Studijní cesta Berlín – Postupim – Míšeň – Drážďany – Saské Švýcarsko
Termín: 30. 09. – 05. 10. 2018
Služby: 3 noclehy s polopenzí (2x Berlín: Jugendherberge Am Wannsee, 1x Drážďany:
Jugendherberge Maternistrasse), doprava vlastním autokarem, hromadné pojištění sjednané školou,
vybrané vstupy
Cena:

5.000,- Kč (ve dvou splátkách – 3.500,- Kč do poloviny června, 1.500,- Kč do poloviny září)

Program
1. 30.09. – odjezd z parkoviště naproti budově GPB ve 22 hodin
2. 01.10. – příjezd do Berlína kolem 8 h a program ve východní části Berlína: procházka od
Oberbaumbrücke kolem East Side Gallery na Alexanderplatz, výjezd na Televizní
věž/Fernsehturm (10.15h, 7,50 eur), pak přes Nikolaiviertel a kolem Dómu/Berliner Dom na
Ostrov muzeí/Museumsinsel a návštěva Pergamského muzea/Pergamonmuseum (13 h),
OBĚD individuálně a rozchod do 17 h (ulice Unter den Linden + Humboldtuniversität,
Gendarmenmarkt + Deutscher und Französischer Dom, Friedrichstraße + Checkpoint Charlie,
Pariser Platz + Brandenburger Tor), v 17 h odjezd od Braniborské brány do ubytovny Am
Wannsee, VEČEŘE v 19 h, ubytování, volný večer
3. 02.10. – SNÍDANĚ od 7 h, v 7.30 h odjezd do centra Berlína a program v Berlin-Mitte a na
Postupimském náměstí/Potsdamer Platz: procházka Vládní čtvrtí/Regierungsviertel kolem
budovy parlamentu/Reichstagsgebäude, sídla kancléřky/Kanzleramt, přes Tiergarten k zámku
Bellevue a Sloupu vítězství/Siegessäule + pro zájemce výstup na vyhlídku (2,50 eur), dále
rozchod do 13 h směr Potsdamer Platz (Panoramapunkt – možnost výjezdu na vyhlídku
nejrychlejším výtahem v Evropě – 6 eur, Sony-Center…), OBĚD individuálně, ve 13 h odjezd
od budovy Berlínské filharmonie/Philharmonie do Postupimi přes západní část Berlína
(Ku’Damm, Gedächtniskirche). V Postupimi procházka kolem zámku Sanssouci a prohlídka
parku (Chinesisches Teehaus, Orangerie…) + historického centra města: Brandenburger Tor,
Brandenburger Strasse, Holländisches Viertel, v 18 h odjezd od St. Peter u. Paul-Kirche do
ubytovny Am Wannsee, VEČEŘE v 19 h, volný večer
4. 03.10. – SNÍDANĚ od 6.30 h, předání pokojů, v 7 h odjezd do Míšně/Meissen: v 10.20 h
návštěva porcelánky/Pozellanmanufaktur (6 eur) a posléze historického centra města + OBĚD
individuálně, ve 13.30 h odjezd do Drážďan/Dresden: složení zavazadel v ubytovně
v Maternistrasse a následně návštěva dvou galerií: obrazárna Zwinger od 15.30 h, klenotnice
Neues Grünes Gewölbe od 17 h, ubytování + VEČEŘE v 19 h, volný večer
5. 04.10. – SNÍDANĚ od 7 h, složení zavazadel a předání pokojů, procházka k Frauenkirche a po
nábřeží Labe, v 10.15 h cesta lodí po Labi z Drážďan do Saského Švýcarska (Kurort Rathen) a
turistika v oblasti Bastei, OBĚD individuálně, autobus jede se zavazadly odpoledne z Drážďan
a čeká v Kurort Rathen až do skončení turistické části, poté koupání v akvaparku Toskana
Therme v Bad Schandau (12 eur), VEČEŘE individuálně, odjezd z Bad Schandau směr ČR cca
ve 20 h

6. 05.10. – návrat domů v ranních hodinách

Pokyny a informace
S sebou:






průkaz totožnosti (OP nebo pas), případně také ISIC karta, průkaz evropského pojištěnce,
mobil s aktivovaným roamingem, kapesné min. 70,- eur
jídlo na cestu
přikrývku do autobusu
pohodlnou obuv a vhodný oděv pro dané aktivity
případně léky

Kontakty na pedagogický doprovod
Eva Linhart

+420 775 925 970

David Polčák

+420 737 424 380

Lucie Janečková +420 777 829 362

