
 

Nabídka  výletů  pro  ZŠ a SŠ VLAKEM z Karlových Varů                    
CA  FUTURA, Ostrava, e-mail: vylety.futura@seznam.cz,  tel. 608 201 321, 

 www.ca-futura.webnode.cz 

PROGRAM  1-  ČESKÉ  ŠVÝCARSKO     Pravčická brána lodí z Děčína 

od 10.6. do 27.6.2013  (denně )                                                        cena 360,- Kč 

     Odjezd z Karlových Varů v 6:00, po příjezdu do Děčína v 8:28 pěšky cca 15 minut do přístaviště, v 9:10 plavba 

lodí z Děčína do Hřenska, připlutí v 10 hodin, v 10:30 odjezd autobusem na Mezní Louku, pohodlně pěšky cca 

1,5 hodiny na Pravčickou bránu, prohlídka a krátké volno, pěšky zpět do Hřenska, v 15:30 odplutí lodí zpět do 

Děčína, připlutí v 17 hodin, v 17:28 odjezd vlakem do KV, příjezd v 20:04 

 

Cena zahrnuje: jízdenku vlakem do Děčína a zpět, jízdné lodí Děčín-Hřensko-Děčín, vstupenku na 

Pravčickou bránu,  průvodce 

 

PROGRAM  2 - ČESKÉ ŠVÝCARSKO  Edmundova soutěska  

od 6.5. do 27.6.2013   (denně )                                                         cena 290,- Kč 

     Odjezd z Karlových Varů v 6:00, po příjezdu v 8:10 do Ústí výjezd lanovkou na Větruši, návštěva Zrcadlového 

bludiště, lanovkou zpět, v 10:15 vlakem do Schöny, lodní přívoz do Hřenska, pěší procházka Edmundovou 

soutěskou (nenáročné, skoro po rovině po zpevněném chodníku), krátké volno v Hřensku, lodní přívoz do Schöny, 

v 15 hodin odjezd vlakem do Děčína a dále do KV, příjezd v 18:47.  

 

Cena zahrnuje: jízdenku vlakem do Hřenska a zpět, zpáteční jízdenku lanovkou na Větruši, vstupné 

do Zrcadlového bludiště, 2x lodní přívoz v Hřensku, průvodce  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM  3 –  ČESKOSASKÉ  ŠVÝCARSKO              

od 22.5. do 27.6.2013   (středa, pátek )                                              cena 400,- Kč 

     Odjezd z Karlových Varů v 6:00, po příjezdu v 8:10 do Ústí výjezd lanovkou na Větruši, návštěva Zrcadlového 

bludiště, lanovkou zpět,  v 10:15 vlakem do Bad Schandau, lodní přívoz do centra, pěší procházka podél Labe, 

výjezd výtahem na vyhlídku Ostrau nebo návštěva přírodovědné expozice Českosaského Švýcarska (popisky  

v češtině), pěšky zpět do přístaviště, od 14 hodin tříhodinová plavba lodí z Bad Schandau přes Hřensko až do 

Děčína, připlutí v 17 hodin, v 17:24 odjezd vlakem do KV, příjezd v 20:04 

 

 Cena zahrnuje: jízdenku vlakem z Karlových Varů do Bad Schandau a zpět, zpáteční jízdenku 

lanovkou na Větruši, vstupné do Zrcadlového bludiště, lodní přívoz v Bad Schandau, výjezd 

výtahem na Ostrau nebo vstupenku do expozice Národního parku, lodní lístek Bad Schandau – 

Děčín,  průvodce  

 

Výlet lze také objednat bez lodní dopravy Bad Schandau-Děčín se slevou 100 Kč. Na trase Bad 

Schandau–Děčín by byla doprava vlakem a výlet by bylo možné uskutečnit také v úterý a čtvrtek.  
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  Mimořádná   plavba        DĚČÍN - KÖNIGSTEIN   

Termín:   30.5.2013                                                                cena 450,- Kč 

     Odjezd z Karlových Varů v 6:00, po příjezdu do Děčína v 8:28 pěšky cca 15 minut do přístaviště, v 9:10 plavba 

lodí z Děčína přes Hřensko do Königsteinu,  připlutí v 11 hodin, prohlídka hradní pevnosti a krátké volno, v 16:41 

odjezd vlakem do K.V., příjezd v 20:04. 
 
 

Cena zahrnuje: jízdenku vlakem z KV do Děčína a z Königsteinu do KV, jízdné lodí Děčín-Hřensko-

Königstein, vstupenku na hrad Königstein (od 17 let příplatek 50 Kč),  průvodce 

 

 

Drážďany muzejní  s návštěvou Skleněné manufaktury Volkswagenu        

od 15.2. do 28.6. a od 17.9. do 20.12.2013 ( úterý až pátek)     

    Odjezd z Karlových Varů v 6:00, po příjezdu do Drážďan v 10 hodin odjezd tramvají do centra na Theaterplatz, 

pěší prohlídka města - Semperova opera,  Rezidenční zámek, Zwinger , Brühlova terasa, Frauenkirche, návštěva 

některého z dalších Drážďanských muzeí – výběr viz níže. 

. Program 4 - Muzeum člověka č      zvýhodněná cena  320,- Kč            
   Pěšky 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. Stálou nabídku doplňuje ještě Dětské 

muzeum "Našich pět smyslů" (Kindermuseum "Unsere fünf Sinne"), které má za cíl hravou a zábavnou formou 

oslovit především mladé návštěvníky 

Program 5 - Muzeum dopravy         zvýhodněná cena  340,- 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!) 

   Přejezd tramvají na nádraží a v 16 hodin odjezd do KV, příjezd v 20:04  

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

sbírek dle jednotlivých programů, průvodce  

 

 


