
 

Nabídka školních výletů pro střední školy z Pardubic    

      cest. agentura. FUTURA, Ostrava, e-mail: vylety.futura@seznam.cz,   tel. 608 201 321 

www.ca-futura.webnode.cz 

  
 

 

PROGRAM  1  -  PRAHA                  Petřín a Pražský hrad        .                

  Termíny:  úterý a středa od 15.1. do 27.6.2013                      cena 250,- Kč 

  Odjezd z Pardubic vlakem společnosti RegioJet v 7:29,  po příjezdu do Prahy – hl.n. v 8:33, tramvají na Újezd, 

výjezd lanovkou na Petřín, možnost vstupu do bludiště nebo na Petřínskou rozhlednu. Kolem Strahovského kláštera 

a Lorety na Pražský hrad, prohlídka části katedrály sv.Víta a nádvoří. Pěšky na Karlův most, Staroměstské náměstí  a 

na Václavské náměstí, krátké volno, odjezd zpět v 16:12, příjezd v 17:13 

Cena zahrnuje: jízdenku vlakem RegioJet do Prahy a zpět vč. místenek a nápoje zdarma, jízdné 

tramvají a lanovkou,  průvodce 

PROGRAM  2 -  PRAHA                Techn. muzeum a radnice      

 Termíny:  úterý a středa od 15.1. do 26.6.2013                        cena 320,- Kč 

   Odjezd z Pardubic vlakem společnosti RegioJet v 7:29,  po příjezdu do Prahy – hl.n. v 8:33 pěšky kolem Prašné 

brány na Letnou, prohlídka Národního technického muzea. Pěšky Letenskými sady na Kampu a Karlův most, 

královskou cestou na Staroměstské náměstí, prohlídka Staroměstské radnice vč. orloje, kaple a podzemí, pěšky na 

Václavské náměstí, krátké volno, odjezd zpět v 16:12, příjezd v 17:13 

Cena zahrnuje: jízdenku vlakem RegioJet do Prahy a zpět vč. místenek a nápoje zdarma, vstupenku 

do Technického muzea a Staroměstské radnice, průvodce  

PROGRAM  3  -  PRAHA       Pražský hrad a plavba po Vltavě                       

Termíny:   7.5., 14.5., 28.5., 4.6., 11.6. a 18.6.2013                    cena 340,- Kč 

      Odjezd z Pardubic vlakem společnosti RegioJet v 7:29,  po příjezdu do Prahy – hl.n. v 8:33,  pěšky kolem Prašné 

brány na Staroměstské náměstí a dále Pařížskou třídou  kolem Židovského města  do přístaviště.  Ve 12 hodin 

okružní plavba lodí od  Štvanice  po  Karlův most.  Po hodinové plavbě  pěšky přes Karlův most na Malou Stranu a 

Nerudovou ulicí na Pražský hrad,  prohlídka části, katedrály sv.Víta a nádvoří. Pěšky na Malostranské náměstí, 

metrem na Václavské náměstí, volno, odjezd zpět v 17:12, příjezd v 18:13 

Pozn.: V případě zájmu místo prohlídky Pražského hradu zajistíme prohlídku Staroměstské radnice  

Cena zahrnuje: jízdenku vlakem RegioJet do Prahy a zpět vč. místenek, okružní jízdu lodí, vstupenku 

do Pražského hradu nebo Staroměstské radnice, jízdné metrem, průvodce 
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PROGRAM  4 –  OLOMOUC                                           arcibiskupská  

Termíny:  středa od 15.1. do 19.6.2013                                    cena 250,- Kč 

     Odjezd z Pardubic vlakem společnosti RegioJet v 8:14,  po příjezdu  v 9:33 pěšky k Přemyslovskému hradu,  

prohlídka Arcidiecézního muzea vč. obrazárny 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 15:03, příjezd v 16: 27 hodin. 

   Cena zahrnuje: jízdenku vlakem RegioJet do Olomouce a zpět vč. místenek a nápoje zdarma,  

veškeré vstupenky dle programu, delegáta cest. agentury 

 

 
 

 

 

 

 

PROGRAM  7    –  OSTRAVA                Hornické muzeum Landek  

Termíny:  úterý až čtvrtek od 15.1. do 27.6.2013                     cena 450,- Kč 

    Odjezd z Pardubic vlakem v 6:14,  po příjezdu v 8:35 do Ostravy – hl. n. tramvají a busem do Landek Parku ( cca 

20 minut ). V první části prohlídky unikátního Hornického muzea se seznámíte formou muzejní expozice s historií 

dobývání uhlí na Ostravsku a s báňskou záchranářskou technikou. Další unikátní expozice se nacházejí ve štolách 

horních slojí skutečného historického dolu Anselm, kam návštěvníci sfárají důlní jámou v těžní kleci z historické 

budovy dolu ve stylu průmyslové secese. Cesta dolů je sice dlouhá jen několik málo metrů, přesto umožní udělat si 

představu o tom, jakým způsobem se horníci dostávali za prací každý den. Další časový prostor budete věnovat 

přírodním zajímavostem Naučné stezky Landek, navštívíme místní Minizoo a občerstvíte se u Dětského koutku. Poté 

odjedeme busem a tramvají centra Ostravy, krátká prohlídka s průvodcem, volno v centru nebo v nově otevřeném 

nákupním a zábavním centru Nová Karolina. Pěšky věhlasnou Stodolní ulicí na nádraží, odjezd v 15:53, příjezd 

v 18:27 

Cena zahrnuje: jízdenku vlakem do Ostravy a zpět ,  veškerá místní doprava, vstupenku do 

Hornického muzea v ceně 75 Kč, průvodce cest. agentury 

PROGRAM  8  –  OSTRAVA                        Oblast Dolní Vítkovice  

Termíny:  úterý až čtvrtek od 15.1. do 27.6.2013                     cena 420,- Kč 

     Odjezd z Pardubic vlakem v 6:14,  po příjezdu v 8:41 (cca 10 minut) do oblasti Dolních Vítkovic. Prohlídka 

Národní kulturní památky „Důl Hlubina, vysoké pece a koksovny Vítkovických železáren. Unikátní, skoro 

dvouhodinová, prohlídka zahrnuje také výjezd na Vysokou pec č. 1. Namísto prohlídky Vysokých pecí je možné 

navštívit nově otevřenou expozici U6 – Malý svět techniky. Scénář výstavy vkusně využívá díla Julese Verna, která 

se zde stávají synonymem pro určitá období vývoje techniky průmyslu. V tomto novém interaktivním technickém 

muzeu,najdou návštěvníci celou řadu vynálezů, které významně poznamenaly vývoj průmyslu a technického 

pokroku na území českých zemí ale i ve světě.  Po prohlídce návrat do centra Ostravy, krátká prohlídka s průvodcem, 

volno v centru nebo v nově otevřeném nákupním a zábavním centru Nová Karolina, odjezd vlakem v 15:53, příjezd 

v 18:27 

Cena zahrnuje: jízdenku vlakem do Ostravy a zpět, vstupenku na prohlídku Dolních Vítkovic nebo 

Světa techniky v ceně 75 Kč, průvodce cest. agentury 

 



 
 

Drážďany muzejní  Termíny: od 15.2. do 27.6.2013 ( út – pá)     

 

Odjezd přímým vlakem EuroCity z Pardubic v 7:18, po příjezdu do Bad Schandau  v cca 10 hodin drážďanskou 

rychlodráhou S-Bahn do centra města, pěší prohlídka města - Semperova opera,  rezidenční zámek, Zwinger, 

Brühlova terasa, Frauenkirche, návštěva některého z Drážďanských muzeí – výběr viz níže. 

Program 1  -   Muzeum člověka č                            cena  450,- Kč 
  Tramvají k Muzeu člověka ( Deutsches hygiene-museum), prohlídka expozic. Muzeum se zabývá společensky 

aktuálními tématy z vědy, historie, umění a kultury. Lidské tělo a zdraví tvoří těžiště populárně-vědecké stálé 

výstavy "Člověk jako dobrodružství" (Abenteuer Mensch), kterou může návštěvník prozkoumat nejen s pomocí 

klasických exponátů ale i četných mediálních a interaktivních stanovišť.  

Program 2  -   Muzeum dopravy vč. VW               cena  490,- Kč            
V historickém objektu Johanneum (bývalá konírna saského dvora) Vás očekává na 5000 m2 výstavní plochy 

působivá rozmanitost exponátů s jedinečnými originály, fascinujícími modely a raritami, které umožňují zažít historii 

dopravy na vlastní kůži. Výstava je rozdělena na jednotlivé expozice – silniční doprava, městská doprava, letecká 

doprava, lodní doprava a zvláště atraktivní modelová železnice ( 325 m2, v provozu jen ve středu !). Na zpáteční 

cestě na nádraží zastávka ve Skleněné manufaktuře Volkswagenu. Výroba vlajkové lodi Volkswagenu Phaeton 

totiž probíhá za pomoci nejmodernějších technologií s velkým podílem ruční práce vysoce zdatných montérů a tuto 

výrobu budete mít možnost v budově ze skla a ocele osobně sledovat. 

   Přejezd tramvají na nádraží, v cca 16 hodin odjezd do Děčína a vlakem EuroCity do Pardubic, příjezd v 20:39 

Ceny zahrnují: jízdenku vlakem z Pardubic do Drážďan a zpět, jízdné MHD dle potřeby, vstup do 

muzejních sbírek dle jednotlivých programů, průvodce  
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