
  

 
Termín: 18.-22.10.2022                           Číslo zájezdu: 22-432                                          Cena: 5 700,- Kč 

 

ZA KRÁSAMI ALSASKA  
 
1. DEN: ODJEZD Z ČR 

Na zájezd vyjedeme od budovy školy v pozdních večerních hodinách. Budeme směřovat k hraničnímu přechodu 
Rozvadov. 

 

2. DEN: SELESTAT, HAUT KOENIGSBOURG, MUNSTER, RIQUEWIHR, COLMAR 

Během noci pojedeme přes Německo kolem Norimberku a Karlsruhe a zastavovat budeme jen na protažení a toalety. 
Ráno přijedeme do Alsaska. Navštívíme malebné město Selestat, poté si prohlídneme interiéry hradu Haut-
Koenigsbourg. Následuje návštěva sýrárny v Munster. Dále si prohlédneme městečko Riquewihr s množstvím 
pestrobarevných hrázděných domů a město Colmar, které patří bezesporu k nejhezčím v Alsasku. Díky síti plavebních 
kanálů je centrum tohoto města nazýváno Malé Benátky (Petite Venise). Večer odjedeme na nocleh do hotelu. 

 

3. DEN: KINTZHEIM, OBERNAY, ŠTRASBURK 

Ráno po snídani se vypravíme do alsaských vinic a navštívíme vinařství v městečku Kintzheim. Při přejezdu do Štrasburku 
se krátce projdeme městečkem Obernay. Ve Štrasburku, metropoli regionu (šesté největší město Francie), navštívíme 
katedrálu Notre Dame ze 12. století s druhou nejvyšší věží ve Francii. Centrum města bylo zařazeno na seznam UNESCO. 
Návštěva města bude pokračovat plavbou na lodi po řece Ill kolem evropských institucí (Evropského parlamentu, Rady 
Evropy a Evropského soudu pro lidská práva) a  procházkou historickou čtvrtí „Petite France“. Program zakončíme 
návštěvou čokoládovny s ochutnávkou. Večer se vrátíme na nocleh zpět do hotelu. 

 

4. DEN: CIGOLAND, KAYSERBERG, GRAND BALLON D´ALSACE / ECOMUSÉE D´ALSACE, MULHOUSE  

Ráno po snídani návštěva parku „Cigoland“. Poté krátká prohlídka městečka Kayserberg. V případě pěkného počasí 
následuje nenáročný pěší výstup na Grand Ballon d'Alsace, nejvyšší horu pohoří Vogéz, a příjemná procházka okolo 
jezer Le lac Noir a Le lac Blanc. V případě ošklivého počasí následuje přejezd do města Mulhouse a návštěva skanzenu 
Ecomusée d'Alsace v městečku Ungersheim, kde si prohlédneme tradiční alsaskou vesnici z počátku 20. století. Den 
zakončíme prohlídkou města Mulhouse. Ve večerních hodinách odjedeme zpět do České republiky. 

 

5. DEN: NÁVRAT DO ČR  

Po nočním průjezdu Německem se ke škole vrátíme ve velmi brzkých ranních hodinách. 
 
V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, video, lednička, prodej nápojů  
- 2x ubytování se snídaní v hotelu Ibis Budget ve třílůžkových pokojích s příslušenstvím 
- služby průvodce po celou dobu zájezdu  
- pestrý informační materiál pro každého účastníka 
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna 
 

V ceně není zahrnuto: 
- vstupy do navštívených objektů a jízda lodí 
 

Poznámka: 
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 

 
S ohledem na epidemiologickou situaci může být pro účast na zájezdu nezbytné splnění podmínek pro vycestování do 
jiných zemí a pro návrat zpět do ČR (např. očkování a/nebo testování). Bezplatné odhlášení ze zájezdu z důvodu nesplnění 
těchto podmínek bohužel není možné. To se nevztahuje na případy, kdy se tyto podmínky změní krátce před zájezdem 
takovým způsobem, že je objektivně již nelze splnit. 


