Studijní cesta po severním Německu
(Památky UNESCO starých hanzovních měst a ostrov Rujána)
Termín: 09. – 15. 09. 2020
Služby: 4 noclehy s polopenzí (2x Lübeck, 2x Rujána), doprava vlastním
autobusem, pojištění (sjednává hromadně škola), popř. některé vstupy
Cena: 6.500,- Kč (ve 3 splátkách: 2.000,- Kč do 08.11.2019, 2.000,- Kč do
28.02.2020, 2.500,- Kč do 28.05.2020, a to vždy na účet školy s uvedením jména
studenta a značky SEVERNÍ NĚMECKO)

Program:
1. 09.09. - odjezd v 19 h z parkoviště naproti GPB
2. 10.09. - město marcipánu a bratří Mannových LÜBECK + TRAVEMÜNDE
Příjezd kolem 8 h, složení zavazadel v historickém centru v ubytovně
„Lübeck-Altstadt“ a prohlídka města: památky UNESCO, Marienkirche,
Holštýnská brána, Schifferhaus, radnice, Buddenbrookhaus, ochutnávka
marcipánu. V 15 h ubytování, v 16.30 h odjezd do Travemünde:
procházka po promenádě kolem přístavu k ústí řeky Trave do Baltského
moře, návrat do Lübecku na večeři v 19 h v ubytovně „Vor dem Burgtor“,
pak volný program.

3. 11.09. – město matjesů GLÜCKSTADT + město J. Brahmse a Labské
filharmonie HAMBURG
Po snídani (7.30 h) odjezd do města Glückstadt: návštěva trhu, prohlídka
pamětihodností UNESCO, ochutnávka matjesů, individuálně oběd, ve 14
h odjezd do Hamburku. Příjezd do Hamburku kolem 15 h, prohlídka
města: přístav + Landungsbrücken, Hamburg-City + Labská filharmonie
(výjezd do vyhlídkového patra Plaza), Speicherstadt, radnice,
Alsterarkaden, centrum města s Binnenalster, lodnický kostel sv.
Michaela (Michel), večeře individuálně: možnost ochutnávek
Fischbrötchen + Franzbrötchen.Koncert v Labské filharmonii, poté návrat
do Lübecku.
4. 12.09. - památky UNESCO ve WISMARU, lázeňské město BINZ
Po snídani (7 h) odjezd v 8 h do hanzovního města Wismar: prohlídka
města, ve 13 h odjezd směr Rujána: prohlídka lázeňského města Binz
(15.30 – 17.30 h), v 18 h dojezd na ubytovnu do Prory, v 19 h večeře, pak
volný program.

5. 13.09. – KŘÍDOVÉ ÚTESY malíře C. D. Friedricha (plavba lodí), KAP ARKONA
a rybářská vesnička VITT na Rujáně
Po snídani (8 h) odjezd v 9.30 h do města Saßnitz, z přístavu v 10.45 h
okružní plavba lodí kolem křídových útesů, poté autobusem na kap
Arkona a procházka do rybářské vesničky Vitt, ochutnávka rybích
specialit. Návrat na večeři v 19 h, večer volný program.
6. 14.09. - památky UNESCO a Oceáneum ve STRALSUNDU
Po snídani (8 h) odjezd v 9 h do Stralsundu: prohlídka historického
centra a návštěva Oceánea. V 18 h odjezd směr Polsko a Česká
republika.
7. 15.09. - příjezd do F-M v ranních hodinách (cca ve 4 h) ke GPB

Na cestu s sebou:
• doporučené kapesné min. 75,- eur
• občanský průkaz nebo cestovní pas
• přikrývku do autobusu, jídlo na cestu, popř. léky
• mobilní telefon + nabíječka

