
 

TURISTICKÁ CK PAVEL VESELÝ 
Staňkova 18 (budova Vašstav), 602 00 Brno tel: 541219852 www.tck-vesely.cz      

info@tck-vesely.cz 
 

pořádá ve spolupráci s Gymnáziem Benešov  
 

Školní exkurzi do Řecka   

 
Termín      : 21.9. – 30.9. 2012 ( 10 dní)     kat.číslo akce  : 1812 
Stravování : z vlastních zásob a prostředků dle pokynů pořadatele 
Noclehy     : ve vlastních stanech  na předem ověřených místech                                                             
Cena        :   6. 800,- Kč     
Cena obsahuje :  dopravu včetně všech poplatků, průvodce se znalostí prostředí a plavby po   
                              moři, pojištění CK proti krachu, slevu při zapůjčení vodáckého vybavení  
                              v půjčovně TCK, malý dárek TCK a slevu při nákupu turist. vybavení                                
Cena neobsahuje : zdravotní pojištění a půjčovné za vodácké vybavení 
Cíl zájezdu : odborná exkurze do oblasti středomoří s náplní biologie, geografie, historie  
                       a tělesné výchovy   
Na minim. 30 platících účastníků  3x ped. dozor  +  2 průvodci TCK 
 
Program  :   
Plavba na člunech kolem Stratonského poloostrova, biologie moře, památky aj. V rámci 
zájezdu lze vyčlenit menší skupinu, která absolvuje pobyt po pobřeží, tedy bez lodí a 
mimo ostrovy !      
1.den  -   odjezd v 18,00 od Vaňkovka Brno, půjčovna lodí, Budapest 
2.den  -   přejezd Srbska a Makedonie, Řecko - řeka Vardar, tábor, koupání + biologie                
3.den  -  Soluň, Stavros-pobřeží, základní tábor, seznámení s okolím, pěší prohlídka známé 

antické památky UNESCO„vykopané město“ Stageira (rodiště Aristotela)   
4.den  -  pláž u obce Olympiada, výcvik a pravidla plavby po moři na člunech, přesun 
               na přilehlý ostrov, přírod. průzkum, biologie moře, nocleh na ostrově  
5.den  -  odpoledne přesun na pobřeží, prohlídka Olympiady,  
6.den  -  přesun na Stratonský poloostrov, průzkum nového biotopu, pláž 
7.den  -  dle počasí přesun na ostrov Phoénix, zajímavá geologie, ostrov je částečně  
               opevněný se zbytky starého osídlení, zajímavá flora a fauna kolonie 
           -   přesun na pobřeží, nejkrásnější pláž, výlety do okolí, potápění, rybolov, botanika      
               biologie moře, sběr a studium, tábor s výhledem na posvátný Athos 
8.den  -   plavba do městečka Stratoni, balení lodí, autobusem do Olympiady, 
               večer na rozloučenou, nákupy, sprchy, odjezd busem směr Srbsko 
 9.den.  - ranní dojezd do Bělehradu, desetihodinová prohlídka města, památky, ZOO, hrad,  
               doutracení peněz, odpolední odjezd směr ČR 
10.den  - předpokládaný příjezd do Brna v cca 9,00 hod. 
 
Vybavení pro běžnou letní vodáckou turistiku, táboření a stravování v přírodě. 
 
Kapacita zájezdu je omezená, v případě zájmu kontaktujte co nejdříve prof. Andrese. 
Zájezd absolvovala řada jiných škol, předcházet budou informační schůzky spojené s 
promítáním a besedou s průvodcem TCK.  Kontakt: andres_roman@gbn.cz                                    


