Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.
Sokolovská 54, 323 00 Plzeň

Římské barokní
a antické památky

POZNÁVACÍ ZÁJEZD
Termín:
Odjezd:
Návrat:
Program:
1.
2.

3.
4.
5.

11. - 15. 4. 2018
odjezd ve středu 11. 4. ve 14 hodin od školy
15. 4. v dopoledních hodinách tamtéž

den – odjezd z Plzně v 14.00 h
den – v ranních hodinách (cca 09.00 h) příjezd do Říma, ubytování v českém centru pro poutníky Velehrad Říma Po krátké
pauze bychom se s průvodcem vydali pěšky na Svatopetrské náměstí, prohlédli bychom si Baziliku sv. Petra, prošli bychom si
třídu Smíření a dále kolem Andělského hradu k Andělskému mostu, na náměstí Navona, Martova pole k Panteonu, kostelu
sv. Ignáce, fontáně di Trevi, Španělské náměstí a schodiště a na Benátské náměstí – zpět do kempu pojedeme městskou
dopravou
den –nás čeká prohlídka Třech fontán, kostela sv. Pavla za hradbami, kostel sv. Kříž Jeruzalémský (titulární kostel
kardinála Vlka), Lateránské baziliky, katakomb sv. Kalista, Trapistické opatství, Kolosea, Fora Romana a Campa dei
Friory, podle zájmu pak můžete pokračovat sami prohlídkou nočního města
den – návštěva sbírek Vatikánského muzea a v odpoledních hodinách odjezd z Říma, cestou návštěva starobylého městečka
Orvieta s katedrálou ze 13.st., která patří k nejkrásnějším v Itálii
den - návrat do Plzně v dopoledních hodinách

Cena: 6 950,- Kč, Nutné uhradit nejpozději do 30. listopadu na účet gymnázia 8127570277/0100 nebo
v účtárně GFK M. Peroutkové
Cena zahrnuje: dopravu lux. autobusem firmy INEX Plzeň, ubytování na Velehradu v centru Říma
s polopenzí (2x), místní poplatek městu, pojištění léčebných výloh, pojištění CK proti úpadku, služby
průvodce, vícestránkové informační materiály
Další doporučení: Vezměte si s sebou pohodlné vycházkové boty a oblečení, pláštěnku, hygienické
potřeby, vlastní léky, trvanlivé potraviny, kapesné cca 20 EUR na vstupy
Akci pořádá: CK Mgr. Vladimír Kojan, Zahradní 221, 373 67 Borek ve spolupráci
s Gymnáziem Františka Křižíka
Další informace:
Mgr. Jan Hosnedl, jan.hosnedl@krizik.eu, 377 925 715 (technické záležitosti)
Mgr. Vladimír Kojan, kojan@volny.cz, 607504488 (program)
Důležité upozornění: Přihlašovat se mohou žáci kvart a vyšších ročníků, žáci nižších ročníků pouze po
schválení ředitelkou školy. Jedná se o výběrový zájezd – seznam účastníků podléhá schválení ředitelkou
školy.

POZNÁVACÍ ZÁJEZD ŘÍMSKÉ BAROKNÍ A ANTICKÉ PAMÁTKY 11. - 15. 4. 2018
Přihlašuji závazně svého syna/dceru:
Jméno

Příjmení

Číslo OP / pasu

Státní příslušnost

akci pořádanou CK Mgr. Vladimír Kojan, Zahradní 221, 373 67 Borek ve spolupráci
s Gymnáziem Františka Křižíka a zavazuji se uhradit účastnický poplatek 6 950,- Kč nejpozději do 30. listopadu

na

2017 na účet školy 8127570277/0100 nebo v účtárně gymnázia.
Důležité upozornění: Přihlašovat se mohou žáci kvart a vyšších ročníků, žáci nižších ročníků pouze po schválení
ředitelkou školy. Jedná se o výběrový zájezd – seznam účastníků podléhá schválení ředitelkou školy. Beru na vědomí,
že v případě malého zájmu se akce ruší.
Podpis zákonného zástupce (zletilého studenta):
…………………………………………………………

