
Předběžný program studijního zájezdu do severního Německa, Berlína, Postupimi 

a Drážďan 

ve dnech 10. - 16. 9. 2023 

Ubytování včetně polopenze máme zajištěno na 2 noci v Jugendherberge PRORA Binz a na další 2 noci 

v Jugendherberge Am Wannsee Berlin, doprava je realizována zájezdovým autokarem.  

Ne 10. 9. 2023 - odjezd cca ve 20 h od gymnázia směr Německo/Stralsund 

Po 11. 9. 2023 - ráno příjezd do Stralsundu (památky UNESCO) a celodenní pobyt zde do cca 
17 h (povinná 9hodinová přestávka pro řidiče autokaru!): prohlídka přístavu a historického 
centra města, návštěva Oceánea (4 eura), přejezd do městečka Prora-Binz, případně zastávka 
v lázeňském městě Sellin (pamětihodnost: most na moři s restaurací), dojezd do ubytovny, 
ubytování a večeře, volný program 
 

Út 12. 9. 2023 - po snídani odjezd do města Sassnitz, plavba lodí (9,50 eur) kolem křídových 
útesů (památka UNESCO), přejezd na kap Arkona/Putgarten, procházka do památkově 
chráněné rybářské vesničky Vitt (ochutnávka rybích specialit, pobyt na pláži), návrat na večeři, 
volný program 
 

St 13. 9. 2023 – po snídani odjezd do Berlína, prohlídka východní a západní části města do 

cca 18 h, případně výjezd na Televizní věž (17,50 eur) nebo do kupole budovy parlamentu 

a návštěva Ostrova muzeí (zdarma), přejezd do ubytovny na večeři, ubytování a volný 

program 

Čt 14. 9.2023 – po snídani odjezd do Postupimi, prohlídka areálu zámku Sanssouci, případně 

prohlídka zámku nebo Neues Palais, návštěva centra města s Holandskou čtvrtí, možnost 

prohlídky Filmového parku Babelsberg (13 eur), návrat na večeři a volný program 

Pá 15. 9. 2023 – po snídani odjezd do Drážďan, návštěva galerie Starých mistrů Zwinger 

(zdarma) a klenotnice Grünes Gewölbe (zdarma), prohlídka historického centra včetně kostela 

Frauenkirche, procházka po labských terasách, pobyt zde cca do 19 h, pak odjezd směr ČR/FM 

So 16. 9. 2023 – návrat do FM v brzkých ranních hodinách 

Předběžná cena zájezdu činí cca 10.000,- Kč a může být upravena dle aktuálních cen 

pohonných hmot. Předpokládané splátky: konec února a května 2023. 

 

Cena zahrnuje: 

• dopravu zájezdovým autokarem 

• 4 x ubytování s polopenzí 

• hromadné pojištění 

• případně některé vstupenky dle aktuální situace 
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