1 250 Kč*
Jednodenní zájezd do Berlína
s prohlídkou historického centra
Vydejte se do hlavního města Německa – metropole
Berlín! Zde strávíme jeden den v historickém centru
města – čeká nás slavná Braniborská brána, Říšský
sněm, Berlínský dóm i smutné pamětihodnosti jako
Check Point Charlie, Židovský památník nebo
Topografie teroru. Podíváme se i na moderní náměstí
Potsdammerplatz, kde budeme mít možnost navštívit
také nejznámější berlínský obchodní dům Mall of
Berlin.

Út 19. 5. 2020
Doprava
autobusem
Bez ubytování

Bez stravy

CENA ZÁJEZDU: 1 250 KČ*
CENA OBSAHUJE:
•
•
•
•
•

doprava zájezdovým autobusem (WC, video, nápoje, pásy) – garance moderního vozu
průvodce po celou dobu zájezdu, případně mapky a další materiály
rozšířené cestovní pojištění (léčebných výloh, asistence, úrazu, odpovědnosti, zavazadel)
pojištění proti úpadku CK
přistavení autobusu na Vámi požadované místo

Cena neobsahuje případné vstupy do památek, plavbu, MHD.
* cena je platná při účasti alespoň 45 platících osob

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den
Zájezd začíná brzkým ranním odjezdem z místa dle
Vašeho přání.
Dopoledne příjezd do Berlína, následuje pěší
komentovaná prohlídka historického centra. Po trase
poznáte
nejslavnější
místa
Berlína.
Uvidíte
Braniborskou bránu, Říšský sněm, jehož budova
sloužila od roku 1894 do roku 1933, kdy došlo ke
známé události – k požáru Říšského sněmu,
zrekonstruovaná budova se od roku 1999 pyšní
skleněnou kupolí. Projdeme se i po moderní čtvrti
Potsdammerplatz (Postupimské náměstí). Zastávka
bude také u památníku holocaustu – Židovského památníku (vstup zdarma). Dále budeme pokračovat k
muzeu Topografie teroru (vstupné zdarma), kde za války bylo sídlo říšské policie, a také k dobře známému
místu dob minulých – hraničnímu přechodu mezi Západním Berlínem a NDR – k Checkpoint Charlie. Okolo
Galerie Lafayette dojdeme až na výstavní třídu Unter den Linden (Pod Lipami), k muzejnímu ostrovu
Museumsinsel a na náměstí Alexanderplatz, kde uvidíme červenou radnici Rotes Rathaus a slavnou
Televizní věž (na které je možno navštívit vyhlídku). Zde doporučujeme věnovat zbytek dne rozchodu, jsou
zde možnosti občerstvení a nákupů.
Odpolední odjezd. Návrat do ČR v pozdních večerních hodinách.
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