
 

   Nabídka  výletů  pro  základní školy VLAKEM z Mostu                    
CA  FUTURA, Ostrava, e-mail: vylety.futura@seznam.cz,  tel. 608 201 321, 
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PROGRAM  1 - Praha  Techn. muzeum a Staroměstská radnice      

 od 16.5. do 27.6.2013  ( denně)                                                                        cena 350,- Kč 

   Odjezd z Mostu v 6:20,  po příjezdu do Prahy – hl.n. v 8:26 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 17:29, příjezd v 19:32  

Cena zahrnuje: jízdenku vlakem do Prahy a zpět vč. místenek, vstupenku do Národního technického 

muzea a do Staroměstské radnice, průvodce  

PROGRAM  2  -   Praha                      Petřín a Pražský hrad        .                

od 16.5. do 27.6.2013  ( denně)                                                                          cena 320,- Kč 

   Odjezd z Mostu v 6:20,  po příjezdu do Prahy – hl.n. v 8:26 tramvají na Újezd, výjezd lanovkou na Petřín, možnost 

vstupu do bludiště nebo na Petřínskou rozhlednu ( příplatek vždy cca 20 Kč, kolem Strahovského kláštera a Lorety 

na Pražský hrad, prohlídka Starého královského paláce, katedrály sv.Víta a  zrekonstruované Zlaté uličky. Pěšky na 

Karlův most, Staroměstské náměstí a na Václavské náměstí, krátké volno, odjezd zpět v 17:29, příjezd v 19:32  

Cena zahrnuje: jízdenku vlakem do Prahy a zpět vč. místenek, jízdné tramvají a lanovkou, vstupenku  

do celého areálu Pražského hradu, průvodce 

PROGRAM  3  -  Praha           plavba po Vltavě a Pražský hrad               

Termíny:   28.5., 29.5., 4.6. a 18.6. 2013                                     cena 370,- Kč 

   Odjezd z Mostu v 6:20,  po příjezdu do Prahy – hl.n. v 8:26  pěšky kolem Prašné brány na Staroměstské náměstí a 

dále Pařížskou třídou do přístaviště.  V 11 hodin okružní plavba lodí od  Štvanice  po  Karlův most.  Po hodinové 

plavbě  pěšky přes Karlův most na Pražský hrad,  prohlídka Starého královského paláce, katedrály sv.Víta a Zlaté 

uličky. Pěšky na Malostranské náměstí, metrem na Václavské náměstí, odjezd zpět v 17:29, příjezd v 19:32.  

V případě zájmu místo Pražského hradu prohlídka Staroměstské radnice. 

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

celého areálu Pražského hradu nebo do Staroměstské radnice, jízdné metrem, průvodce 
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PROGRAM  4 -  Praha                                   letiště Ruzyně  

od 15.5. do 26.6.2013 ( úterý, středa)                                               cena 400,- Kč    

  Odjezd z Mostu v 6:20,  po příjezdu do Prahy – hl.n. v 8:26 metrem do stanice Dejvická a dále busem k Terminálu 

3 ruzyňského letiště. V rámci dvouhodinové exkurze uvidíte provoz a shon na odbavovacích plochách, seznámíte se 

s dráhovým systémem, dostanete se do těsné blízkosti letadel, hangárů, radiolokátorů apod. To vše pohodlně 

z paluby letištního autobusu a s výkladem pracovníka letiště. Po prohlídce zpět do centra, další program dohodou, 

odjezd zpět v 17:29, příjezd v 19:32 . Minimální počet studentů je 35, maximální 45.   

Cena zahrnuje: jízdenku vlakem do Prahy a zpět vč. místenek, veškeré jízdné metrem a busem, 

vstupenku na exkurzi, průvodce.   

PROGRAM  5  -   Praha                   Království  železnic  a Petřín                 

od 16.5. do 27.6.2013  ( denně)                                                                          cena 370,- Kč 

   Odjezd z Mostu v 6:20,  po příjezdu do Prahy – hl.n. v 8:26 metrem na Anděl, návštěva unikátního Království 

železnic, přivítání odborným pracovníkem, stručné seznámení s expozicí, samostatná práce dle pracovních listů 

(informace na http://www.kralovstvi-zeleznic.cz/skoly.html), prohlídka modelové železnice zasazené do české 

krajiny s jejími dominantami. Prohlídka expozice historie železniční dopravy u nás a expozice stavebnic Lego a 

Merkur.  Po prohlídce tramvají na Újezd, výjezd lanovkou na Petřín, možnost vstupu do bludiště nebo na Petřínskou 

rozhlednu (příplatek vždy cca 20 Kč). Pěšky přes Karlův most a Staroměstské náměstí (nebo přes most Legii a kolem 

Národního divadla) na Václavské náměstí, krátké volno, odjezd zpět z hl. nádr. v 17:29, příjezd v 19:32  

Cena zahrnuje: jízdenku vlakem do Prahy a zpět vč. místenek, tramvají a lanovkou, vstupenku do 

Království železnic,  průvodce 

PROGRAM  6 - Praha          Vyšehrad a Staroměstská radnice      

 od 16.5. do 27.6.2013  ( denně)                                                                         cena 340,- Kč 

   Odjezd z Mostu v 6:20,  po příjezdu do Prahy – hl.n. v 8:26 metrem na Vyšehrad, prohlídka areálu vč. kostela 

Petra a Pavla a Slavína, metrem zpět do centra na Staroměstské náměstí,  prohlídka Staroměstské radnice vč. orloje, 

kaple a podzemí, pěšky na Václavské náměstí, krátké volno, odjezd zpět v 17:29, příjezd v 19:32  

Cena zahrnuje: jízdenku vlakem do Prahy a zpět vč. místenek, jízdné metrem, vstupenku do 

Staroměstské radnice, průvodce  

PROGRAM  7 -            Praha                                     na přání      

 od 16.5. do 27.6.2013  ( denně)                                                                         cena od 250,-  

Připravíme program dle Vašeho přání, zajistíme např. exkurzi ve Sněmovně, Senátu nebo v některém 

z dalších divadel , zajistíme prohlídku Muzea voskových figurín, Muzea mučících nástrojů, Muzea hudby, 

Muzea čokolády, Strahovského kláštera, planetária nebo hvězdárny, pražské ZOO, botanické zahrady apod. 
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PROGRAM  8 -  ČESKÉ  ŠVÝCARSKO     Pravčická brána lodí z Děčína 

od 10.6. do 27.6.2013  (denně )                                                        cena 300,- Kč 

     Odjezd z Mostu v 7:04, 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 Mostu, příjezd v 18:50. 
 
 

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

Pravčickou bránu,  průvodce 

 

PROGRAM  9 - ČESKÉ ŠVÝCARSKO  Edmundova soutěska  

od 6.5. do 27.6.2013   (denně )                                                         cena 230,- Kč 

     Odjezd z Mostu v 7:21, 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 Mostu, příjezd v 16:50.  

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM  10 –  ČESKOSASKÉ  ŠVÝCARSKO              

od 22.5. do 27.6.2013   (středa, pátek )                                              cena 350,- Kč 

     Odjezd z Mostu v 7:21, 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 Mostu, příjezd v 18:50. 

 

 Cena zahrnuje: jízdenku vlakem z Mostu 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.  

 

 



 

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 Mostu v 7:04, po příjezdu do Drážďan v 10 hodin odjezd tramvají do centra na Theaterplatz, pěší 

prohlídka města - Semperova opera,  Rezidenční zámek, Zwinger (prohlídka proslulé Galerie starých mistrů), 

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

. Program 11 - Muzeum člověka č      zvýhodněná cena  250,- 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 12 - Muzeum dopravy         zvýhodněná cena  270,- 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 od Mostu, příjezd v 18:50  

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

dále veškeré vstupy do muzejních sbírek dle jednotlivých programů, průvodce  

 

 

 

 

 
 



Mimořádná nabídka 
               Plavba        DĚČÍN - KÖNIGSTEIN  DNE 

Termín:   30.5.2013                                                                cena 390,- Kč 

     Odjezd z Mostu v 7:04, 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 Mostu, příjezd v 19:08. 
 
 

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

Hřensko-Königstein, vstupenku na hrad Königstein,  průvodce 

 

 

 

 

 

 

 

               Plavba         DRÁŽĎANY -  PIRNA     DNE 

Termín:   31.5.2013                                                                cena 340,- Kč 

     Odjezd vlakem z Mostu v 7:04, příjezd do Drážďan v 10:00 hodin, tramvají ke Skleněné manufaktuře 

Volkswagenu, kde se vyrábějí luxusní limuzíny VW Phaeton, prohlídka části výroby. Tramvají přejezd do centra, 

pěší procházka historickým centrem města s průvodcem, v 15:00 odplutí krajem zámků a vinic do Pirny. Po 

připlutí v 17:30 krátká procházka historickým jádrem města,  odjezd vlaku v 18:23, příp. v 18:53. Příjezd do Prahy 

v 21:08, případně v 21:26.   

Cena zahrnuje:  jízdenku vlakem Most - Drážďany  a  Pirna - Most, místní doprava, lodní lístek 

Drážďany - Pirna, průvodcovské služby 
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