Vážení rodiče, 21. ZŠ Plzeň ve spolupráci s CK PRO TRAVEL Plzeň
připravila ve školním roce 2019/20 pro žáky 2. stupně

Studijně poznávací zájezd do Rakouska
ÚDOLÍ WACHAU, VÍDEŇ A OKOLÍ

Termín: 19. - 22. 5. 2020 (úterý – pátek)

Cena: 6 300,- Kč
Ubytování: Vídeň- mládežnický hostel vícelůžkové pokoje ( 4 – 6)
Stravování: zajištěna 3x večeře a 3x snídaně
Program:
1.den : Heidenreichstein, Melk, plavba lodí po Dunaji
Odjezd v brzkých ranních hodinách ( bude upřesněno). Cestou pouze zdravotní zastávky.
Jako první nás v městečku Heidenreichstein čeká exkurze ve výrobně sýrů s možností
ochutnávky a nákupu. Poté navštívíme barokní klášter Stift Melk, který patří
k nejvelkolepšším stavbám svého druhu v Rakousku a je zapsán na seznamu UNESCO.
Prohlédneme si interiéry kláštera s impozantním kostelem. Odpoledne absolvujeme
vyhlídkovou plavbu lodí mezi městečky Krems a Spitz, budeme projíždět půvabnou oblastí
údolí Wachau rozprostírající se podél toku Dunaje a známou pro své přírodní krásy
obohacené množstvím zámků a hradů. Večer odjedeme na večeři a ubytování do Vídně.
2. den : Vídeň Schönbrunn, Hundertwasserhaus, Prater
Po snídani nás čeká prohlídka Vídně. V rámci Imperial Tour si prohlédneme interiéry
barokního zámku Schönbrunn, letní rezidence rakouských císařů, projdeme se parkem
k vyhlídkovému pavilonu Gloriette. Odpoledne se nejprve zastavíme u jedinečné, živou
vegetací porostlé stavby Hundertwasserhaus a prohlédneme si exteriéry městského
obytného domu, který v r. 1985 postavil architekt Hundertwaser, a jehož cílem bylo zasadit
úder, podle jeho názoru, bezduché moderní architektuře. Poté přejedeme do zábavního
partku Prater a půjdeme se vyfotit s legendami filmového plátna, sportovními hvězdami či
historickými postavami habsburské monarchie (Johnny Depp, Lady Gaga, Napoleon, Marie
Terezie, a další) do proslulého muzea voskových figurin Madame Tussauds.

Na závěr si užijeme vyhlídkovou jízdu v historických kabinkách obřího kola Riesenrad a
budeme mít čas na návštěvu dalších atrakcí. Večer se vrátíme na ubytování a večeři.
3. den: Petronell Carnuntum, Vídeň Kahlenberg, Uno City
Po snídani odjedeme do obce Petronell Carnuntum ležící východně od Vídně a navštívíme
místní muzeum Römerstadt Carnuntum, kde si prohlédneme pozůstatky římské osady,
která se na území obce nacházela. Interaktivní prohlídka nám přiblíží život ve starověkém
římském městě, prohlédneme si i pozůstatky amfiteátru, ve kterém se odehrávaly
gladiátorské zápasy. Odpoledne se vrátíme do Vídně a navštívíme vrch Kahlenberg, který je
nejznámějším vídeňským vyhlídkovým místem a nabízí krásný výhled na celé město. Poté se
přesuneme do kongresového města Uno City, navštívíme mezinárodní centrum OSN. Na
závěr se projdeme parkem Donaupark a vyjedeme výtahem na televizní věž Donauturm
s výhledem na podvečerní osvícenou Vídeň. Večer se vrátíme na večeři a ubytování.
4. den: Vídeň Hofburg, Stephansdom, Time Travel
Po snídani nás čeká prohlídka historického centra Vídně – radnice, Burgtheater, parlament,
zimní rezidence rakouských císařů Hofburg, kostel sv. Petra, Graben, katedrála
Stephansdom, nákupní třída Kärtner Straße, opera a další zajímavosti či památky.
Navštívíme také interaktivní expozici Time Travel, skýtající unikátní příležitost magickou
prožítjízdu časem vídeňské historie – projedeme se středověkým kočárem, přežijeme
turecké obležení setkáme se s W. A Mozartem, ukryjeme se před bombovým náletem
2. světové války, uvidíme Vídeň z ptačí perspektivy. To vše za pomoci speciálních efektů,
dobových kulis a 5D kina. Poté budeme mít čas na individuální zájmy. V odpoledních
hodinách odjedeme zpět do ČR. Ke škole se vrátíme v pozdních večerních hodinách.
V ceně je zahrnuto:
doprava zájezdovým autobusem – klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej nápojů
3x ubytování s polopenzí v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích
služba 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 60 EUR pro studenty do 18 let.

Rodičům a žákům doporučujeme seznámit se se směrnicí č. 20 Zahraniční
výjezdy (viz www.21zsplzen.cz)
Z důvodu úrovně znalostí německého jazyka je zájezd určen především pro žáky
8. a 9. ročníku. V případě volných míst se mohou účastnit i žáci nižšího ročníku.
Informace - p. uč. Šanovcová kabinet NJ č. dveří 313, 2. patro.
Přihlášky přijímá osobně p.uč. Šanovcová od 2.10. 2019 od 9.45 hodin
(v době velké přestávky) v kabinetě Nj, 2. patro, č. dveří 313 do naplnění
kapacity zájezdu (42 žáků).
Další informace (např. o způsobu platby) budou žákovy včas předány.
Informace o cestovní kanceláři, např. smluvní podmínky atd. najdete na
https://www.protravel.cz/

Závazně přihlašuji na zájezd do Rakouska 19. - 22. května 2020
Jméno a příjmení……………………………………………………………………………………..Třída………..
Rodné číslo………………………………….…….….

Datum narození…………………………………..

Číslo pasu/OP……………………………..…….…………....

Platnost do………………………………..

(pas či OP musí platit alespoň po dobu trvání zájezdu)

Bydliště (ul.,čp.,město, PSČ)…...…………………………..…………………………………………………….
………………………………………………….

Kontaktní telefon……………………………….………………

Podpis zákonného zástupce:……………………………………………………….………………………

