
  

 
Termín: 2022/2023                Číslo zájezdu: 5040              Cena: 3 300,- Kč 
 

AUTOSTADT WOLFSBURG A VÝCHODONĚMECKÁ MĚSTA 
 
1. DEN: LIPSKO, MAGDEBURG 

Na zájezd vyjedeme od budovy školy v brzkých ranních hodinách. Autobusem pojedeme do Německa a zastavovat 
budeme jen na protažení a toalety. Dopoledne přijedeme do rozmanitého univerzitního města Lipsko. Čeká nás tu 
prohlídka centra města a jeho historické části (Stará radnice, Alte Waage, Specks Hof, kostel sv. Tomáše s hrobem 
J.S.Bacha, Bachovo muzeum a další). Krátce se zastavíme i na okraji města u monumentálního památníku Bitvy národů 
Völkerschlachtdenkmal. Pak přejedeme do města Magdeburg nesoucího staročeský název Děvín. Projdeme se 
městem kolem nejvýznamnějších památek - uvidíme sochu Magdeburského jezdce na Starém náměstí, císařský Dóm 
sv. Mauritiuse, románský klášter Kloster Unser Lieben Frauen či velkolepý projekt Grüne Zitadelle - poslední dílo 
Friedensreicha Hundertwassera. Na závěr dne budeme mít volný čas v blízkosti nákupního komplexu Allee-Center. 
Večer odjedeme na ubytování. 
 
2. DEN: AUTOSTADT, WERNIGERODE 

Po snídani se můžeme těšit na návštěvu rozsáhlého moderního komplexu Autostadt firmy Volkswagen. V rámci 
prohlídky navštívíme výrobní prostory, automobilové muzeum, expozice dalších automobilových značek koncernu VW 
(Škoda, Audi, Lamborghini ad.), unikátní skladovací prostory pro nové automobily připravené k předání zákazníkům a 
další zajímavosti. Na zpáteční cestě krátce zastavíme v pěkném městečku Wernigerode, které je pro zachovalý soubor 
hrázděné architektury a půvabné náměstí turistickým magnetem celé oblasti. Odpoledne 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: 20-25 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. 
 
 


