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Studijní vzdělávací zájezd

číslo programu školní rok termín

20062 2019/2020 dle nabídky CK

Na 14 studeNtů 1 místo Pro Pedagogický
dozor zdarma (včetNě vstuPů)

ceNa zájezdu PraHa a okoLí KČ 2 350,-
BrNo a okoLí KČ 2 550,-
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

ceNa zájezdu zaHrNuje:
•	 1x ubytování v mládežnickém hostelu se snídaní 

(vícelůžkové pokoje)

•	 dopravu autobusem (WC, DVD/USB, bufet)

•	 komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)

•	 pojištění proti úpadku CK dle zákona . 159/1999 Sb.

•	 průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, 
informační letáky

•	 přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny 
minimálně 14 studentů)

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

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

PROTIKLADY MODERNÍ 
METROPOLE 
BERLÍN
Program zájezdu:
1. den odjezd od školy v nočních, případně časných ranních hodi-

nách do Německa, příjezd do Berlína, okružní jízda auto-
busem přes náměstí Grosser Stern s Vítězným sloupem  
k Checkpoint Charlie (bývalý přechod mezi západním 
a východním Německem), pěší prohlídka města s průvod-
cem – možnost návštěvy muzea Topographie des Terrors 
(jedna z nejnavštěvovanějších berlínských expozic doku-
mentující zločiny nacismu), Holocaust Mahnmal, který tvoří  
2 711 šedivých betonových kvádrů různé výšky na ploše více 
než 19 000 m² (z výšky má tato památka evokovat dojem vln), 
procházka Braniborskou bránou 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 pozdních 
odpoledních hodinách odjezd na ubytování

2. den  celodenní návštěva Berlína
 pěší prohlídka města – zámek Bellevue (sídlo spolkového 

prezidenta), městská čtvrť Tiergarten, obchodní a společen-
ské středisko Europa-Centre, novorománský kostel Kaiser
-Wilhelm-Gedächtniskirche, bulvár Kurfürstendamm; 
přechod/přejezd místní dopravou na Alexanderplatz, výjezd 
na Televizní věž (Fernesehturm), dle zájmu a časových 
možností plavba vyhlídkovou lodí po Sprévě, v odpoled-
ních hodinách odjezd zpět do České republiky, příjezd ke škole 
v nočních, případně časných ranních hodinách

 alternativně: návštěva některého z muzeí na Muzejním  
ostrově, vodního světa AquaDom & SEA LIFE, ZOO nebo 
muzea voskových figurín Madame Tussauds, případně ná-
kupy v KaDeWe (největší obchodní dům v Německu)

Berlín


