekonstruovaná
rozhledna s krásným rozhledem po okolí. Odpoledne návštěva zámku Vrchotovy
Janovice. Současná podoba je v romantickém duchu nové gotiky z pol. 19. stol.
U zámku je velice pěkný krajinářský park – „malé Průhonice“. (1.– 9. tř.)
období: květen – září cena: ZŠ od 360 Kč

mimo Po

39) Kutná Hora a kostnice v Sedlci: výlet do Kutné Hory. Návštěva Hrádku, 
gotického hradu v podobě opevněného městského paláce s nádvořím, věží a arkýři,
přestavěného na konci 15. stol. Během prohlídky sestup do středověkého rudného
okrsku v tradiční hornické haleně a kápi – perkytli. Dále v programu prohlídka
chrámu sv. Barbory, unikátního díla gotické architektury a návštěva kostnice v Se-
dlci.
období: duben – listopad cena: ZŠ od 500 Kč

mimo Po

41) Zámek Zákupy, skalní hrad Sloup nebo plavba po Máchově jezeře (po do-
hodě): dopoledne návštěva zámku Zákupy, upraveného ve stylu druhého rokoka
pro odstoupivšího císaře Ferdinanda V. V r. 1900 měl ve zdejší kapli svatbu Fran-
tišek Ferdinand d’Este s Žofií Chotkovou. V zámeckém příkopu jsou chováni
medvědi. Odpoledne návštěva skalního hradu Sloup. Okolí hradu je vhodné pro
hraní dětí. U starších dětí se uskutečňuje zastávka v Novém Boru nebo v České
Lípě. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: duben – říjen cena: MŠ od 430 Kč ZŠ od 480 Kč

mimo Po

40) Červená Lhota, Choustník: návštěva zámku známého z pohádek postaveného
v nádherné přírodní scenérii – Červená Lhota. Odpoledne návštěva zříceniny hradu
Choustníka. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: duben – říjen cena: MŠ od 400 Kč ZŠ od 440 Kč

mimo Po
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42) Pevnost Josefov, zámek Nové Město nad Metují: dopoledne návštěva pozdně
barokní pevnosti Josefov (Jaroměř), zbudované v letech 1780–89 po francouzském
vzoru, jejímž základem jsou mohutné hradby tvořené nasypanou zeminou a obez-
děné cihlami. Zde prohlídka kasemat. Odpoledne návštěva zámku Nové Město
nad Metují. Renesanční, raně barokně upravený zámek, vybavený dobovými inte-
riéry ve stylu secese včetně uměleckých sbírek. (1.– 9. tř.)
období: duben – říjen cena: ZŠ od 530 Kč

mimo Po

43) Zámek Hluboká nad Vltavou, ZOO Ohrada: návštěva monumentálního no-
vogotického zámku, přestavěného ve stylu anglické windsorské gotiky na repre-
zentační sídlo Schwarzenberků. Přepychově zařízené dobové interiéry s unikátními
dřevořezbami a cennými sbírkami. Odpoledne návštěva ZOO u barokního zámku
Ohrada na břehu Munického rybníka. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: duben – říjen cena: MŠ od 500 Kč ZŠ od 570 Kč

mimo Po   

44) Relikviář svatého Maura: návštěva zámku Bečova n. Teplou. Zde je vystavena
jedinečná románská památka ze 13. století, relikviář s ostatky světců (Jan Křtitel).
Tento skvost byl objeven a zachráněn po usilovném pátrání českých kriminalistů.
Odpoledne návštěva hradu Loket, alternativně návštěva Karlových varů. (1.– 9. tř.)
období: duben – říjen cena: ZŠ od 570 Kč

mimo Po

45) Acháty, ametysty, chalcedony atp.: toto možná najdete během náročné akce
na úpatí Kozákova. Prohlídka věhlasné sbírky polodrahokamů úspěšného hledače
a opracovatele.
Po akci výjezd na vrch Kozákov a zdolání zdejší rozhledny. Na zpáteční cestě za-
stávka v Turnově  nebo zdolání Drábských světniček. Nezapomeňte na kvalitní
pevnou obuv a oblečení, které snese umazání. (1. – 9.tř.)
období: květen, červen, září. cena: ZŠ od 350 Kč

E) Turistika, přírodní krásy:
Naše příroda nabízí mnoho krásných míst, která je možno navštívit pouze „po svých“ či plavbou v podzemí po ponorné říčce. Vybrat
si takový výšlap na Pravčickou bránu, Sněžku, Klínovec či plavbu na pramici můžete právě podle této nabídky.
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46) Riegrova stezka; elektrárna Spálov: zajímavý turistický výšlap  (6 km) hlu-
bokou, skalnatou soutěskou řeky Jizery kombinovaný s prohlídkou výjimečného
díla na výrobu elektřiny z ekologických zdrojů elektrárny Spálov. Po průchodu sou-
těskou odjezd ze Semil se zastávkou na Kozákově (nádherná vyhlídka) (4.– 9. tř.)
období: duben – říjen cena: ZŠ od 370 Kč

47) Drábské světničky, hrad Valečov, Klamorna: pěší výlet skalními masivy, jed-
nou z nejpůsobivějších oblastí Českého ráje. Od zříceniny hradu Valečov (založe-
ného ve 14. stol.) přes Drábské světničky (osídleno již v mladší době kamenné,
skalní bloky propojené mosty a ochozy s žebříky) do Příhraz (celkem cca 12 km).
Během putování odbočka na Klamornu – hradiště již v pozdní době kamenné
a mladší době bronzové. (1.– 9. tř.)
období celoročně cena: ZŠ od 370 Kč

48) Prachovské skály, Trosky: návštěva dvou známých míst Českého ráje. Do-
poledne prohlídka útvarů pískovcového skalního města Prachovských skal, vytvo-
řených rušivým působením eroze na ploše 187 ha. Odpoledne návštěva snad nej-
známější dominanty Českého ráje, zříceniny hradu Trosky s překrásnou vyhlídkou
do okolí. Po dohodě hrad Valdštejn místo Trosek. (1.– 9. tř.)
období: květen – říjen cena: MŠ od 420 Kč ZŠ od 450 Kč

mimo Po

49) Pravčická brána, Tichá soutěska: výlet do turisticky velmi zajímavého místa
nazývaného Českosaské Švýcarsko. Během 14km pochodu návštěva Pravčické
brány, mohutného skalního mostu – chráněného přírodního výtvoru v Jetřichovic-
kých stěnách (největší toho druhu v Evropě). Dále sestup do Tiché soutěsky a plavba
na pramicích tímto romantickým přírodním útvarem. (3.– 9. tř.)
období: duben – říjen cena: ZŠ od 470 Kč

50) Lanová dráha Ještěd, parník Máchovo jezero: výlet za poznáním ne zcela
běžným způsobem dopravy. Dopoledne lanovkou na Ještěd (nádherný výhled za
pěkného počasí), odpoledne parník na Máchově jezeře. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: duben – říjen cena: MŠ od 550 Kč ZŠ od 550 Kč

mimo Po
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51) Adršpach, Kudova-Zdrój, Dobrošov: časově náročný výlet pro náročné
výletníky. Dopoledne skalní město včetně plavby po jezírku. Poledne strávíme
v Polsku a odpoledne prohlídka pevnostního systému Dobrošov. (1.– 9. tř.)
období: duben – říjen cena: ZŠ od 550 Kč

52) Boží Dar, Klínovec, Oberwiesenthal: návštěva obce na vrcholcích Krušných
hor Božího daru. Zdolání Klínovce, nejvyšší hory tohoto pohoří. Odpoledne návštěva
německých sousedů Oberwiesenthalu. (3.– 9. tř.)
období: květen – září cena: ZŠ od 420 Kč

53)  Sněžka, nikde výše už v ČR nemůžete být: časově náročný výlet jehož je-
diným cílem je zdolání naši nejvyšší hory. Přes Růžovou horu tam, Obřím dolem
zpět. (5.–9. tř.)
období: pol. května – září cena: ZŠ od 490 Kč

54)  Macocha, Punkevní jeskyně: výlet do Moravského krasu s návštěvou propasti,
Punkevních jeskyní a plavbou po ponorné říčce. (1.–9.tř.)
období: duben – říjen cena: ZŠ od 640 Kč

55)  Bahenní sopky, motýlí farma, Františkovy lázně: výlet na západ naši země
kde ze země vyvěrají solné prameny, návštěva motýlí farmy. Odpoledne ve Fran-
tiškových Lázních. (4.–9.tř.)
období: pol. května – září cena: ZŠ od 540 Kč

56) Husitské dny – Tábor: setkání s husitským hejtmanem, návštěva podzemí.
(1.– 9. tř.)
období: červen cena: ZŠ od 490 Kč

F) Oživená minulost:
Husité, Barunka a její babička, armáda v pevnosti Josefov a další akce. Vše živé v dobových kostýmech věrně dokumentující doby
dávno minulé. Pozor: jedná se o termínované akce.
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57) Babička: výlet do Ratibořic v době konání akce „Oživlé postavy“ B. Němcové.
(1.– 9. tř.)
období: 12.– 16. 6. cena: ZŠ 520 Kč (570 Kč)

58) Barunčina škola: aneb Božena Němcová a její spolužáci (Česká Skalice).
V ceně je divadelní program v Barunčině škole, prohlídka zámku a Babiččino údolí.
(1.– 9. tř.)
období: 6.– 7. 6., 20.– 21. 6. cena: ZŠ 540 Kč (590 Kč)

59) Halter Valley: atmosféru osídlování amerického divokého západu zažijete při této
celodenní akci. Kovbojové, šerif, lupiči, indiáni, tanečnice, koně atp. Vyzkoušíte celou
řadu aktivit z tehdejšího každodenního života. (MŠ, 1.– 9. tř.)
období: květen, červen cena: MŠ od 500 Kč ZŠ od 500 Kč

60) Fort Hary: návštěva pevnosti lovců kožešin a indiánské vesnice na americkém
divokém západě. Sruby lovců s dobovým vybavením, malovaná tee pee včetně
předmětů denní potřeby. Ukázky střelby, zacházení s lasem, bičem atp. (MŠ, 
1.– 9. tř.)
období: květen, červen cena: MŠ od 450 Kč ZŠ od 450 Kč

61) Rosehill: návštěva indiánské vesničky, původních obyvatel Severní  Ameriky.
Týpí, potní chýše, oděvy, hračky, hudební nástroje, zbraně, historie, hudba, tanec,
rozdělávání ohně, válečné malování atd. včetně „dílniček“.
období: 16. 5.– 30. 6. cena: MŠ od 500 Kč ZŠ od 500 Kč

I) Výlety na objednávku:
C. A. Travez dále zajišťuje výlety dle konkrétních požadavků zákazníků. Vydávaný katalog
nemůže svým rozsahem pokrýt všechny možnosti či zajímavá místa. V případě zájmu
o zajištění výletu na jakékoli místo v ČR či o zkombinování již nabízených výletů kontaktujte
prosím C. A. Travez. Na základě vašeho zájmu vám bude sdělena kalkulace. Potom sami
rozhodnete, zda výlet uskutečníte či nikoli. Cena výletu, která je kalkulována bez jakýchkoli
zvláštních přirážek.

H) Zahraniční akce:
V případě zájmu C. A. dále nabízí organizaci zájezdů k blízkým sousedům, např.: SRN – Drážďany, Amberg (vánoční trhy a koupání);
Polsko – Kłodzsko, Jelenia Góra
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