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Drážďany - Berlín -  Postupim  
 „Návštěva Berlína je jedinečnou  ukázkou a ilustrací novodobých dějin 20.století, ilustrací demokracie, 

tolerance, jedinečnou možností shlédnout umělecké skvosty v místních muzeích.  Berlín - to  je to pulzující 

kosmopolitní zelená metropole, která nadchne a ohromí každého návštěvníka…“  

Termín: 17.5. - 20. 5. 2023 

Cena:     5 . 590,- Kč 

V ceně zahrnuta: doprava luxusním klimatizovaným autobusem vybaveným WC, DVD a bufetem, 

připojištění na léčebné výlohy v zahraničí, pojištění zodpovědnosti za škody způsobené v zahraničí, 

pojištění CK proti úpadku, 2x ubytování ve velmi pěkném hotelu Ibis budget, služby průvodce 

Fakultativně lze objednat: snídaně v hotelu 8,5€, český průvodce v Galerii starých mistrů 7€, Cecilienhof 7€, 

jízdné S  Bahnem 3€.Vstup do státních muzeí Berlína  i budovy parlamentu  je pro žáky  ZDARMA. 

Možnost připojištění na storno zájezdu ve výši 350,-Kč (vztahuje se pouze na náhlé zdravotní  problémy). 

 

Program: 
1.den: Odjezd  v brzkých ranních hodinách ( cca 5.00 hod.), cesta nonstop s hygienickými přestávkami. 

Návštěva  v hlavního městě Saska – DRÁŽĎAN, které jsou pro své architektonické skvosty nazývány 

„Florencií  na Labi“, prohlídka historického jádra města, Frauenkirche,  nádvoří Zwingeru, vyhlídka na 

Labe, návštěva Galerie starých mistrů. Odjezd do Berlína, ubytování, Nocleh. 

2.den – POSTUPIM -  HLAVNÍ MĚSTA BRANIBORSKA + ZÁPADNÍ BERLÍN 

 Památník obětem zavražděných evropských Židů 

 nádraží Grunewald, odkud z Berlína byly vysílány transporty Židů do koncentračních táborů  

 zámek ve Wannsee – zde se konala za 2.sv.války konference, která odstartovala holocaust 

 prohlídka zámku Cecilienhof, ve kterém se v roce 1945 konala Postupimská konference o poválečném 

uspořádání Německa a Evropy, poslední sídlo dynastie Hohenzollernů v Německu. 

 procházka parkem zámku Sanssouci, který je řazen k předním rokokovým skvostům Evropy 

 Třída Kurfürstendamm, Pamětní kostel císaře Viléma, Evropské centrum, osobní volno. 

 Check Point Charlie – dochovaný historický přechod mezi sovětskou a americkou okupační zónou 

 Postupimské náměstí – nedávno největší staveniště Evropy, kde vznikla supermoderní čtvrť, unikátní 

ukázka moderní architektury 

 Nocleh  

3.den –VÝCHODNÍ  BERLÍN 

 Alexanderplatz, chrám P.Marie, Červená radnice, Berlínský dóm, třída Unter den Linden, katedrála 

sv. Hedviky,  Beblovo náměstí, Státní opera, Humboldtova univerzita  

 Možnost návštěvy vyhlídkové terasy na televizní věži (365 m vysoké) 

 Návštěva Pergamonského muzea – unikátní sbírka staveb z období starověku a antiky, sbírka islámského 

umění a Nového muzea s unikátní sbírkou  bývalého Egyptského muzea  

 Možnost plavby po Sprévě kolem vládní čtvrti 

Prohlídka nově zrekonstruované budovy  Říšského sněmu -  budovy německého parlamentu, pohled na 

město z vyhlídkové terasy na střeše budovy- nelze garantovat, jelikož jde o budovu parlamentu 

 Braniborská brána,  Ulice 17.června, Vítězný sloup 

 Ve večerních hodinách odjezd do ČR 

4.den: V ranních hodinách návrat domů ( cca 7.00 hod) 
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