
Studijně vzdělávací zájezd Křížem krážem Německem 
(Hamburk, Brémy, Cuxhaven, Lübeck, Berlín) 

 
TERMÍN ZÁJEZDU: 1. 6. – 6. 6. 2020 (po – so) 
 
CENA ZÁJEZDU:  6.450,- Kč (při min. počtu 45 studentů) 
                               6.790,- Kč (při min. počtu 40 studentů) 
Program zájezdu:  
1. den – Večer odjezd z Českého Těšína, noční přejezd do Hamburku. 

2. den – Ráno příjezd do HAMBURKU  - prohlídka druhého největšího města Německa, které bylo 

řadu let vůdčím členem hanzy a samostatným obchodním městem. Dopoledne prohlídka 

obrovského přístavu na Labi, situovaného přímo uprostřed města, plavba lodí s výhledem na 

panoramata Hamburku. Návštěva továrny na výrobu Airbusu – prohlídka montáže známých 

letadel A320, A321, A380. Poté prohlídka starého města (St. Petrikirche,  Nikolaikirche, 

Deichstraße….). Odjezd na ubytování. Nocleh. 

3. den - Po snídani odjezd do BRÉM - svobodného hanzovního města, jak jsou Brémy nazývány. 
Zastávka, procházka středověkými uličkami v centru Brém. Po prohlídce přejezd do lázeňského 
městečka CUXHAVEN, ležícího na pobřeží Severního moře, které nabízí svým návštěvníkům 
ojedinělou atrakci: nezapomenutelný výlet po živém mořském dně, které každý den na několik 
hodin odhalí mohutný odliv. K vidění je tu starobylý maják Kugelbake, vyhlídka „Alte Liebe“, 
Muzeum lodních vraků, návštěvnické centrum NP Wattenmeer. K večeru návrat na ubytování. 
Nocleh.  
4. den -  Ráno odjezd do LÜBECKU (UNESCO), rodiště Thomase Manna. Toto město bývalo ve 

středověku jedním z nejvýznamnějších měst na Baltu. Prohlídka města: Holštýnská brána, gotický 

mariánský kostel, dóm, radnice, kavárna „Niederreger Café“ s muzeem marcipánu - prohlídka. 

Odpoledne odjezd do Berlína na ubytování. V případě času podvečerní prohlídka Berlína. Nocleh. 

5. den – Celodenní prohlídka BERLÍNA: Říšský sněm (Reichstag) vč. výstupu do nově vybudované 

elipsovité kopule s panoramatickou vyhlídkou na Berlín. Dále kolem Památníku padlým při přelézání 

Berlínské zdi, Holocaust Denkmal, Braniborská brána (Brandenburger Tor), Potsdamer Platz. 

Procházka po bulváru Unter den Linden. Museuminsel, Alexanderplatz. Večer odjezd zpět, noční 

přejezd do ČR. 

6. den - Příjezd do Českého Těšína ráno.  

Cena zahrnuje: 

 dopravu zájezdovým autobusem (TV, DVD, WC, možnost zakoupení občerstvení během cesty) 

 2x ubytování v hostelu v Hamburku ve vícelůžkových pokojích (společné soc. zařízení) 

 1x ubytování v hotelu / hostelu v Berlíně ve vícelůžkových pokojích (společné soc. zařízení) 

 3x snídani 

 3x místní pobytovou taxu 

 odborného průvodce CK 

 informační materiály na cestu (mapky,…) 

 zákonné pojištění záruky pro případ úpadku CK 
Cena nezahrnuje:  

 komplexní cestovní pojištění do zahraničí vč. pojištění storna zájezdu z důvodu nemoci – možné 
za příplatek 204,- Kč/os. za celý pobyt 

 večeře – za příplatek 840,- Kč za 3 večeře (MOŽNO OBJEDNAT JEDNOTLIVÉ VEČEŘE) 

 vstupné a kapesné 
 

Přihlášky si můžete vyzvednout a odevzdat u vyučujících Belanové, Bernatíkové a Nogové. Termín 
pro odevzdání je od 25.11. do 6.12.2019. Platba první zálohy ve výši 2000,- Kč bude provedena od 6. 
do 13.12.2019 na účet školy. Číslo konta a variabilní symbol sdělíme emailem po odevzdání přihlášky.  


