
  

 
Termín: 2022/2023              Číslo zájezdu: 5101                   Cena: 740,- Kč 
 

DRÁŽĎANY 
 

1. DEN: 

Na zájezd vyjedeme od budovy školy v brzkých ranních hodinách. Dopoledne přijedeme do Drážďan. Čeká nás 
procházka historickým centrem s jeho nejzajímavějšími pamětihodnostmi. Prohlédneme si Zwinger - neslavnější 
komplex v Drážďanech, ve kterém sídlí několik muzeí, mj. i Gemäldegalerie Alte Meister, jedna z nejlepších 
obrazových galerií v Evropě. Uvidíme impozantní neorenesanční budovu Saské státní opery Semperoper, 
monumentální barokní královský kostel Hofkirche, 102 m dlouhý vlys znázorňující průvod saských panovníků 
Fürstenzug či zámecký komplex Residenzschloss, do kterého byla v roce 2004 přestěhována sbírka Grünes Gewölbe - 
rozsáhlá kolekce královských klenotů, drahokamů, broží, vzácných nádob a cenných figurek. Ujít si nenecháme ani 
rezidenční věž Hausmannsturm, říční promenádu Brühlsche Terrasse a významný barokní kostel Frauenkirche, který 
svým odvážným architektonickým pojetím velkolepého vnitřního prostoru s ohromnou kopulí vévodí panoramatu 
Drážďan. Poté budeme mít volný čas v blízkosti obchodního komplexu Alter Markt. V odpoledních hodinách odjedeme 
zpět do České republiky. Ke škole přijedeme 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: do 15 let cca 5 EUR, od 16 let 15-20 EUR 
 
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. 
 


