Program studijního zájezdu do Bruselu a zemí Beneluxu
V době českého předsednictví Evropské unii navštíví naše gymnázium Evropský parlament v Bruselu a
země Beneluxu
Termín studijního zájezdu: úterý 14. duben – neděle 19. duben 2009
Díky osobnímu pozvání europoslance PhDr. Vladimíra Železného >> více zde studenti našeho gymnázia
navštíví ve čtvrtek 16. dubna Evropský parlament v Bruselu. Budou si moci prohlédnout tuto instituci,
podívají se také na jednání některého z výboru Evropského parlamentu, zúčastní se besedy s PhDr.
Železným.
Ve zbývajících dnech zájezdu projedou země Beneluxu. Navštíví nejznámější města Belgie, Lucemburska a
Nizozemska, jejich historická centra, muzea, obrazárny a galerie. Podívají se také k Severnímu moři a do
známých přírodních lokalit těchto zemí.
Program zájezdu je připraven tak, aby studenti využili svých znalostí ze studia anglického jazyka, dějepisu,
zeměpisu, literatury a výtvarné výchovy a obohatili se o znalosti nové.

1.den odjezd k večeru (cca kolem 18. hod), přejezd přes ČR, SRN.
2.den časně ráno příjezd do oblasti Mosely, procházka po Trevíru: římský most, zbytky hradeb, Porta
Nigra, klášter, dóm a bazilika – římská veřejná budova z 3. stol, kurfiřtský palác, římské lázně,… přejezd do
blízkého Lucemburku. Po hlavním městě Velkovévodství (katedrála s hrobkou Jana Lucemburského,
Velkovévodský palác, pevnosti a kasemata nad říčkami Pétrousse a Alzette, ruiny Sigefroova hradu, výhled
na dolní město,...). Přejezd Belgií k Bruselu, k památníku bitvy u Waterloo. Prohlídka, nocleh.
3.den Brusel: dopolední návštěva komplexu EU, exkurze v Evropském parlamentu na pozvání poslance
Dr. Železného. Procházka historickým centrem města: královský palác, Grande Place s radnicí, královským
dvorem, okázalými cechovními domy; kašna s "čůrajícím chlapečkem", Královská pasáž, ulice labužníků Rue
de Boucherie, katedrála St.Michel et Gudoule,.... odpolední krátká zastávka u Atomia, symbolu světové
výstavy Expo 58. V pozdní odpoledne příjezd do Antverp (hrad Steen u řeky Šeldy "Vleeshuis", radnice,
kašna a cechovní domy, katedrála s Rubensovými obrazy, Rubensův dům,…). Ubytování, nocleh.
4.den jízda do oblasti delty Šeldy, po hrázích projektu Delta, bránících zatopení Nizozemska. Dopoledne
kolem Europortu do Rotterdamu. Návštěva moderního středu města, na který je nejlepší výhled z věže
Euromast, stejně jako na přístav. Následuje sídelní město vlády Haag a přímořský Scheveningen. Odjezd na
ubytování, nocleh.
5.den kolem Leidenu (květinová pole), zastávka v Zaanse Schaans (větrné mlýny), příp. Kaatwoude
(sýrárna a výrobna dřeváků). K poledni příjezd do Amsterdamu. Procházka městem: ulice Rokin, květinový
trh, Dam, královský palác, Damrak, četné kostely, Oudekerk, Oudezuidachterburgerwal a jeho zákoutí s
červenými lucernami, městská váha, možnosti návštěv muzeí (van Gogh, Rijksmuzeum, brusírna diamantů,
plavba lodí po grachtech, muzeum konopí, muzeum námořní plavby),.... Odjezd večer přes Německo a
Polsko domů.
6.den

návrat odpoledne

Marek Šimoňák, ředitel školy

