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DE 07 DRÁŽĎANY, BERLÍN, POSTUPIM, SACHSENHAUSEN 

ZŠ HORNÍ MOŠTĚNICE 
4 DNY, 5.900, -Kč / 240€ / os.,  

15.5. – 19.5.2023 

 

1. DEN Odjezd v brzkých ranních hodinách do Německa, návštěva Drážďan – Zwinger – 

komplex barokních budov, Knížecí průvod (Fürstenzug) - obrovská freska z kousků 

porcelánu, Brühlova terasa (Brühlsche Terasse) – vyhlídková terasa tzv. Balkón Evropy. 

19.00 příjezd do Berlína, ubytování v hostelu, večeře. 

2. DEN Snídaně v hostelu. Celodenní návštěva Berlína – pěší procházka na Potsdamer Platz. 

Návštěva vyhlídky Panorama Punkt, dále pěšky – kolem Topografie Teroru (je 

možné jít zdarma dovnitř) k Checkpoint Charlie. Krásné náměstí Gendarmenmarkt, 

kde se nachází mj. Deutscher Dom – výstava vývoje německého parlamentního 

sytému (možný vstup zdarma), odsud pěšky k Židovskému památníku (Holocaust 

Mahnmal či Denkmal für die ermordeten Juden Europas), k budově Reichstagu, 

k Braniborské bráně. Za Braniborskou branou nástup do autobusu, odjezd na 

Alexanderplatz. Procházka k Museuminsel. Berliner Fernsehturm – 

panoramatická vyhlídka na Berlín 

19:00 návrat do hostelu, večeře 

3. DEN Snídaně v hostelu. Dopoledne návštěva Sachsenhausen, bývalého koncentračního 

tábora. Odpoledne návštěva Postupimi – zámek Sanssouci, malá Braniborská brána, 

Cecilienhof – místo konání postupimské konference o poválečné správě Německa, 

Alexandrowka – ruská čtvrť postavená 1826-1827 (kulturní dědictví světa chráněné 

UNESCO), Holandská čtvrť – cca 150 domů v holandském stylu, Gleinicker Brücke – 

bývalá hranice NDR a Západního Berlína (tzv. most špiónů).  

19:00 návrat do hostelu, večeře 

4. DEN Snídaně v hostelu. Projížďka autobusem kolem Kurfürstendamm (Ku´damm), 

Bernauer Strasse – Gedenkstätte Berliner Mauer (volný vstup), East Side Gallery, 

Tempelhof Feld (historie letiště Tempelhof). Možná projížďka lodičkou po Sprévě.  

V odpoledních hodinách odjezd do České republiky, příjezd ve večerních, nočních 

hodinách.  

 

V CENĚ:  
 doprava zájezdovým autobusem,  

 přistavení autobusu při minimálním počtu 15 platících účastníků, 
 3x ubytování v hostelu v Berlíně s plnou penzí (kontinentální snídaně, oběd formou balíčku, večeře) 
 ubytování po 3-10 studentech v jednom pokoji, sociální zařízení na chodbě 
 průvodce CK po celou dobu pobytu i cesty,  
 cestovní pojištění (včetně pojištění tzv. storna zájezdu), pojištění CK proti úpadku 

 

V ceně není zahrnuto vstupné do objektů a případně lístky na MHD v Berlíně 
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