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Č. exkurze   :   SL/1616 

Termín        :   23.08. – 27.08. 2016  

Počet osob             :   30 + 3x pedagogický doprovod + 2 řidiči 

Počet pokojů   :   18 dvoulůžkových 

Cena exkurze :   4.350,- Kč  
(4x ubytování, 2x snídaně, vstupné, průvodce, pojištění a 

pedagogický doprovod) 
 

Rámcový program (změna vyhrazena):                                                    

1. den  

23.08. 2016 

úterý 

 

Praha-Suchdol 

- Bratislava 

 

 06, 45 hod. setkání skupiny u menzy ČZU, Suchdol  

 07, 00 hod. odjezd skupiny busem směr Bratislava 

 prohlídka Bratislavy: Grassalkovičova zahrada, Medická zahrada (historická 

zahrada) Hviezdoslavovo nám., Eurovea (moderní zahradní arch. úprava). 
Bratislava je hlavní a největší město Slovenska, ležící na obou březích Dunaje. Symbolem Bratislavy je 

Bratislavský hrad se čtyřmi věžemi v rozích a jedním nádvořím uprostřed. Okolí města je zemědělsky 

intenzivně využíváno a patří k nejúrodnějším částem země. 

 možnost oběda (vlastní náklady) 

 odjezd směr Nitra  

 Nitra: ubytování ve studentském domově, nocleh (buňkový systém: dva dvoulůžkové 

pokoje se spol. soc zařízením v každé buňce) 

2. den  

24.08. 2016 

středa 

 

Nitra –  

Banská 

Štiavnice – 

Bánská 

Bystrica 

 07,30 snídaně v nedaleké školní jídelně 

 Nitra -  prohlídka hradního areálu, event. centra města 
Nitra je krajské a okresní město na Slovensku. Leží na stejnojmenné řece a je pátým největším městem 

v zemi. Nachází se zde mimo jiné Polnohospodárska univerzita, Slovenské polnohospodárské muzeum. 

Zastoupeno je zde mnoho odvětví průmyslu, nejvíce ale potravinářský a to hlavně díky zemědělskému 

charakteru okolní krajiny.  

 Arboretum Mlyňany – nejvýznamnější dendrologický park na Slovensku, 

který je chráněným areálem. Nachází se na území obcí Tesárske Mlyňany a 

Vieska nad Žitavou v Nitranském kraji. Roste zde asi 2300 druhů dřevin. 

Arboretum bylo založeno již v roce 1892 šlechticem Dr. Štefanem Ambrózy-

Miggazim. Dělení areálu: Ambrózyho park, Východoasijská část, 

Severoamerická část, Korejská část, Slovenská dendroflóra, vstupné (1,50 

EUR/os.)  

 možnost oběda (vlastní náklady) 

 odjezd do Banské Štiavnice - prohlídka historického centra 
Banská Štiavnica je historické slovenské město, v němž na počátku novověku byly významné zlaté a 

stříbrné doly. Historická část města je od prosince 1993 zapsána na seznam světového kulturního dědictví 

UNESCO. 

 odjezd směr Bánská Bystrica 

  Bánská Bystrica: ubytování ve studentském domově, nocleh (16 samostatných 

dvoulůžkových pokojů s vlastním soc.zařízením a další v buňkách, vždy dva pokoje vlastní soc.zařízení. 

Na chodbě kuchyňka, v pokoji varná konvice) 

3. den  

25.08. 2016 

● snídaně mimo areál kolejí (vlastní náklady) 

 Bánská Bystrica – prohlídka centra města, návštěva lesoparku Urpín 

Program exkurze organizované pro Katedru zahradní a krajinné 

architektury FAPPZ ČZU 

S L O V E N S K O 
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čtvrtek 

 

Bánská 

Bystrica – 

Čierný Balog - 

Košice 

(příměstská rekreační zóna) 
Banská Bystrica je univerzitní město ve střední části Slovenska, centrem Banskobystrického kraje. Na 

Náměstí Štefana Moysesa se nachází Městský hrad Barbakán. 

 Čierný Balog – jedna z největších vesnic na Slovensku – přes 5000 obyvatel 

 přesun lesní čiernohronskou železničkou (vstupné 3,- EUR/os.) do Lesnického 

skanzenu ve Vydrovské dolině. Skanzen se rozprostírá na ploše 150 ha po 

obou stranách Vydrovského potoka. Nachází se zde 3 km dlouhý naučný 

chodník se 60 zastávkami zabývajícími se problematikou lesnictví (vstupné 1,- 

EUR/os.), možnost oběda (vlastní náklady) 

 odjezd směr Košice 

 Košice: ubytování ve studentském domově, nocleh (2 lůžkové pokoje. WC a sprchy 

společné na chodbách) 

4. den  

26.08. 2016 

pátek 

 

Košice – 

Betliar - 

Zvolen 

 7.30 hod. snídaně (v menze v rámci areálu) 

 Košice – 2. největší město Slovenska a přirozená metropole východního 

Slovenska. Pěší prohlídka zajímavostí EU města kultury 2013. 
Košice jsou přirozenou metropolí východního Slovenska. Město je střediskem významných kulturních 

institucí i s celosvětovou působností. Většina historicky cenných staveb je soustředěna na Hlavní ulici, 

severojižní páteři historického města, dlouhé 1200 m.  

 odjezd směr Betliar 

 Betliar – návštěva komplexu areálu Betliarského zámku Tzv. Andrášiho 

zámek dostal název podle jeho zakladatele Štefana Andrášiho. Ten ho nechal 

postavit v 18. století na základech renesančního zámku, v blízksti se na rozloze 

přibližně 80 ha nachází přírodní krajinářský park, který byl rovněž budován na 

konci 18. století. Komplex areálu byl v roce 1985 vyhlášen památkou 

UNESCO.  

 možnost oběda (vlastní náklady) 

 odjezd směr Zvolen 

 Zvolen: ubytování ve školním domově, nocleh (2 lůžkové pokoje) 

5. den  

27.08. 2016 

sobota 

 

Zvolen – 

Borová Hora - 

Praha 

● snídaně mimo areál kolejí (vlastní náklady) 

 Zvolen – pěší prohlídka města: náměstí s historickými dom y a gotickým 

kostelem sv. Alžběty, event. Zvolenský zámek (renesanční stavba v centru 

města) 
Zvolen je průmyslové město ve středním Slovensku. Sídlí zde automobilový, dřevozpracující, oděvní a 

masný průmysl. Vznikla zde Vysoká škola lesnická a dřevařská. Ve městě se mimo jiné nachází i 

botanická zahrada.   

 Arboretum Borová Hora – Arboretum se začalo budovat v roce 1965 jako 

demonstrační objekt pro praktickou výuku pro studenty Vysoké školy lesnické 

a dřevařské, v současné době se jedná o vědecko-pedagogické pracoviště 

Technické univerzit1y ve Zvoleni, výměra necelých 48 ha, sbírky arboreta jsou 

unikátní a v roce 1981 byly vyhlášeny jako chráněné. Vstupné 1,- EUR/os. + 

průvodce 20,- EUR/skupina + příplatek za víkend 20,- EUR/skupina.    

 možnost oběda nejspíš ve Zvoleni (vlastní náklady) 

 výstup na Pustý hrad (rozsáhlá zřícenina v lese nad soutokem Hronu a 

Slatiny)     

 odjezd směr Praha 

 návrat ve večerních hodinách 
CK AGRO TOUR Praha, s.r.o. je pojištěna ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., č. pojistky: Generali pojišťovna a.s., č. 1710600316 
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V ceně předem uhrazených služeb je zahrnuto: 4x ubytování včetně lůžkovin (studentské domovy) vč. 

turistických tax, 2x snídaně v jídelně  areálu v Nitře a Košicích (v ostatních areálech příslušných studentských 

domovů jsou v průběhu prázdnin jídelny a menzy uzavřené), náklady na ubytování + 2x snídaně pro 2 řidiče, 

zákonné pojištění CK AGRO TOUR PRAHA s.r.o. pro případ úpadku, průvodce, pedagogický doprovod 

vstupné (viz program)  a komplexní cestovní pojištění vč. storna (190,-Kč/os/exkurze). 

 

V ceně není zahrnuto: doprava autobusem (částečný příspěvek děkanátu FAPPZ ČZU), stravování mimo výše 

uvedené snídaně. 

 

Komplexní cestovní pojištění včetně storna pojišťovna UNIQUA: výše pojištění 38,- Kč/os/den; 

tzn. 38,-Kč x 5 dní = 190,-Kč/os/exkurze 
 

 

Při přihlášce je nutné uvést: jméno, příjmení, datum narození.  Pro Vaši informaci Vám sdělujeme rozsah pojištění: 

Komplexní pojištění   v č e t n ě   s t o r n a  : Pojištění u pojišťovny UNIQA: Komplexní cestovní pojištění K7S obsahuje: 

léčebné výlohy a asist. služby – max. plnění: do 7.000.000,- Kč, pojištění léčebných výloh: max. do 7.000.000,- Kč, pojištění 

asistenčních služeb, repatriace pojištěného celkem: do 7.000.000,- Kč, zachraňovací náklady: do 2 100.000,- Kč, náklady na 

vyslání opatrovníka: do 140.000,- Kč, náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty: do 140.000,-Kč, náklady vzniklé 

zmeškáním veřejného dopravního prostředku: do 140.000,- Kč, náklady na právní pomoc v zahraničí vč. jejího 

zprostředkování: do 140.000,- Kč, náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů: do 140.000,- Kč, odškodnění v případě 

zadržení pojištěného při únosu letadla nebo busu: do 140.000,- Kč, zprostředkování finanční pomoci pojištěnému: do 

140.000,- Kč, náklady vzniklé zpožděním zavazadel: do 5.000,- Kč, náklady vzniklé zpožděním letu: do 5.000,- Kč, úrazové 

pojištění – smrt následkem úrazu: 300.000,- Kč, úrazové pojištění – trvalé následky úrazu (od 10%): 600.000,- Kč, úrazové 

pojištění – nemocniční odškodné (za 1 den): 600,- Kč, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby: 

5.000.000,- Kč, pojištění zavazadel – celkový limit plnění: 40.000,- Kč, jedna věc max.: 20.000,- Kč, pojištění storna zájezdu 

(nutné předložit lékařské potvrzení) – 80% ze storno poplatků, max. 30.000,- Kč, pojištění nevyužité dovolené: do 25.000,- 

Kč. 
 

UPOZORŇUJEME, že komplexní cestovní pojištění neobsahuje příplatek na rizikové sporty. Doporučujeme bližší 

informaci u pojišťovny v místě bydliště. 

V případě pojistné události úrazu nedochází k likvidaci pojistné události při zjištění alkoholu nebo omamných látek. 
Eventuální pojištění čerpané z Vaší platební karty (např. zlaté, platinové) má nastavené specifické podmínky – pojištění se 

nevztahuje na zájezdy, které nebyly hrazeny přímo z Vašeho účtu, ke kterému náleží příslušná karta 

 

Na exkurzi si vezměte s sebou:  

Váš evropský průkaz (= kartička) zdravotního pojištění (předkládáte při návštěvě lékařů a zdravotních zařízení 

v ČR). Nezapomeňte si také vzít s sebou Váš platný občanský průkaz a kartu ISIC/ITIC (pro případ, že 

bude na některých navštívených místech možné čerpat z toho vyplývající slevy) 

 

Na exkurzi doporučujeme vzít s sebou:  
ručník, mýdlo a kapesní svítilnu, oblečení - doporučujeme do Vašeho zavazadla zabalit sportovní oblečení, pohodlnou obuv 

(žabky apod. neomlouvají z náročnějších pěších etap), sluneční brýle, opalovací krém, pokrývku hlavy, ale i 

pláštěnku nebo deštník. 

 

 

 

 

 

PŘEJEME VÁM ŠŤASTNOU CESTU A HODNĚ HEZKÝCH ZÁŽITKŮ!!! 


