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Vážená paní PhDr. Kubíková, 

považujeme za povinnost poděkovat Vám za perfektní organizaci „studijního a poznávacího pobytu“ 
do institucí EU – Evropského parlamentu a Evropské komise, který zabezpečovala Vaše cestovní 
kancelář. Akce proběhla ve dnech 22. až 26. 4. 2013. Nedá nám, ještě plní dojmů a zážitků, abychom 
Vám nenapsali pár řádek.      

     Díky promyšlenému cestovnímu plánu jsme měli možnost v několika dnech navštívit místa spojena 
s významnými postavami českých dějin. V Kolíně n. Rýnem, Aachenu i Trieru jsme byli ohromeni 
gotickými a románskými stavbami a řekou Rýnem. V Belgii pak kromě již jmenovaných institucí EP a 
EC, katedrálou St. Michel, Atomiem, historickým centrem hlavního města Bruselu, čurajícím 
manekýnem i holčičkou. Navštívili jsme Waterloo – místo, kde byl poražen jeden z největších 
vojenských stratégů a geniú – císař všech Francouzů – Napoleon Bonaparte. V Lucemburku jsme 
navštívili hrob českého krále a posledního z rytířů Jana Lucemburského.  V Bruselu jsme se Setkali se 
s europoslancem Ing. Vladimírem Remkem – jediným československým kosmonautem, ale také 
arcibiskupem lucemburským v Lucemburku. A přesvědčili se o tom, že mimořádní lidé se vyznačují 
skromností a pokorou. 

     Díky erudovanému a skvělému výkladu PhDr. Jolany Kubíkové, majitelky cestovní kanceláře PORTA 
OPTIMA jsme si rozšířili poznání o životě a práci lidí tří zemí EU, jejich zvyklostech a kultuře, často 
odlišné od českého: vepřo-zelo-knedlo. A tak jsme okusili také belgické pivo, vafle, hranolky, 
pověstnou čokoládu, německé eispoháry, brakwurst a skvělé moselské víno.  Samozřejmě jsme si 
také, co by správní Češi – nakoupili dárky pro své blízké. 

     Skvělí byli rovněž řidiči, ochotní profíci, poskytující nadstandardní služby, kterým vděčíme také za 
bezpečnou a jízdu a pohodlí. Perfektní bylo také ubytování zajištěné paní PhDr. Jolanou Kubíkovou 
s bohatou snídaní.  

     Vrátili jsme se sice unaveni, ale opravdu obohaceni o poznání a mnohé zážitky, které nás budou 
jistě provázet po celý náš život. A peníze, co jsme za tento výlet zaplatili? Tak těch nelitujeme! 
Pokud zase někdy budeme mít možnost jet na školní výlet, využijeme rádi služeb cestovní 
kanceláře PORTA OPTIMA. A věřte, že jsme tak perfektní organizaci nečekali. Budeme Vaši cestovní 
kancelář rádi doporučovat. Prostě, stálo to fakt za to! 
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