
  

 
Termín: 2022/2023           Číslo zájezdu: 5007                              Cena: 3 100,-Kč  
 

BERLÍN S NÁVŠTĚVOU PARLAMENTU 
              
1. DEN: BERLÍN - ALEXANDERPLATZ, DDR MUSEUM, CHECKPOINT CHARLIE, POTSDAMER PLATZ 

Na zájezd vyjedeme od budovy školy v časných ranních hodinách. Autobusem pojedeme do Německa a zastavovat 
budeme jen na protažení a toalety. Nejprve přijedeme na náměstí Alexanderplatz a vydáme se kolem 368 m vysoké 
televizní věže Fernsehturm, Berlínské radnice a Dómu směrem k Museuminsel - Muzejnímu ostrovu, na kterém se 
nachází pět významných muzeí. Cestou navštívíme interaktivní muzeum DDR Museum, kde uvidíme a na vlastní kůži si 
vyzkoušíme, jak vypadal život ve 2. polovině 20. století v Německé demokratické republice, tzv. východním Německu. 
Autobusem přejedeme k Checkpoint Charlie - bývalému přechodu mezi východním a západním Berlínem. Odtud se 
projdeme podél zbytků berlínské zdi až na náměstí Potsdamer Platz, které se stalo přehlídkou nejmodernější 
architektury v Berlíně. Večer odjedeme na ubytování. 

 
2. DEN: BERLÍN - REICHSTAG, BRANDENBURGER TOR, KU´DAMM  

Po snídani navštívíme budovu bývalého Říšského sněmu - Reichstag, ve které sídlí parlament SRN - Bundestag. Čeká 
nás prohlídka parlamentu s místním průvodcem. Po prohlídce navštívíme vládní čtvrť s budovou kancléřství, 
švýcarským velvyslanectvím nebo tzv. Paul-Löbe-Haus. Pak se projdeme kolem slavné brány Brandenburger Tor a po 
třídě Unter den Linden a jejím okolí. Nevynecháme ani nejživější bulvár města Kurfürstendamm s množstvím 
obchodů, kin a restaurací. Uvidíme zde i symbolické ruiny kostela Gedächtniskirche. Závěrečný volný čas využijeme na 
nákupy a jiné zájmy. 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 hotelu ve dvou- až čtyřlůžkových pokojích 
- služba průvodce po celou dobu zájezdu 
- mobilní aplikace plná praktických informací a zábavy pro každého účastníka 
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna 
- prohlídka parlamentu s místním průvodcem 
 
V ceně není zahrnuto: 
- vstupné do navštívených objektů: cca 20 EUR pro studenty do 18 let 
 
Poznámka: 
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 
- návštěva budovy Reichstagu je s ohledem na bezpečnostní opatření a omezenou kapacitu na vyžádání 
 
 
Upozornění:  

S ohledem na epidemiologickou situaci může být pro účast na zájezdu nezbytné splnění podmínek pro vycestování do 
jiných zemí a pro návrat zpět do ČR (např. očkování či testování). Nesplnění těchto podmínek bohužel není možné uznat 
jako důvod pro bezplatné odhlášení ze zájezdu. To se nevztahuje na případy, kdy se tyto podmínky změní krátce před 
zájezdem takovým způsobem, že je objektivně již nelze splnit. 
 


