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Pokyny pro účastníky zájezdu do Rakouska v termínu 9. 11. – 13. 11. 2015 (po – pá) 
 
I. Program zájezdu: 
 
1. den pondělí  9. 11.:        6:00 hod. přistavení autobusu u budovy ZŠ Cvikov 
   6:15 hod. odjezd ze Cvikova směr Moravské Budějovice 
  10:15 hod. přistavení autobusu u budovy ZŠ Moravské Budějovice 
  10:30 odjezd z Moravských Budějovic směr Vídeň 
 
Po poledni příjezd do Vídně k hotelu, ubytování (Ibis Budget Wien Messe, Lassallesstrasse 7, 1020 Wien).  
Prohlídka historického centra Vídně s průvodcem CK –  Ringstrasse, Parlament, Hofburg, Opera, dóm sv. 
Štěpána – gotická stavba ze 14. – 15. století, a okolí Stephansdomu. Kořeny této části metropole sahají do 
13. století, největších změn však doznaly v 17. a 18. století, kdy za vlády Habsburků dostaly kostely a další 
veřejné objekty nový vzhled. Úzké středověké uličky se vinou mezi barokními budovami a šlechtickými 
městskými domy, jejichž přízemí většinou zabírají obchody, kavárny a restaurace. V okolí Stephansdomu si 
prohlédnete St. Elisabeth - kostel, který patřil řádu německých rytířů, v Domgasse si prohlédnete Figarohaus 
– dům, kde v letech 1784-1787 bydlel W. A. Mozart, a který je ze všech Mozartových rezidencí ve Vídni 
nejproslulejší. Dále se projdeme po Graben, ulici, která zosobňuje jednu z nejmódnějších nákupních oblastí 
Vídně, a kde si také prohlédnete známý barokní morový sloup, navštívíte Franziskaner Kirche.   
V 16.30 hod. se podává večeře v restauraci Herlitschka (Traungasse 1, 1030 Wien-v blízkosti jazykové 
školy). Pot večeři přesun na jazykový kurz, který začíná v 17:45 hod. v jazykové škole ActiLingua. Konec  v 
19:15 ( 2 vyučovací hodiny). 
Návrat do hotelu na ubytování, nocleh. 
   
2. den úterý 10. 11.: 
8:15 – 8:45 snídaně, poté 9:00 odjezd do Schönbrunnu – prohlídka bývalého letního sídla císařské rodiny. 
Zámek nechala dokončit Marie Terezie v polovině 18. století, kdy do projektu zapojila Nicolause Pacassiho, 
kterému vděčí zámek za jedinečnou rokokovou výzdobu reprezentačních síní. Prohlídka interiérů zámku dle 
zájmu, prohlídka zahrad.  
Po prohlídce návrat do centra, zastávka u Hundertwasser-Haus – městský obytný dům, který v roce 1985 
postavil umělec Friedensreich Hundertwasser. Jedná se o výstřední objekt, v němž se prolínají prvky maurské 
mešity, španělské vesnice a benátského paláce a který se stal jednou z hlavních atrakcí Vídně. 
V 16.30 hod. večeře v restauraci Herlitschka. Po večeři přesun na jazykový kurz, který začíná v 17:45 hod. 
Konec ve 20:00 (3 vyučovací hodiny). Po výuce možnost zúčastnit se kurzu vaření – Císařský trhanec (20:00 
– 21:30) v rámci nabídky kulturního programu školy. 
Návrat do hotelu na nocleh. 
 
3. den středa 11. 11.: 
8:15 – 8:45 snídaně, poté 9:00 pěšky přesun do Pratru,  návštěva zábavního parku.  
V 11:30 odjezd do centra města. Pokračování v prohlídce Vídně s průvodcem: Belveder - letní sídlo prince 
Evžena Savojského, návštěva některého z muzeí – přírodovědecké muzeum, umělecko-historické muzeum, 
apod. -  vlastní výběr dle času a zájmu žáků. 
V 16.30 hod. večeře v restauraci Herlitschka. Po večeři přesun na jazykový kurz, který začíná v 17:45 hod. 
Konec ve 20:00 (3 vyučovací hodiny). Po výuce možnost zúčastnit se aktivit organizovaných jazykovou 
školou (Job und Karriere 20:00 – 21:30) opět v rámci nabídky kulturního programu školy. 
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Večer návrat do hotelu na nocleh. 
 
4. den čtvrtek 12. 11.: 
7:15 – 7:45 snídaně, poté v 8:00 odjezd autobusem na prohlídku SEEGROTTE HINTERBRÜHL. – REZERVACE 
PRO SKUPINU V 9.00 HOD. Jedná se o jednu z nejimpozantnějších přírodních atrakcí světa – jezerní jeskyně, 
bývalý sádrovcový důl, při nezdařeném odstřelu zatopený vodou. Fantastickým labyrintem chodeb a hal se 
dostanete k největšímu podzemnímu jezeru v Evropě s rozlohou 6.200 m2. Romantická projížďka po jezeře 
s jeho pěknými odlesky zanechává nezapomenutelné dojmy. Během 2. světové války byl důl využíván 
armádou k výrobě prvních tryskových stíhacích letounů na světě (model a části letounu jsou v Seegrotte 
vystaveny), neboť tyto prostory zaručovaly spolehlivou ochranu před bombardováním. Pozoruhodný je 
klášterní kostel, křížová chodba se Studniční kaplí, gotická prosklená okna a sloup Nejsvětější trojice.  
Po prohlídce (kolem 10.30 hod.) odjezd do lázeňského městčka Badenu. Koupání ve velkolepé stavbě ve 
stylu Art Deco (11:30 – 14.30 hod.).  
BADEN – nejvýznamnější rakouské sirné lázně s prameny o teplotě 25 – 35 °C. Léčivé účinky zdejší vody byly 
známy již v římské době, kdy zde byly postaveny lázně Aquae Panonicae. Baden platí vedle Vídně za světové 
hlavní město operety, nachází se zde také největší kasino střední Evropy.   
V 15:00 odjezd zpět do Vídně.  
V 16.30 hod. večeře v restauraci Herlitschka. Po večeři přesun na jazykový kurz, který začíná v 17:45 hod. 
Konec v 19:15 (2 vyučovací hodiny). 
Večer návrat do hotelu na nocleh. 
 
5. den pátek 13. 11.: 
Ukončení ubytování. 8:15 – 8:45 snídaně, v 9:00 odjezd do centra města. Návštěva Hofburgu: Museum 
Silberkammer, Sisi Museum, Kaiserappartmens - jednotné vstupné na všechny 3 okruhy, prohlídka s  
audioprůvodcem  v Čj., doporučujeme!  REZERVACE PRO SKUPINU V 9.30 HOD.  
Osobní volno, drobné nákupy. 
 
Odpoledne kolem 14.00 hod. odjezd z Vídně, příjezd do Moravských Budějovic kolem 16.00 hodiny. 
Příjezd do Cvikova mezi 20-21.00 hod.  
 
Cena zájezdu zahrnuje:  dopravu autobusem, veškeré transfery v Rakousku naším autobusem dle uvedeného 
programu, 4x ubytování v  hotelu Ibis Budget ve Vídni (dvoulůžkové pokoje-lůžkoviny v ceně), 4x plnou penzi, 
(tj. 4x snídaně, 4x večeře), 4x místní pobytovou taxu, výuku německého jazyka v akreditované jazykové škole 
ActiLingua ve Vídni, celkem 10 hodin, 2 lekce kulturního programu organiz. jazykovou školou, ActiLingua 
slovníček, učební materiály po dobu kurzu (formou zápůjčky), v jazykové škole bezplatné využití počítače, 
knih, video, DVD, noviny, bezplatné připojení na internet (WLAN/WIFI), odborného průvodce CK, komplexní 
cestovní pojištění do zahraničí, (vč. pojištění léčebných výloh a pojištění storna zájezdu z důvodu nemoci), 
zákonné pojištění záruky pro případ úpadku CK a DPH. 
 
Cena zájezdu nezahrnuje:  kapesné a vstupy do objektů. Na prohlídky zarezervované na přání 
objednavatele zájezdu (školy) je nutno nastoupit včas, v opačném případě je požadováno uhrazení storno 
poplatku.  
 
 
II. Orientační výše vstupného (ceny jsou uvedené v €) 
 

 Studenti Dospělí Otevírací doba 

sv. Štěpán   Po – so 6:00-22:00, ne, svátky 
7:00 – 22:00 

Mozarthaus  Žáci ZŠ do 25 dětí za 
skupinu 40€, SŠ do 25 
studentů 75€, s 
průvodcem + 20€ 

10€, ve skupině 
nad 10 osob za 
7€/osoba 

Denně 10 – 19, poslední vstup 
18.30 
audioprůvodce  v ceně 

Franziskaner Kirche   denně 7 – 18 hod. 

Albertina do 19 zdarma, 
audioprůvodce 3€   

zvlášť 12,90€, ve 
skupině nad 15 
lidí 9,9€   

denně 10-18 hod., pro školní 
kolektivy od 12 dětí možnost 
domluvit otevírací dobu od 8.00 



Kunsthistorisches 
Museum 

do 19 zdarma, do 
Ägyptisch-Orientalische 
Sammlung vstup bez 
průvodce po 13 hod. 
(spec. režim kvůli 
velkému zájmu) 
 

14€, skupiny nad 
10 osob 11€/os. 

září – květen út – ne 10 – 18, ve 
čtvrtek až do 21. Červen – srpen 
denně. 

Naturhistorisches 
Museum 

do 19 zdarma 10€, skupiny nad 
15 osob 8€/os. 

st 9-21, čt – po 9-18.30, út 
zavřeno 

Prater – Wiener 
Riesenrad 

děti do 14 let 3,5€, od 
14 let 5,5€ 

doprovod dětí 5€ 10 – 19.45 

Seegrotte Hinterbrühl od 20 dětí věk 7-15 5€, 
věk 16-18 6€,  
samostatně 7€ 

10€, od 20 lidí 7€ duben – říjen po – ne 9-17, posl. 
prohlídka 16:15 
listopad – březen po – pá 9 – 15, 
posl. prohl. 14:15, so, ne, svátky 
9-15:30, posl. 14:45 

Baden Römertherme do 14 let včetně 6.80€, 
od 15 let 10.20€ 

13.10€ 10 – 22  

Opera 3,5€ 7,5€ po – so, sk. na objednání 

Leopold Museum do 19ti let ve skupině 
nad 10 osob 2,5€, s 
průvodcem 5€, zvlášť 8€ 

13€ denně 10 – 18, čtvrtek 10 - 21 

Schönbrunn 
mp3 
http://www.schoenbrun
n.at/service/mediathek/
audioguides.html  

6,5€, nebo 8,9€ dle 
okruhu (školní skupina) 
  

12,9€, nebo 
15,9€ dle okruhu 

květen – červen 8:30-17:30, 
červenec - srpen 8:30-18:30, září 
– říjen  8:30-17:30, listopad – 
březen  8:30-17:00 

Oberes Belvedere děti do 18 zdarma 14€  denně 10-18 

Unteres Belvedere, 
Orangerie 

děti do 18 zdarma 11€ denně 10-18, středa 10 - 21 

Winterpalais děti do 18 zdarma 9€ denně 10-18 

Hofburg 
mp3 
http://www.hofburg-
wien.at/service/mediat
hek/audioguides.html  

6€ audioprůvodce, 7,5€ 
komentovaná prohlídka 

12,5€ 
audioprůvodce, 
15,5€ 
komentovaná 
prohlídka 

září-červen 9-17.30, červenec, 
srpen do 18 hod. 

Heeresgeschichtliches 
Museum (Arsenal) 

do 19 zdarma 6€ denně 9 - 17 

Römermuseum do 19 zdarma 6€ út-ne 9 – 18  

 
Vstupné není zahrnuto v ceně zájezdu a účastníci si jej budou hradit ze svého kapesného. Předpokládaná 
výše vstupů činí 30-35 €/žáka. Doporučená výše celkového kapesného však závisí na zvážení každého 
účastníka (dle předpokládaného vstupného a předpokládaných dalších výdajů – oběd, vlastní spotřeba).  
Doporučujeme proto výměnu cca 80-100 € na vstupné, jídlo na oběd a kapesné. Tuto výměnu 
doporučujeme provést již v ČR, neboť výměna v zahraničí je dražší a narušuje program celé skupině. 
Na cestu do Rakouska je nutný platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz. Prosíme rodiče i učitele o 
kontrolu platnosti cestovního dokladu každého žáka. Doklady by měly být platné minimálně po dobu 
plánovaného pobytu na území Rakouska. V případě, že účastník nebude mít platný doklad, nebude mu 
umožněn vstup do země.  
Na základě výzvy MZV ČR si Vás dovolujeme informovat o nutnosti kopie cestovního dokladu při 
zahraničních cestách, které mají cestující k dispozici při sobě. Tato kopie může usnadnit řešení mnoha 
situací. 
DŮLEŽITÉ: Pokud je účastník zájezdu cizinec a nevlastní český pas, je povinen si zjistit na cizinecké policii, 
příp. na Ministerstvu zahraničních věcí, zda je nutné si na cestu obstarat vízum. V případě, že si nezajistí 
potřebné vízum, může mu být zakázán vstup na území dané země.  
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IV. Informace k jazykové výuce: 
Jazykovou výuku zajišťuje ActiLingua Academy, celkem 10 vyučovacích hodin (pondělí 2 hod., úterý a středa 
po 3 hod., čtvrtek 2 hod.) ve večerních hodinách. 
 
V. Informace o pojištění: 
Všichni účastníci zájezdu mají v ceně zájezdu zahrnuto komplexní cestovní  pojištění u Union pojišťovny, a.s. 
Při zdravotních potížích v zahraničí informujte vždy nejprve průvodce zájezdu (má u sebe veškeré doklady 
k pojištění), který Vám pomůže vyřešit vzniklý problém, příp. kontaktovat asistenční linku pojišťovny Union. 
Všeobecné pojistné podmínky komplexního cestovního pojištění pro účastníky zájezdu jsou k dispozici 
k osobnímu nahlédnutí na webových stránkách pojišťovny UNION, a. s. (www.union.sk). 
Pojištěním zákazníka vzniká vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou UNION, a. s. CK BOCA spol. s r. o. je 
pouze zprostředkovatelem smluvního vztahu. Tento smluvní vztah je doložen uzavřenou smlouvou, jejíž 
plné znění je zákazníkům k dispozici k osobnímu nahlédnutí v provozovně CK. Rozsah pojištění (viz 
tabulka): 
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VI.  Zajištění občerstvení během cesty v autobuse: 
Čaj, káva, nealkoholické nápoje (nákup za Kč). 
 
VII.  Nezapomeňte si vzít s sebou:  

 platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz a jeho kopii pro případ ztráty (stránka s osobními údaji 
a fotografií),   

 léky, které pravidelně užíváte, 

 pohodlný oděv a obuv (počítejte s oblečením spíše pro chladné počasí), deštník n. pláštěnku, boty na 
přezutí do hotelu, 

 plavky, osušku a boty do lázní – pro koupání v lázních Baden 

 jídlo a pití na cestu tam i zpět a eventuálně trvanlivé potraviny pro přípravu svačin během pobytu, 

 kapesné v Kč – možnost zakoupení občerstvení v autobuse, kapesné v € (také drobné mince v € na WC 
během cesty), 

 kartičku zdravotní pojišťovny v ČR (pro případ zdravotních potíží při přejezdu přes ČR). 
 
VIII. Doprava a průvodce: 
Doprava je pro Vás zajištěna autobusem firmy CDS Náchod. 
Po celou dobu zájezdu se o Vás bude starat průvodkyně naší CK, paní Petra Fialová. 
 
IX.  Kontaktní adresy a telefony v případě potřeby: 
Ibis Budget Wien Messe, Lassallesstrasse 7, 1020 Wien 
ActiLingua Academy, Reisnerstrasse 61, 1030 Wien 
Restaurace Herlitschka, Traungasse 1, 1030 Wien 
Velvyslanectví České Republiky v Rakousku, Penzinger Straße 11-13, A-1140 Wien, Tel.: +431 899 58 111, 
úřední hodiny: pondělí - pátek 8.00 - 17.00 hod. 
 
Kontaktní osoba v ČR pro naléhavé případy:  
tel. CK BOCA - 00420/466 511 041 nebo 00420/466 530 208 (v pracovní dny 9:00 – 13:00, 14:00 – 17:00 
hod.),  
event. mobil paní ing. Hana Cincibusová 00420 603 451 403 
 
 
 

Příjemný pobyt plný krásných zážitků a šťastný návrat domů Vám přeje kolektiv pracovníků CK BOCA. 
 
 V Pardubicích dne 20. října 2015. 


