
 

Exkurze  pro  základní a 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 :     www.ca-futura.webnode.cz 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROGRAM  5  -  Brno                       historické s prohlídkou Špilberku 

od 15.2. do 27.6. a od 18.9. do 13.12.2012 ( úterý, středa, čtvrtek )   cena 280,- Kč 

     Odjezd z České Třebové v 8:18, po příjezdu v 9:19 prohlídka historického centra města vč. Petrova, prohlídka 

kasemat na Špilberku nebo Moravského muzea, krátké volno v centru, odjezd zpět v 16:40, příjezd v 17:40.                              

Možnost návštěvy Technického muzea ( příplatek 70 Kč – vstupenka, 2x tramvaj). 
 

V termínech od 15.2. do 15.5.2012 sleva 25 %, výsledná cena v těchto termínech  pouze 210 Kč !!! 
 

Cena zahrnuje: jízdenku vlakem do Brna a zpět, vstupenku na Špilberk nebo do muzea,  průvodce 

 

PROGRAM  6  -  Olomouc                      arcibiskupská            .  

 od 15.2. do 27.6. a od 5.9. do 19.12. 2012 ( pouze ve  středu )           cena 240,- Kč    

     Odjezd z České Třebové v 7:57,  po příjezdu do Olomouce v 8:42  pěšky k Přemyslovskému hradu,  prohlídka 

Arcidiecézního muzea  a chrámu  Sv. Václava vč. krypty.  Pokračování  na  prohlídku  Muzea moderního umění, 

pěšky na Horní náměstí.  Prohlídka orloje a památky Unesco – Sloupu Nejsvětější Trojice. Volno, pěšky  na nádraží, 

odjezd zpět v 14:19 ( nebo po dohodě později) , příjezd v 15:01. 

V termínech od 15.2. do 9.5.2012 sleva 25 %, výsledná cena v těchto termínech  pouze 180 Kč !!! 

Cena zahrnuje: jízdenku vlakem do Olomouce a zpět, vstupenky a průvodce 
 

PROGRAM  7  - Kolín               exkurze v automobilce TPCA                     

od 15.2. do 27.6. a od 18.9. do 13.12.2012 ( úterý, středa)                  cena 320,- Kč 
 

     Odjezd z České Třebové v 9:02,  příjezd do Kolína v 10:01, odjezd busem do automobilky TPCA v Ovčárech, 

v 10:45 exkurze - film o historii a výrobě v TPCA, prohlídka výrobních prostor na elektrických vláčcích, návrat 

busem do Kolína, krátká prohlídka, odjezd zpět v 14:59, příjezd v 15:56 

V termínech od 15.2. do 15.5.2012 sleva 25 %, výsledná cena v těchto termínech  pouze 240 Kč !!! 

Cena  zahrnuje: jízdenku vlakem do Kolína a zpět, dopravu busem v Kolíně, vstup na exkurzi do 

automobilky TCPA, průvodce.    
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