Nabídka exkurzí pro střední školy VLAKEM z České Třebové
cest. agentura. FUTURA, Ostrava, e-mail: vylety.futura@seznam.cz, tel. 608 201 321
Další nabídky exkurzí a výletů :

PROGRAM 1 -

Praha

www.ca-futura.webnode.cz

Technické muzeum a Pražský hrad

od 15.2. do 14.5. a od 18.9. do 13.12.2012 ( úterý, středa, čtvrtek )

cena 300,- Kč

Odjezd z České Třebové v 7:41, po příjezdu do Prahy – hl.n. v 9:18 pěšky kolem Prašné brány na Letnou,
prohlídka letos opětovně otevřeného Národního technického muzea. Návštěvníci se mohou těšit na autentické
historické automobily a letouny v dopravní hale nebo labyrint toho nejkrásnějšího z české architektury v expozici
Architektury, stavitelství a designu. Pěšky Letenskými sady a Královskými zahradami na Praţský hrad, prohlídka
části katedrály sv. Víta. Pěšky po Královské cestě přes Karlův most na Staroměstské náměstí a dále na Václavské
náměstí, krátké volno, odjezd zpět v 16:42, příjezd v 18:17

Cena zahrnuje: jízdenku vlakem do Prahy a zpět, vstupenku do Národního technického muzea,
průvodce

PROGRAM 2 -

letiště Ruzyně

Praha

od 15.2. do 14.5. a od 18.9. do 13.12.2012 ( úterý, středa)

cena 390,- Kč

Odjezd z České Třebové v 7:41, po příjezdu do Prahy – hl.n. v 9:18 metrem do stanice Dejvická a dále busem
k Terminálu 3 ruzyňského letiště. V rámci atraktivní dvouhodinové exkurze uvidíte provoz a shon na odbavovacích
plochách, seznámíte se s dráhovým systémem, dostanete se do těsné blízkosti letadel, hangárů, radiolokátorů apod.
To vše pohodlně z paluby letištního autobusu a s výkladem pracovníka letiště. Po prohlídce busem a metrem do
centra města, další program dle dohody, odjezd zpět v 16:42, příjezd v 18:17

Cena zahrnuje: jízdenku vlakem do Prahy a zpět, veškeré jízdné metrem a busem, vstupenku na
exkurzi, průvodce. Upozornění : minimální počet studentů je 35, maximální 45.

PROGRAM 3 -

Praha

Termíny: pouze 10.5. , 15.5. a 27.9. 2012

plavba po Vltavě a Petřín
cena 320,- Kč

Odjezd z České Třebové v 7:41, po příjezdu do Prahy – hl.n. v 9:18, pěšky kolem Prašné brány na Staroměstské
náměstí a dále Paříţskou třídou kolem Ţidovského města do přístaviště. V 11 hodin hodinová okruţní plavba lodí
od Štvanice po Karlův most. Tramvají na Újezd a pozemní lanovkou na Petřín, moţnost vstupu do bludiště nebo
na Petřínskou rozhlednu, návštěva výstavy Cimrman - génius, který se neproslavil ve vestibulu Petřínské rozhledny –
vstup gratis. Kolem Strahovského kláštera a Lorety na Praţský hrad, prohlídka části katedrály sv.Víta, pěšky
Nerudovou ulicí na Karlův most, Staroměstské náměstí a na Václavské náměstí, volno, odjezd zpět v 16:42, příjezd
v 18:17

Cena zahrnuje: jízdenku vlakem do Prahy a zpět, okružní jízdu lodí, jízdné tramvají a lanovkou,
průvodce
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