
  

 
Termín: 2022/2023           Číslo zájezdu: 5004                              Cena: 3 100,- Kč 
 

BERLÍN A TROPICAL ISLANDS 
 
1. DEN: BERLÍN - POTSDAMER PLATZ, BRANDENBURGER TOR, REICHSTAG, ALEXANDERPLATZ 

Na zájezd vyjedeme od budovy školy v brzkých ranních hodinách. Autobusem pojedeme do Německa a zastavovat 
budeme jen na protažení a toalety. Nejprve přijedeme na náměstí Potsdamer Platz, které se stalo přehlídkou 
nejmodernější architektury v Berlíně. Procházkou půjdeme kolem Památníku holocaustu a Brandenburger Tor 
k budově Říšského sněmu – Reichstag. V případě zájmu jej můžeme navštívit a uvnitř prosklené kupole vystoupat na 
nejvyšší bod budovy s krásným výhledem na Berlín. Dále budeme pokračovat po slavné třídě Unter den Linden kolem 
Humboldtovy Univerzity, Opery, Berliner Dom, přes Museumsinsel až na náměstí Alexanderplatz s 365 m vysokou 
televizní věží Fernsehturm. Budeme mít volno na nákupy a večer odjedeme na ubytování. 

 
2. DEN: TROPICAL ISLANDS 

Po snídani odjedeme do jedinečného komplexu Tropical Islands jihovýchodně od Berlína. Údajně největší vnitřní 
bazén na světě je umístěn uvnitř 360 metrů dlouhého, 210 metrů širokého a 107 metrů vysokého hangáru. Čeká nás 
koupání a zábava v tropickém prostředí s pláží, umělým sluncem a palmami. 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, lednička, video, 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 
 

V ceně není zahrnuto: 

- vstupné do navštívených objektů: cca 30 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). Bezplatné odhlášení ze zájezdu z důvodu nesplnění 
těchto podmínek bohužel není možné. To se nevztahuje na případy, kdy se tyto podmínky změní krátce před zájezdem 
takovým způsobem, že je objektivně již nelze splnit. 
 


