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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD 

 

TOULKY NĚMECKEM 
DRÁŽĎANY – BERLÍN – 
SACHSENHAUSEN – POSTUPIM – 
MÍŠEŇ 
 

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den  odjezd od školy v časných ranních hodinách do Německa, 

v odpoledních hodinách příjezd do Drážďan, pěší 

prohlídka centra saské metropole s průvodcem – 

Brühlské terasy (krásný výhled na Labe), zámek 

Residenzschloss se 101 m dlouhou freskou zobrazující 

průvod saských kurfiřtů a králů, Frauenkirche, katedrála 

Hofkirche, náměstí Theaterplatz, Semperova opera, 

galerie Zwinger, možnost návštěvy vynikajícího Muzea 

hygieny (Deutches Hygiene-Museum), které nabízí 

téměř všechny odpovědi na otázky týkající se lidského těla 

(mj. stálá výstava „Člověk jako dobrodružství“, audio 

průvodce v češtině) nebo některé z uměleckých sbírek 

(např. Galerie starých mistrů, zbrojnice, muzeum 

porcelánu, sbírka vědeckých přístrojů), v podvečerních 

hodinách odjezd na ubytování v okolí Drážďan 

2. den  návštěva Berlína 

dopolední přejezd z Drážďan do Berlína, odpolední pěší 

prohlídka města s průvodcem – zámek Bellevue (sídlo 

spolkového prezidenta), městská čtvrť Tiergarten, 

obchodní a společenské středisko Europa-Centre, 

novorománský kostel Kaiser-Wilhelm-

Gedachtniskirche, bulvár Kurfurstendamm; 

přechod/přejezd místní dopravou na Alexanderplatz, 

výjezd na Televizní věž (Fernesehturm), dle zájmu 

a časových možností plavba vyhlídkovou lodí po 

Sprévě, v podvečerních hodinách odjezd na ubytování 

v okolí Berlína 

alternativně: návštěva některého z muzeí na Muzejním 

ostrově, vodního světa AquaDom & SEA LIFE, ZOO 

nebo muzea voskových figurín Madame Tussauds, 

případně nákupy v KaDeWe (největší obchodní dům 

v Německu) 

3. den  celodenní návštěva Berlína 

 okružní jízda autobusem přes náměstí Grosser Stern 

s Vítězným sloupem k Checkpoint Charlie (bývalý 

přechod mezi západním a východním Německem), 

odpolední pěší prohlídka města s průvodcem – možnost 

návštěvy muzea Topographie des Terrors (jedna 

z nejnavštěvovanějších berlínských expozic dokumentující 

zločiny nacismu), Holocaust Mahnmal, který tvoři 2 711 

šedivých betonových kvádrů různé výšky na ploše vice než 

19 000 m² (z výšky má tato památka evokovat dojem 

vln), procházka Braniborskou branou k Reichstagu 

(Říšský sněm – možnost výstupu do kupole, nutná včasná 

rezervace), Unter den Linden (ulice Pod Lipami); dle 

zájmu a časových možností přechod/přejezd místní 

dopravou k East Side Gallery (1,3 km dlouhý zbytek 

Berlínské zdi), v podvečerních hodinách návrat na 

ubytování 

4. den  návštěva Sachsenhausenu a Postupimi  

prohlídka nacistického koncentračního tábora 

Sachsenhausen, kterým během 2. světové války prošlo 

cca 200 000 lidí (30 000 – 35 000 lidí pobyt v táboře 

nepřežilo) – nemocnice, pitevna, nástupní plac, místnosti, 

kde vězni bydleli, zahrady s pomníky (včetně českého) 

a muzeum; odjezd k návštěvě centra města Postupimi – 

náměstí Platz den Einheit, barokní Holandská  

čtvrť, zámek Cecilienhof, kde se v roce 1945 konala 

Postupimská konference o poválečné správě Německa, 

uspořádání a rekonstrukci válkou poničené Evropy, 

procházka parkem, zámek Sanssouci (významný 

památkový celek z 18. stol.), v odpoledních, případně 

podvečerních hodinách odjezd na ubytování v okolí 

Drážďan 

5. den  návštěva Míšně 

pěší prohlídka města Míšeň s průvodcem – středověké 

centrum města s katedrálou a hradem Albrechtsburg, 

možnost návštěvy známé porcelánky Meissen, která již 

tři sta let zhotovuje exkluzivní porcelán (nutná rezervace 

předem);v odpoledních hodinách odjezd zpět do České 

republiky, příjezd ke škole v nočních hodinách 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO ZDARMA PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR (VČETNĚ VSTUPŮ) 
 

CENA ZÁJEZDU KČ 6 990,- ZAHRNUJE: 
 4x ubytování v mládežnickém hostelu se snídaní (vícelůžkové 

pokoje) 
 dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet)  
 komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za škodu, 

storno zájezdu, úraz, zavazadla) 
 průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační 

materiály  
 přistavení autobusu k Vaší škole v Přerově (platí pro skupiny 

minimálně 14 studentů) 
 

V ceně zájezdu nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů 
a jízdné místní dopravou. 

     číslo programu školní rok           termín 

            20062aa 2019/2020 5. – 10. 10. 2020 
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