
Zahraniční studijní cesta 2020  
 

Burgundsko - termín: sobota 6. června – sobota 13. června 2020 
 
PŘIHLÁŠKA k účasti pro jednoho účastníka 
Titul, jméno, příjmení:    
 
Funkce:   
 
Vysílající  obec/město/organizace:  
 
Telefon do zaměstnání:                                                Mobilní telefon:  
 
E-mailová adresa:   
 
Kontakt domů (telefon, e-mail):   
 
Adresa bydliště vč. PSČ:     
 
Rodné číslo:                                           Číslo platného cestovního dokladu:  
 
 
Faktura na částku 15.844,-- Kč  bude zaslána sekretariátem předem a musí být uhrazena v 
termínu splatnosti. Každý účastník bude na místě (při vstupu do autobusu) platit ještě 1.560,-- 
Kč  vstupné. 

 
Požaduji jednolůžkový pokoj – příplatek 9.060,-- Kč    ano    ne    (zaškrtněte) 

 
          
Adresa, na kterou má být vystavena faktura:  
 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 
 
IČO:...........................................................   DIČ:………………………...………………… 
 
Stornovací podmínky:  
1. Zrušení účasti lze provést písemně do 26. února 2020. 
2. Neúčast lze řešit náhradníkem kdykoliv, nejpozději však do 30. dubna 2020. 
 
Výše uvedené údaje získává SHS ČMS za účelem cestovního pojištění účastníků studijní 
cesty.                           
                                                                ..…....……………………………………………… 

datum a vlastnoruční podpis účastníka studijní cesty 
 
 

Vyplněnou a vlastnoručně podepsanou přihlášku zašlete poštou nejpozději do 26. února 2020 
na adresu: Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Opletalova 29,  

110 00  Praha 1 



 
 
Cena 15.844,-- Kč  za osobu ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní bez vstupů, odborné 
tlumočení 
9.060,-- Kč  příplatek za jednolůžkový pokoj se snídaní   
1.560,-- Kč  vstupné – hrazené na místě 
 
Cena obsahuje: ubytování v hotelu se snídaní, tlumočení po celou dobu pobytu, lokální 
průvodce. 

 
 
PROGRAM 
 
Program studijní cesty „ BURGUNDSKO“    6. 6. – 13. 6. 2020 
 
6. 6. 2020 – sobota 
Odjezd z Prahy do Tachova 
7. 6. 2020 – neděle 
Tachov – Strassbourg – Dijon 
Cestou stop ve Strassbourgu 
8. 6. 2020 – pondělí 
Dijon – prohlídka města, přijetí na radnici 
Odpoledne volno 
9. 6. 2020 – úterý 
La Saline Royale - představa ideálního města, 
Besancon – prohlídka města, 
10. 6. 2020 – středa 
Cluny – opatství 
Autun – římské Burgundsko 
11. 6. 2020 – čtvrtek 
Auxerre – přijetí na radnici, prohlídka města  
Vezelay – prohlídka katedrály a města 
Volno v Auxerre 
12. 6. 2020 – pátek 
Chablis – vinařská oblast, dům Luise Pasteura 
Tonnerre – prohlídka města 
 Tanlay – typycký zámek francouzské renesance a baroka  
13. 6. 2020 – sobota  
Cesta zpět do Prahy 
 
Cestu organizuje: 
Společnost pro studijní cesty a semináře s.r.o. 
Nám. W. Churchilla 2 
113 59 Praha 3 


