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Berlín – město muzeí + Tropical             

Islands 
Výlet k doplnění učiva z období starověku a antiky 

Termín: 31. 5.– 3. 6. 2023 

Cena:     2.550,- Kč 
V ceně zahrnuta: doprava zájezdovým klimatizovaným autobusem (WC, DVD, bufet pro přípravu teplých a 

a studených nápojů), připojištění na léčebné výlohy v zahraničí, pojištění zodpovědnosti za škody 

způsobené v zahraničí. 

Před odjezdem obdrží žáci  pokyny na cestu. Žáci budou mít zajištěné slevněné vstupné do Tropical 

Islands a venkovního prostoru Amazonia – kombinace vstupného, noci ve stanu, zdarma tobogány a 

snídaně formou švédských stolů ve výši 52€. Vstupy do Státních muzeí města Berlína jsou ZDARMA. 

Doporučené kapesné dle zvážení rodičů (cca 50€ a více). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Program:  

1.den 

 Odjezd ve večerních hodinách (v cca 22.00 hod.), cesta nonstop s hygienickými 

přestávkami 

2.den - BERLÍN 

 dopolední výukový program - Návštěva Nového muzea s unikátní sbírkou exponátů 

ze starověkého Egypta či  Pergamonského muzea – unikátní sbírka staveb a soch  

z období starověku a antiky, sbírka islámského umění. 

 Možnost plavby po Sprévě kolem vládní čtvrti  a centrálním Berlínem 

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

volno. 

 Postupimské náměstí – nedávno největší staveniště Evropy, kde vznikla supermoderní 

čtvrť, unikátní ukázka moderní architektury 

 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 

 ve večerních hodinách odjezd  do Tropical Islands. Pobyt  s nocí v TROPICAL 

ISLANDS  v blízkosti Berlína – největší vodní park v Evropě – jde o ukázku tropů ( 

tropická vegetace, množství tobogánů - nejvyšších v Evropě - 25 m výška, velké 

vodní plochy, písečné pláže, lehátka lemovaná palmami, vířivky, venkovní prostor 

Amazonia, doprovodné akce a restaurace)  
3.den:Celodenní  pobyt v Tropical Islands.  Ve 23.00 hod.  odjezd domů          

4.den:  Návrat  domů v ranních  hodinách (cca 06 - 07.00 hod. ) 

 

Připravila CK PORTA OPTIMA 
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