
Balíme sa na cestu  
 

Termín:   

Forma:  prezentácia v PowerPointe alebo mapový príbeh cesty v Google Tour Builder 

Cieľ:  Naučiť sa prakticky plánovať vlastnú cestu do vybraného štátu 

Stručný opis: 

Cestovanie je koníčkom množstva ľudí. Ak vycestujete bez cestovnej kancelárie, váš 
zážitok bude ešte silnejší. Kto nezažil pocit slobody a samostatnosti na takýchto cestách, 
má čo ľutovať. Nie je nič lepšie, ako byť pánom svojich dní a akejkoľvek situácie, ktorá vás 
môže na ceste postretnúť. Na cestovanie treba niekoľko podmienok, najdôležitejšia je 
chuť spoznávať nové miesta a ľudí. Ak vám nechýba, mali by ste si nájsť na vašu cestu  čas 
a samozrejme to nepôjde ani bez peňazí. Avšak neraz sa ľudia mýlia, keď považujú 
cestovanie za finančne nákladné. Všetko sa dá, keď sa chce a množstvo tzv. "low budget" 
(s nízkym rozpočtom) turistov dáva za pravdu skutočnosti, že cestovať sa dá aj takmer 
bez peňazí. 

Vašou úlohou v projekte je vypracovať konkrétny plán cesty do vybranej krajiny Európy 
tak, aby bol reálne uskutočniteľný. Vychádzame z predpokladu, že v danej krajine strávite 
týždeň. Na každý deň musíte navrhnúť plán aktivít, navštívených miest, pamiatok, atrakcií 
apod. Na každý deň musíte nájsť aj konkrétne ubytovanie, dopravné prostriedky, ktorými 
budete cestovať. Keďže je vždy dobré učiť sa v reálnych podmienkach, musíte pri tom 
brať do úvahy aj náklady spojené s vašou cestou. Musíte zistiť cenu každého výdavku 
spojeného s vašou cestou (ubytovanie, doprava, poistenie, vstupné do múzeí, jedlo apod.). 
A to nie je všetko, musíte sa samozrejme "zmestiť" do vášho rozpočtu! Vo vašej 
prezentácii by mal byť stručný opis každého dňa vašej cesty aj s nákladmi. Návrh vašej 
cesty môžete prezentovať aj  cez mapový príbeh vytvorený v TourBuilderi. 

Nezabúdajte, že cieľom nie je za týždeň prejsť celú krajinu. Je len na vás, ako bude vaša 
cesta ňou vyzerať. Ak si vyberiete len jej jednu oblasť, kde strávite celý týždeň, vôbec to 
nevadí. Každý deň by však vždy mal mať zaujímavý program. Do celkového rozpočtu cesty 
započítavate aj náklady potrebné na dopravu zo Slovenska. Pri plánovaní cesty 
vychádzajme z predpokladu, že máte už minimálne 18 rokov a cesta sa uskutoční cez leto. 
V prezentácii môžete aj uviesť, ako by ste sa na cestu pobalili, na čo všetko by ste nemohli 
a nemali zabudnúť. Pokojne sa poraďte aj so skúsenejšími dospelými alebo rodičm i. 

Ponúkané krajiny: 

Česko, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko (západ), Nemecko 
(východ),   

Rozpočet: 

Pre Česko, Poľsko, Maďarsko a Ukrajinu je váš rozpočet 350 eur. Pre Rakúsko, Nemecko  
a Švajčiarsko 450 eur.  

 

https://tourbuilder.withgoogle.com/
https://tourbuilder.withgoogle.com/


 

Užitočné web stránky: 

           Doprava 

 http://cp.atlas.sk/  
 http://studentagency.cz/         
 http://eurolines.cz/       
 www.slovaklines.sk/       
 www.ryanair.com/sk 

 
TIP: Väčšinou platí, že čím skôr si lístok (alebo letenku) kúpite, tým je lacnejšia. Cenu 
vnútroštátnych lístkov zistíte na weboch konkrétnych dopravcov (napr. poľské 
železnice). Stačí len vygoogliť  ich weby (napr. polish railways) a trochu sa v nich 
povŕtať. Prakticky všetky majú aj variantu v angličtine, alebo nemčine. 
 
           Ubytovanie: 

 hostely:   www.booking.com, www.hostelworld.com         
 kempingy: http://en.camping.info/ 
 Couchsurfing: http://couchsurfing.com/ 
 prenájom bytov:  www.airbnb.com/ 

 
           Sprievodcovia:  
 
Oficiálne weby cestovného ruchu daných krajín ľahko vygooglite. Okrem nich môžu 
poslúžiť weby ako http://tripio.cz alebo Lonely Planet. Inšpirovať zaujímavými tipmi sa 
dá však prakticky kdekoľvek, rôzne cestovateľské weby, časopisy, články apod.  
 
           Porovnanie cien: 
 
Na webe numbeo.com si môžete ľahko a rýchlo porovnať ceny rôznych komodít u nás a 
vo vami vybranej krajine alebo meste a odhadnúť tak vaše denné náklady na jedlo, 
cestovanie apod. 

http://cp.atlas.sk/
http://cp.atlas.sk/
http://eurolines.cz/
http://www.slovaklines.sk/
http://www.ryanair.com/sk
http://www.booking.com/
http://www.hostelworld.com/
http://en.camping.info/
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http://www.lonelyplanet.com/destinations
http://www.numbeo.com/cost-of-living/comparison.jsp

