
  

 
Termín: 2021/2022           Číslo zájezdu: 6050                              Cena: 2 700,- Kč 
 

MOTORENWERK STEYR A BMW MNICHOV 

 
1. DEN: LINZ, STEYR 

Na zájezd vyjedeme od budovy školy v brzkých ranních hodinách. Autobusem pojedeme do Rakouska a zastavovat 
budeme jen na protažení a toalety. Přejedeme do centra města Linz - správního střediska Horních Rakous. Projdeme 
se městem kolem nejvýznamnějších památek - farní kostel Stadtpfarrkirche, ve kterém je uloženo srdce císaře 
Friedricha III., hlavní náměstí Hauptplatz se sloupem Nejsvětější Trojice, renesanční radnice Altes Rathaus, jezuitský 
kostel Alter Dom, náměstíčko Alter Markt, krásný pohled na město z vyhlídkové terasy galerie Schlossmuseum, 
budova Landhaus ve stylu italské renesance, katedrála Neuer Dom a další. Poté budeme mít krátké volno na nákupní 
třídě Landstraβe. V odpoledních hodinách přejedeme do města Steyr, navštívíme jeden z největších automobilových 
závodů BMW Group - BMW Motorenwerk Steyr - zaměřený na vývoj a výrobu dieselových motorů, prohlédneme si 
montážní linky s místním průvodcem. Večer odjedeme na ubytování.  
 
2. DEN: MNICHOV - HISTORICKÉ CENTRUM, BMW WELT, OLYMPIAPARK 

Po snídani odjedeme do Mnichova - hlavního města německé Spolkové země Bavorsko. Čeká nás procházka 
v historickém centru Mnichova - rezidence bavorských králů Residenz München, centrální náměstí Marienplatz a okolí 
radnice, známý kostel Frauenkirche, Theatinerkirche a další památky a zajímavosti. Poté budeme mít volný čas 
v blízkosti nákupní třídy Neuhauser Straβe. Kolem poledne nás čeká prohlídka interaktivního návštěvnického centra 
BMW Welt. Projdeme se olympijským parkem Olympiapark München kolem jednotlivých sportovišť, na závěr 
vyjedeme rychlovýtahem rychlostí 7m/s na vyhlídkovou věž Olympiaturm s výhledem na Mnichov a okolní krajinu 
Bavorska, za dobré viditelnosti i na pohoří Alp. 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: cca 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 
- z důvodu bezpečnostních opatření je prohlídka automobilového závodu ve Steyru možná až od dosaženého věku 14 let 
 


