
  

 

 
Termín: Advent 2022               Číslo zájezdu: 5119                   Cena: 790,- Kč 

 

VÁNOČNÍ MÍŠEŇ 
 
1. DEN:  

Na zájezd vyjedeme od budovy školy v brzkých ranních hodinách. Dopoledne přijedeme do města Míšeň - historického 
města, které se proslavilo po celém světě výrobou porcelánu. Na úvod nás čeká exkurze v nejstarší evropské 
porcelánce MEISSEN. Ve dvoupatrovém muzeu s výstavní halou si prohlédneme nejrůznější porcelánové výrobky ze 
současnosti i historie (tři století výroby porcelánu), zhlédneme krátký dokumentární film v českém jazyce a v moderní 
předváděcí dílně se seznámíme s jednotlivými fázemi výrobního procesu. Následuje procházka nádherným 
historickým jádrem města, kde uvidíme vánočně vyzdobený gotický dóm Frauenkirche s nejstarší zvonkohrou na 
světě, vánoční strom před půvabnou gotickou radnicí a společně vystoupáme k podsvícenému pozdně gotickému 
zámku Albrechtsburg s působivými výhledy na údolí řeky Labe. Na závěr budeme mít volný čas na návštěvu 
adventních trhů a ochutnávku místních delikates na náměstí Marktplatz. 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  
- 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 
 
V ceně není zahrnuto: 
- vstupné do navštívených objektů: cca 10 EUR pro studenty do 18 let 
 
Poznámka:  
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 
 
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. 
 


