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Nabídka zájezdu pro kolektiv 

Třídenní zájezd do Berlína 

 
 

Cena zájezdu1: 3 250 Kč 

 

Cena obsahuje: 
 Autobusová doprava po celou dobu zájezdu (rok výroby minimálně 2008, obvykle novější) 

 2x ubytování v hostelu či hotelu** (vícelůžkové pokoje) 

 2x snídaně či snídaňový balíček (dle ubytování) 

 průvodce po celou dobu zájezdu 

 pojištění proti úpadku CK 

 rozšířené cestovní pojištění2 

 přistavení autobusu ke škole, prodloužení trasy s odjezdem z Hradce Králové 

 přizpůsobení programu dle Vašeho přání 

 

 
 

                                                           
1 Cena je kalkulována na minimální počet platících studentů 45 
2 obsahuje také úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti a pojištění zavazadel 
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Výhody pro pedagogy 
 1 místo zdarma na 14 platících studentů 

 na přání Vám připravíme barevné propagační PDF letáky a také barevné plakáty na chodbu 

 dodáme Vám předvyplněnou přihlášku pro studenty 

 rodinní příslušníci cestují se slevou 

 uhradíme Vám cestovní pojištění 

 pomůžeme Vám s prezentací zájezdu ve škole 

 vymyslíme Vám nebo přizpůsobíme zájezd na míru 

 veškeré programy zorganizujeme i pro kolektivy pedagogů  

 bezplatné nápoje v autobuse 

Pro rodinné příslušníky pedagogů platí zvýhodněná cena 1 800 Kč, v ceně jsou totožné 

služby jako pro žáky. 

 

Navržený program zájezdu (program je navržen na základě této varianty) 
 

1. den 

Školní zájezd začíná ranním odjezdem od Vaší školy či jiného místa dle Vašeho přání. 

Dopoledne příjezd do Berlína, následuje pěší komentovaná prohlídka historického centra. Po trase poznáte 

nejslavnější místa Berlína. Uvidíte Braniborskou bránu, Říšský sněm, jehož budova sloužila od roku 1894 do roku 

1933, kdy došlo ke známé události – k požáru Říšského sněmu.  Zrekonstruovaná budova se od roku 1999 pyšní 

skleněnou kupolí, která slouží jako vyhlídka, v případě zájmu je možnost její návštěvy (vstupné zdarma, nutno včas 

rezervovat). Projdeme se i po moderní čtvrti Potsdammerplatz (Postupimské náměstí). Zastávka bude také u 

památníku holocaustu – Židovského památníku (vstup zdarma). Dále budeme pokračovat k muzeu Topografie teroru 

(vstupné zdarma), kde za války bylo sídlo říšské policie, a také k dobře známému místu dob minulých – hraničnímu 

přechodu mezi Západním Berlínem a NDR – k Checkpoint Charlie. Okolo Galerie Lafayette dojdeme až na výstavní 

třídu Unter den Linden (Pod Lipami), k muzejnímu ostrovu Museumsinsel a na náměstí Alexanderplatz, kde uvidíme 

červenou radnici Rotes Rathaus a slavnou Televizní věž (na které je možno navštívit vyhlídku). 

Zde doporučujeme věnovat zbytek dne rozchodu, jsou zde možnosti občerstvení a nákupů. 

2. den 

Odjezd z ubytování v ranních hodinách.  Dopoledne se budeme pohybovat v oblasti bývalého západního Berlína, 

konkrétně na jeho nejrušnější třídě Kurfürstendamm. Zde si prohlédneme mimo jiné pamětní kostel císaře Viléma I. 

Gedächtniskirche nebo známý obchodní dům Kaufhaus des Westens (zkráceně KaDeWe). Přesuneme se do 

Braniborska do Postupimi na zdejší slavný zámek Sanssouci – letní zámecké sídlo Hohenzollernů. Zámek Sanssouci 

je také často pokládán za německého konkurenta francouzského Versailles. Je ale vybudován v rokoku a je 

pozoruhodný především svými zahradami. Dostatek času bude jak na prohlídku interiéru, tak na procházku po 

zámeckých zahradách.  

 

http://skolnizajezdy.eu/skolnivylety/skolni-zajezdy-do-berlina-a-postupimi/
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3. den 

Varianta A – celodenní program v Berlíně, program bude navržen na míru pro tento zájezd. 

Varianta B – dopolední program v Berlíně, odpoledne možnost udělat zastávku v Míšni, v Drážďanech či na zámku 

Moritzburg, kde se natáčely Tři oříšky pro Popelku. 

Varianta C – celodenní program v Drážďanech. 

Ve večerních hodinách návrat ke škole. 

 

 

 

Reference na zájezd do Berlína od paní učitelky z Hotelové školy Poděbrady, realizace zájezdu 9/2016: 

Ráda bych vám poděkovala za organizaci našeho zájezdu do Berlína, který proběhl velmi 

úspěšně. 

Zejména bychom s kolegyněmi chtěli ocenit nadstandardní přístup pana průvodce. Je to 

člověk na svém místě, schopen operativně reagovat, přizpůsobit program změněným 

podmínkám, velmi vstřícný, klidný a milý, a hlavně Berlín dobře zná a umí studentům 

zprostředkovat řadu zajímavých a aktuálních informací. 

S panem řidičem Michalem tvořili bezvadně sehraný tým a významně přispěli k dobrému 

průběhu celého zájezdu. Oběma patří náš velký dík. 

Samozřejmě děkujeme i vám za bezproblémovou a rychlou komunikaci a veškerou 

technickou podporu, byli jsme velmi spokojeni a těšíme se na případnou další spolupráci. 
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Děkujeme Vám za zvážení naší nabídky! 

Pokud Vám v nabídce cokoliv nevyhovuje, budeme rádi, pokud se na 

nás se svými připomínkami obrátíte! 

 


