
  

 

Termín: 25.-27.3.2015    Číslo zájezdu: 509-5008              Cena: 3 300,- Kč  
 

BERLÍN - HLAVNÍ MĚSTO SRN 
               
1. DEN: BERLÍN – MILITÄRHISTORISCHES MUSEUM, TECHNIKMUSEUM, UNTER DEN LINDEN 

Odjezd v brzkých ranních hodinách od budovy školy, přejezd do Berlína s potřebnými zastávkami. Návštěva 
vojenského muzea Militärhistorisches Museum na letišti Berlín-Gatow zaměřujícím se na letectví. Přejezd do centra 
Berlína, návštěva technického muzea Deutsches Technikmuseum. Procházka kolem Braniborské brány – 
Brandenburger Tor, nedalekého Památníku holocaustu a budovy Říšského sněmu – Reichstag. Pokračování v 
procházce po třídě Unter den Linden a okolí (Dóm, Opera, Akademické náměstí) na muzejní ostrov - Museuminsel. 
Odjezd na ubytování. 

 
2. DEN: BERLÍN – EAST SIDE GALLERY, ALEXANDER PLATZ, CHECKPOINT CHARLIE, STORY OF BERLIN 

Po snídani krátká zastávka u 1,3 km dlouhého zbytku Berlínské zdi – East Side Gallery. Projížďka lodí po řece Sprévě 
historickou částí města. Zastávka na náměstí Alexanderplatz – volný čas na nákupy, pro zájemce možnost výjezdu 
rychlovýtahem na 368 metrů vysokou televizní věž Fernsehturm. Přejezd autobusem k Checkpoint Charlie - dřívější 
přechod mezi východním a západním Berlínem. Procházka kolem zbytků berlínské zdi a dokumentačního centra 
Museum Topographie des Terrors, kde jsou k dispozici písemné a obrazové dokumenty k období 2. světové války. 
Návštěva interaktivní výstavy Story of Berlin věnované hlavnímu městu Německa, součástí expozice je i prohlídka 
původního protiatomového krytu. Odjezd na ubytování jako minulou noc. 

 
3. DEN: BERLÍN – VÝSTAVA 3D TISKÁREN 

Po snídani odjezd do centra Berlína, návštěva výstavy 3D tiskáren. V odpoledních hodinách odjezd zpět do České 
republiky. Návrat v pozdních večerních hodinách. 
 
 
V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, video, lednička, prodej nápojů  
- 2x ubytování ve 3* hotelu ve východní části Berlína ve dvoulůžkových pokojích s přistýlkou 
- 2x snídaně formou bufetových stolů 
- služba průvodce po celou dobu zájezdu 
- zábavně-vzdělávací brožura pro každého účastníka 
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna 
 
V ceně není zahrnuto: 
- vstupné do navštívených objektů a projížďka lodí: 30-35€ pro studenty do 18 let 

 


