
Jazykově poznávací výjezd 

To nejlepší z Beneluxu se ZŠ Antonínská 

 

Termín: neděle 26. - pátek 31. května 2019 

1.den: Odjezd z Brna v odpoledních hodinách, noční cesta do Belgie. 

2.den: Celodenní prohlídka Bruselu. Dopoledne procházka historickým centrem (Grote Markt, katedrála 

sv.Michala a sv. Guduly, Královský palác, Manneken Pis, Palác národů, pralinky, vafle…), poté návštěva 

Evropského parlamentu (vstup od 14 let, pro mladší zajištěn náhradní program – ChocoStory). Odpoledne 

zastávka u Atomia a návštěva zábavního parku Mini Europe (7,90€). Večer ubytování v hotelu. 

3.den: Dopoledne návštěva města Antverpy a prohlídka sedmilodní katedrály Panny Marie, poté prohlídka 

města Gent (kostely, přepychové veřejné budovy a paláce, nábřeží Graslei s cechovními domy z 12. století). 

Odpoledne přejezd do lázeňského Oostende na pobřeží Severního moře, místa letního odpočinku belgických 

králů, pobyt na „nekonečné“ pláži a procházka po promenádě Alberta I. (možnost návštěvy školní plachetnice 

Mercator - 2€). Večer návrat na ubytování. 

4.den: Po snídani přejezd do Nizozemska. Dopoledne návštěva rybářského městečka Volendam s promenádou 

a krásnými plážemi, exkurze ve zdejší sýrárně. Odpoledne návštěva skanzenu Zaanse Schans s dřevěnými 

domy, obchůdky, mlýny a dílnami na výrobu dřeváků a sýrů, vesnice dokumentující historii jedné z nejstarších 

průmyslových oblastí v Evropě. Večer ubytování na hotelu v okolí Amsterdamu. 

5.den: Dopoledne návštěva květinového parku Keukenhof (6,50€), příp. alternativně městečka Aalsmeer a 

květinové burzy. Odpoledne prohlídka hlavního města Nizozemska Amsterdamu. Možnost projížďky na 

lodičkách po grachtech (12€) a návštěva domu Anny Frankové (4,50€) s programem v Aj. Možnost 

prohlídky některého z amsterdamských muzeí (Van Gogh, Rijks Museum, do 3€). Večer odjezd zpět do ČR. 

6.den: Návrat do Brna v brzkých odpoledních hodinách. 

Cena:   6990,- Kč zahrnuje 

 Dopravu zájezdovým autobusem od školy (klimatizace, WC, lednička, bufet) 

 3x ubytování v hotelu se snídaní 

 Komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storno a léčebných výloh 

 Kvízy a informační materiály, průvodce 

Cena nezahrnuje vstupné (uvedeno v závorkách, maximálně 35€)  na ostatní stravování, které uskutečníme 

částečně z vlastních zdrojů, a dále nákupem v autobuse za Kč nebo v marketech, v rychlých občerstveních 

nebo v restauracích dle domluvy. 

 

Termín přihlášky se zálohou 1000 Kč do 15. října 2018, další platby dle splátkového kalendáře během 

školního roku až do dubna 2019, dotazy na Jana.Horakova@zsantoninska.cz nebo na tel. č. 530 508 919. 

 

 

 

Závazná přihláška na jazykově poznávací výjezd To nejlepší z Beneluxu se ZŠ Antonínská 

mailto:Jana.Horakova@zsantoninska.cz


 

Jméno a příjmení účastníka, třída 

………………………………………………………………………………………………………..................... 

Datum narození………………………………............Státní příslušnost………………………………………… 

 

Souhlasím s tím, aby se můj syn/moje dcera zúčastnil/a výjezdu do Beneluxu v termínu 26. - 31. 5. 2019 a 

zavazuji se uhradit splátky zájezdu ve stanovených termínech. 

                                                                                                                      

…………………………………………………...................................................................................................... 

    Datum a podpis zákonného zástupce    
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