Termín: 2020/2021

Číslo zájezdu: 5011

Cena: 2 900,-Kč

MNICHOV, LEGOLAND
1. DEN: MNICHOV - OLYMPIAPARK, MARIENPLATZ, FRAUENKIRCHE
Na zájezd vyjedeme od budovy školy v brzkých ranních hodinách. Autobusem pojedeme do Německa a zastavovat
budeme jen na protažení a toalety. Po příjezdu do Mnichova se nejprve zastavíme v olympijském parku Olympiapark,
kde se v roce 1972 konaly letní olympijské hry. Projdeme se olympijským areálem a vyjedeme na olympijskou věž
Olympiaturm, odkud se naskýtá krásný výhled na celé město a okolí. V případě časové rezervy a zájmu nahlédneme do
expozice BMW Welt, kde jsou vystaveny různé modely této značky automobilů. Odpoledne pak přejedeme do centra
města a projdeme se kolem nejvýznamnějších památek - uvidíme Marienplatz a okolí radnice, palác Residenz,
katedrálu Frauenkirche a jiné památky. Na závěr dostaneme i krátké osobní volno. Večer odjedeme na ubytování.
2. DEN: LEGOLAND DEUTSCHLAND
Po snídani odjedeme k městečku Günzburg, v jehož blízkosti se nachází Legoland Deutschland, kde strávíme skoro celý
den. Stejně jako v jiném Legolandu kdekoli na světě ani tady nesmí chybět LEGO Miniland s modely významných
budov. Zmenšené v měřítku 1:20 tu stojí např. mnichovské letiště, pohádkový zámek Neuschwanstein či berlínský
Bundestag. Největší stavbou je pět metrů dlouhá mnichovská Allianz Arena, která se také pyšní titulem největší stavby
z kostek LEGO na světě. V Zemi rytířů se můžete projet na horské dráze, vyzkoušet si rytířský turnaj, zažít let na
ohnivém draku nebo zkusit štěstí při hledání zlata v potoce. K vyhledávaným patří i část zvaná LEGO X-treme, kde si
můžete užít kolotoč ve vodě nebo navštívit 4D kino. Své neodolatelné kouzlo mají i další části, jako např. Říše faraonů,
Imaginace, Země pirátů, Země dobrodružství a další. Odpoledne se s parkem rozloučíme a 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
- zábavně vzdělávací brožura pro každého účastníka
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
- vstupné do parku Legoland Deutschland
V ceně není zahrnuto:
- vstupné do navštívených objektů: 0-5 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

