
                      
                             Adventní Linec,                      NA2019150 

Pöstlingberg a muzeum budoucnosti Ars Electronica 

  
Linec nejsou pouze linecké koláčky, ale také mnoho historických památek a zajímavých muzeí. Po příjezdu do Lince 

prohlídka starého města: náměstí s morovým sloupem Hauptplatz, Linzer Schloss (Linecký hrad), Kepler Haus (dům, 
kde žil J. Kepler), Jezuitská kolej, Radnice a další. Možnost jízdy  elektrickým vláčkem po nejstrmější dráze na světě z 
konce 19. stol. na vyvýšeninu Pöstlingberg s kostelem z 18. století odkud je překrásný výhled na Alpy. Možnost návštěvy 

muzea budoucnosti The Ars Electronica Center a rozchod na vánoční trhy. Vánoce v Linci: Linecká ulice Landstraße, 
druhá největší nákupní ulice v Rakousku, splní každé přání zaslané Ježíškovi. A přece nabízí i dvě skutečné oázy klidu. Za 
dřevěným portálem končí ruch a shon a začíná svět jako stvořený pro rozjímání: Ursulinenkirche a Karmelitenkirche. 

Ponořit se do ticha lze i v impozantním Mariánském chrámu - největším kostele v Rakousku - nebo ve Starém chrámu a v 
Městském farním kostele. Linecké vánoční trhy jsou požitkem pro všechny smysly. Velmi oblíbený je Vánoční trh na 
Hlavním náměstí. Stejně jako v mnoha obchodech a restauracích v centru města je i zde záměrně vynechána zvuková 

kulisa reprodukované hudby. Ještě klidnější je vánoční trh na sousedním Farském náměstí - s ohýnky, hornorakouským 
„Slow Food“ a živými zvířaty na seně a slámě. 

Přibližný program zájezdu: 
6:30 odjezd (pr esny  c as bude uveden v pokynech na cestu) 
11:00 pr í jezd do Lince a kra tka  procha zka me stem dle c asu pr í jezdu 
12:00 – 14:30 na vs te va muzea The Ars Electronica Center (vy klad v c es tine , pote  samostatna  prohlí dka) 

15:00 – 17:00 pauza na adventní  trhy NEBO vy jezd el. vla c kem na Po stlingberg 
17:00- odjezd 
Cca 22:00 pr í jezd ke s kole 

Cena: 990  Kč                                            Termín: 10. 12. 2019 (úterý) 
Cena zahrnuje: 
- autobusovou dopravu od školy a zpět (popřípadě jiného místa v Brně), parkovné, daň z obratu přepravovaných osob 
- služby průvodce CK 
- informační materiály a plánky 
- zákonné pojištění pro případ úpadku CK 
- KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ od ERV Evropské pojišťovny do výše 2,4 mil. Kč (obsahuje - léčebné výlohy, trvalé následky úrazu, škoda 
na majetku, škoda na osobních věcech, úhrada stornopoplatků -  v případě nemoci, kterou doložíte pojišťovně, obdržíte od 
pojišťovny zpět 80% ceny zájezdu) 
- DPH 
 
Cena nezahrnuje: 
- další náklady nad rámec programu 
- povinné vstupné 4 EUR - muzeum 
Ars Electronica – vybírá průvodce 
v autobuse a volitelně možnost vyjet 
el., tramvají/vláčkem na kopec 
Pöstlingberg cca 7 EUR 
 

 

DOKLADY: studenti/děti s sebou musejí 
mít cestovní pas nebo občanský 
průkaz/popřípadě dětský občanský 
průkaz/ - (bez dokladu není možné 
vycestovat).  
 
 
 
 

Přesný čas a místo odjezdu bude  
uvedeno v pokynech na cestu, které 
cestovní kancelář - dle zákona - zasílá 7 
dnů před odjezdem na zájezd škole. 
Vstupné je orientační. Aktuální výše 
vstupů bude uvedena v pokynech na 
cestu. Vstupné vybírá průvodce 
v hotovosti během zájezdu. 

Zájemci o zájezd si 
vyzvednou přihlášku 
ve škole a odevzdají 

ji do 31/10/2019. 
Úhrada dle 

informací školy do 
31/10/2019 


