
  

 

Termín: 29.10.-3.11.2023                Číslo zájezdu: 23-551                                Cena: 9 250 Kč 
 

KŘÍŽEM KRÁŽEM NĚMECKEM 
Hamburk – Brémy – Cuxhaven – Lübeck – Berlin 

1. DEN: LÜBECK, HAMBURG 

Večer odjezd z Českého Těšína, noční přejezd do Hamburku. 
 

2. DEN: HAMBURG  

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 dle požadavku skupiny (St. Petrikirche, Nikolaikirche, 
Dreichstrasse a další), osobní volno. Odjezd na ubytování. Nocleh. 
 

3. DEN: BREMY, CUXHAVEN 

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: LÜBECK 

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. Volný čas k nákupům a odpočinku. Odpoledne odjezd do Berlína na 
ubytování. V případě času podvečerní prohlídka Berlína. Nocleh. 
 

5. DEN: BERLÍN 

Celodenní prohlídka BERLÍNA: Říšský sněm (Reichstag) vč. výstupu do elipsovité kopule s panoramatickou vyhlídkou na 
Berlín (rezervace předem nutná). Dále kolem Památníku padlým při přelézání Berlínské zdi, Holocaust Denkmal, 
Braniborská brána (Brandenburgertor), Potsdamer Platz. Procházka po bulváru Unter den Linden. Museuminsel. 
Návštěva TV věže (Fernsehturm) na Alexanderplatz (rezervace předem nutná). Večer odjezd zpět, noční přejezd do ČR. 
 

6. DEN: NÁVRAT 

Příjezd do Českého Těšína v časných ranních hodinách. 

 
V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, video, lednička, prodej nápojů  
- 3x ubytování s polopenzí v mládežnických hostelech ve vícelůžkových pokojích 
- 3x místní pobytová taxa 
- 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: 
- příplatek pro zájemce o exkurzi v továrně Airbus v Hamburku: 700,- Kč/osobu (nutný min. počet 23 účastníků) 
- vstupné do dalších navštívených objektů, plavba lodí  
 
Poznámka: 
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 
- návštěvu budovy Reichstagu nelze s ohledem na omezenou kapacitu garantovat 


