VÍDEŇ
EXKURZE ZA KRÁSAMI
HLAVNÍHO MĚSTA RAKOUSKA
termín: 7. 10. 2021 (čtvrtek)
odjezd: z Řečkovického nádraží v ranních hodinách (bude upřesněno)
cena: 590 Kč
vstupy: 20 euro
Milé děti, vážení rodiče,
i v tomto školním roce opět organizujeme jednodenní výlet do Vídně, hlavního města
Rakouska. Výletu se mohou zúčastnit i žáci učící se ruský jazyk.
Přihlášky budou přijímány v pořadí, jak je děti odevzdají. Nejprve proběhne první kolo
přihlášek pro ty žáky, kteří nebyli na poslední exkurzi do Vídně – v úterý 14. 9. 2021
od 7:40 v kuchyňce a následně i o velké přestávce.
V případě volných míst proběhne druhé kolo přihlášek ve čtvrtek 16. 9. 2021 o velké
přestávce (u p. uč. Skoumalové), kdy se již budou moci přihlásit všichni žáci, tedy i ti,
co byli v minulých letech (informace budou na webu školy).
V případě zájmu odevzdejte v úterý 14.9. vyplněnou závaznou přihlášku, částku 590,-,
kopii pasu, kde je uvedena jeho platnost a 20 euro p. uč. Skoumalové.
Případné dotazy zasílejte na: t.skoumalova@zshoracke.org
Program:
Odjezd od školy v časných ranních hodinách do Vídně, návštěva zámecké ZOO založené v r. 1752
(pavilon velkých kočkovitých šelem, korálový útes, opičí ostrůvky, akvária aj.), návštěva
Schönbrunnu, královského zámku a letního sídla císařské rodiny – komnaty Marie Terezie
a císařské salony, které obýval císař František Josef s chotí, pěší prohlídka historického centra
s průvodcem – Volksgarten, palácový komplex Hofburg, ze kterého byla řízena celá Habsburská
říše, Michaelerplatz, Kohlmarkt, Graben, dle zájmu a časových možností návštěva katedrály sv.
Štěpána nebo vídeňské kavárny, osobní volno v zábavním parku Prátr – možnost jízdy na obřím
kole Riesenrad (průměr 64 m, výška cca 75 m), ve večerních hodinách odjezd zpět do České
republiky, příjezd ke škole v nočních hodinách.
Pedagogický dozor: Mgr. Tereza Skoumalová, Mgr. Lenka Vonášková, Mgr. Roman Růžička
Případné dotazy zasílejte na: t.skoumalova@zshoracke.org

Webové stránky: zshoracke.org
Více informací

Telefon: 541 321 507
Mail: skola@zshoracke.org

