BERLÍN - HEIDE-PARK
program č. NE01
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1. den - v nočních/brzkých ranních hodinách odjezd
od školy, přejezd přes Německo k celodenní návštěvě HEIDE-PARKU - druhý největší zábavní park
v Německu s bezpočtem atrakcí - “Colossos” - nejrychlejší horská dráha v Evropě, jízda na raftech,
pirátská show, vodní bitvy, westernová show,
sáňkařská dráha, show “Madagascar live”, novinka r. 2014 - “Let démonů” - první atrakce svého
typu v Německu, odjezd na ubytování
2. den - po snídani odjezd k celodenní prohlídce
BERLÍNA, hlavního města SRN - městský park
Tiergarten, zastávka u budovy Říšského sněmu, Brandenburská brána, bulvár Unter den
Linden, Muzejní ostrov, návštěva katedrály,
návštěva některé z oblíbených atrakcí - muzeum
voskových figurín Madame Tussauds (celebrity, sportovci i postavičky z oblíbených pohádek),
Berlin Dungeon (skuteční herci návštěvníky provedou 700 let historie města) či Sea Life Berlin
(více než 5 000 živočichů - chobotnice, žraloci,
tuleni, mořští koníci,...), možnost výjezdu na symbol města TV věž s vyhlídkou na celé město, večer
odjezd zpět do ČR, v pozdních večerních hodinách
návrat zpět ke škole

K
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termín: 2denní, dle přání klienta a kapacitních
možností

Cena zájezdu zahrnuje:
dopravu autobusem (DVD, teplý a studený bufet)
přistavení autobusu na školou určené místo (cena 2 190 Kč platí pro
Prahu a okolí, Brno a okolí 2 490 Kč, pro ostatní školy cena dle
individuální kalkulace)
1x ubytování se snídaní (vícelůžkové pokoje)
služby průvodce
mapy, informační materiály a kvízy k navštíveným místům
1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů
zákonné pojištění proti úpadku CK
komplexní cestovní pojištění obsahující pojištění léčebných výloh (poj.
limit 2,5 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu
K ceně zájezdu je třeba počítat s případným vstupným (podrobný aktuální
rozpis zašleme).

Za historií
i zábavou
k sousedům!
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