
  

 
Termín: 2022/2023             Číslo zájezdu: 5032                              Cena: 2 800,- Kč 
 

LUŽICE, SASKO 
 
1. DEN: ZITTAU, KURORT OYBIN, GÖRLITZ, BAUTZEN 

Na zájezd vyjedeme od budovy školy v brzkých ranních hodinách. Autobusem pojedeme do Německa a zastavovat 
budeme jen na protažená a toalety. Prvním naším zastavením bude městečko Zittau (Žitava) - středisko někdejšího 
českého Žitavska. Historickým úzkokolejným vláčkem přejedeme do malých lázní Kurort Oybin obklopených 
pískovcovými skalními městy. Po krátké procházce se přesuneme do největšího města v Horní Lužici - Görlitz 
(Zhořelec). Čeká nás procházka v historickém městském jádru, kde na sebe navazuje několik náměstí s renesančními a 
barokními stavbami. Posledním zastavením dne bude město Bautzen (Budyšín) nad řekou Sprévou, centrum Horní 
Lužice charakteristické mohutným opevněním s několika věžemi. Večer odjedeme na ubytování. 
 
2. DEN: LÜBBENAU, LEHDE, MORITZBURG, DRÁŽĎANY 

Po snídani odjedeme do oblasti Horního Sprévského lesa, nejvyhledávanější turistické atrakce oblasti. Spréva a její 
přítoky se tu větví v hustou síť vodních cest. Po příjezdu do městečka Lübbenau se můžeme těšit na dvouhodinovou 
okružní jízdu na speciálních pramicích (Kahnfahrten). Navštívíme také „lagunový“ skanzen v Lehde. Pak už přejedeme 
k baroknímu loveckému zámečku Moritzburg z 16. století, který je obklopen vodní hladinou rybníka a kde se točila 
pohádka „Tři oříšky pro Popelku“. Poslední kratší zastavení bude v půvabném městě na Labi - Drážďanech. Projdeme 
se historickým centrem Drážďan s jeho nejzajímavějšími pamětihodnostmi: Brühlsche Terrasse, Frauenkirche, 
Fürstenzug, Hofkirche, Semperoper, Zwinger. V podvečer 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 
-     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 25-30 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. 
 
 


