
  

 
Termín: 1.-3.6.2018                Číslo zájezdu: 18-506               Cena: 3 100,-Kč 
 

MNICHOV, LABUTÍ ZÁMKY 
 
1. DEN: MNICHOV - OLYMPIAPARK, MARIENPLATZ, FRAUENKIRCHE 

Na zájezd vyjedeme od budovy školy kolem půlnoci. Autobusem pojedeme do Německa a zastavovat budeme jen na 
protažení a toalety. Po příjezdu do Mnichova se nejprve zastavíme v olympijském parku Olympiapark, kde se v roce 
1972 konaly letní olympijské hry. Projdeme se olympijským areálem a vyjedeme na známou věž Olympiaturm, odkud 
se naskýtá krásný výhled na celé město a okolí. V případě časové rezervy a zájmu nahlédneme do expozice BMW Welt, 
kde jsou vystaveny různé modely této značky automobilů. Odpoledne pak přejedeme do centra města a projdeme se 
kolem nejvýznamnějších památek - uvidíme Marienplatz a okolí radnice, palác Residenz, katedrálu Frauenkirche a jiné 
zajímavosti. Na závěr dostaneme i krátké osobní volno. Večer odjedeme na ubytování. 
 
2. DEN: NEUSCHWANSTEIN, HOHENSCHWANGAU, FÜSSEN 

Po snídani přejedeme autobusem k městu Füssen, kde se nachází „pohádkový zámek“ Neuschwanstein a zámek 
Hohenschwangau. Prohlédneme si interiéry zámku Neuschwanstein a budeme mít dost času i v jeho okolí - např. na 
vyhlídku z můstku Marien-Brücke, na relaxaci u jezera Alpsee, případně na prohlídku zámku Hohenschwangau. 
Zavítáme i do nedalekého městečka Füssen na lehkou procházku v jeho centru. Na zpáteční cestě ještě krátce 
zastavíme u kláštera Ettal s překrásným barokním kostelem. Večer odjedeme zpět do České republiky. 
 
3. DEN: NÁVRAT DO ČR 

Ke škole přijedeme v časných ranních hodinách. 
 
 
V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, video, lednička, prodej nápojů  
- 1x ubytování se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích  
- služba průvodce po celou dobu zájezdu 
- zábavně vzdělávací brožura pro každého účastníka 
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna 
 
V ceně není zahrnuto: 
- vstupné do navštívených objektů: cca 5-10 EUR pro studenty do 18 let 
 
Poznámka:  
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 
- 1 pedagogický doprovod zdarma na každých 14 platících 
 


