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Saské Švýcarsko  s  plavbou  lodí v ceně výletu !!!   

   1.6. Den dětí ( slevy viz níže) a dále pouze  4.6. – 8.6.2012 

Plavba    Bad Schandau - Pirna č                                     cena  380,- Kč 
    Odjezd ze Sokolova v 6:41, po příjezdu do Bad Schandau v 11:00 přívozem do centra města, návštěva 

Informačního střediska Saského Švýcarska, ve 12:30 odplutí kolesovým parníkem romantickými labskými meandry 

Saského Švýcarska až do historické Pirny. Tato dvou hodinová plavba je považována za nejkrásnější plavbu ve 

střední Evropě, neopakovatelný zážitek. Krátká procházka zachovalým historickým centrem Pirny, v 16:23 odjezd 

do ČR, příjezd v 21:11.      

Den dětí      1.června 2012 Určeno pouze pro žáky do 14 let 

Tento den výše uvedené plavby se slevou 10% (tj. za 342 Kč) a navíc pěkný dárek 

Cena zahrnuje: jízdenku vlakem dle programu, labské přívozy, lodní lístek Bad Schandau – Pirna,   

průvodce 

Saské Švýcarsko           Saským Semerinkem   

od 24.4. do 31.5. a od 11.6. do 26.6.2012  ( pondělí až pátek)       cena  340,- Kč 
     Odjezd ze Sokolova v 6:41, po příjezdu do Bad Schandau v 11:08 přestup na místní vlak, průjezd romantickým 

údolím saského Semerinkem s množstvím tunelů a mostů, cca 1 hodina turistika, návrat vlakem do Bad Schandau, 

přívozem do centra města, návštěva Informačního střediska Saského Švýcarska, procházka lázněmi s možností 

výjezdu na vyhlídkovou plošinu Ostrau, přívozem do městečka Krippenu, v 16:52 odjezd do ČR, příjezd v 21:11.      
Cena zahrnuje: jízdenku vlakem do Bad Schandau a zpět, přívozy, jízdenku na vlak Bad Schandau - 

Stolpen,  průvodce 

České Švýcarsko        Pravčická Brána, Hřensko 

od 24.4. do 31.5. a od 11.6. do 26.6.2012  ( pondělí až pátek)       cena  320,- Kč 
   Přesný program dle požadavku a fyzické zdatnosti třídy, odjezd v 6:41, příjezd v 21:11. Není zapotřebí OP. 

Cena zahrnuje: jízdenku vlakem do Hřenska a zpět, přívoz do Hřenska, bus Hřensko – Mezní Louka, 

vstupenku na Pravčickou bránu, průvodce 
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