
  

 
Termín: 2021/2022              Číslo zájezdu: 5051                              Cena: 2 800,- Kč 
 

AUDI INGOLSTADT A BMW MNICHOV 
 
1. DEN: MNICHOV - BMW WELT, OLYPIAPARK, HISTORICKÉ CENTRUM 

Na zájezd vyjedeme od budovy školy v brzkých ranních hodinách. Dopoledne přijedeme do Mnichova - hlavního města 
německé Spolkové země Bavorsko. Prohlédneme si interaktivní návštěvnické centrum BMW Welt. Projdeme se 
olympijským parkem Olympiapark München kolem jednotlivých sportovišť a na závěr vyjedeme rychlovýtahem 
rychlostí 7m/s na vyhlídkovou věž Olympiaturm s krásným výhledem na Mnichov a za dobré viditelnosti i na pohoří 
Alp. Odpoledne absolvujeme procházku v historickém centru Mnichova - podíváme se k rezidenci bavorských králů 
Residenz München a na centrální náměstí Marienplatz a okolí radnice. Prohlédneme si i kostely Frauenkirche a 
Theatinerkirche a další památky a zajímavosti. Na závěr dne si užijeme trochu volného času v blízkosti nákupní třídy 
Neuhauser Straβe. Večer odjedeme na ubytování. 
 
2. DEN: AUDI ZENTRUM INGOLSTADT, INGOLSTADT 

Po snídani odjedeme do Ingolstadtu, kde se nachází automobilový závod Audi Zentrum Ingolstadt. Těšit se můžeme 
na dvouhodinovou prohlídku montážní linky s místním průvodcem a na návštěvu muzea Audi s historickými 
i současnými automobily a motocykly. Odpoledne si prohlédneme historické centrum Ingolstadtu - muzeum Neues 
Schloβ na náměstí Paradeplatz, pěší třída Ludwigstraβe, kostel Liebfrauenmünster, kostel Asamkirche, radnice Altes 
Rathaus, vstupní brána Kreuztor a další. V odpoledních hodinách odjedeme zpět do České republiky, ke škole se 
vrátíme v pozdních večerních hodinách. 
 
 
V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, video, lednička, prodej nápojů  
- 1x ubytování se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích  
- služba průvodce po celou dobu zájezdu  
- pestrý informační materiál pro každého účastníka 
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna 
 
V ceně není zahrnuto: 
- vstupné do navštívených objektů: 15-20 EUR pro studenty do 18 let 
 
Poznámka:  
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 
- 1 pedagogický doprovod zdarma na každých 14 platících 
 


