NA2016142
Kód zájezdu: TDZN001
5 dnů/3 noci, hostel/hotel, BUS

1. den – kolem půlnoci odjezd z Prahy.
2. den – v ranních hodinách příjezd
do HAMBURKU. Po příjezdu do Hamburku si
prohlédneme historické centrum při krátké
prohlídce s průvodcem. Následovat bude
komentovaná plavba přístavem. Odpoledne si
každý bude moci vybrat, co navštíví, k výběru je:
návštěva ruské špionážní ponorky U-434, nebo
lodi Cap San Diego - historická nákladní loď
(muzeum), nebo Miniatur Wunderland – modelový
svět železnic. Ubytování v mládežnické ubytovně
v blízkosti Hamburku.
3. den – po snídani odjezd na exkurzi do továrny AIRBUS (exkurze na 2,5 hod., prohlídka výroby a montáže
letadel AIRBUS A 380). Odpoledne zastávka v BRÉMÁCH, krátká prohlídka centra města a možnost
občerstvení. Odjezd směr Amsterdam a nocleh v blízkosti Amsterdamu v mládežnické ubytovně.
4. den – po snídani návštěva AMSTERDAMU,
prohlídka historického centra: Rembrandtům
dům, Dam, Královský palác, Západní
kostel, vyhlídková jízda po amsterdamských
grachtech. Možnost návštěvy nově
zrekonstruovaného námořního muzea
(Scheepvaartmuseum, Oosterdok) návštěvníkům přibližuje slavnou námořní
minulost Nizozemců. V období vítězství nad
Španělskem v roce 1588 bylo Holandsko
považováno dokonce za nejmocnější námořní sílu
světa. Jsou zde vystaveny modely lodí, mapy,
přístroje a vše, co je potřeba pro plavby po moři.
Replika lodi Amsterdam východoindické
společnosti je však největším „trhákem“. Na lodi provázejí osoby v dobových kostýmech a navozují atmosféru
dlouhých plaveb na východ a zpět. Navečer přejezd do Frankfurtu nad Mohanem a ubytování napůl cesty.
5. den –po snídani v 6:30 odjezd na exkurzi na letiště ve FRANKFURTU NAD MOHANEM (vstup na vyhlídku,
komentovaná exkurze letiště na 90 min.) Odpoledne návštěva automobilového a technického muzea
v SINSHEIMU Auto & Technik MUSEUM SINSHEIM. Kromě motocyklů, letadel, rekordních vozů, závodních a
sportovních aut, lokomotiv, vojenských a užitkových vozů nebo velkokapacitních motorů si zde můžete
prohlédnout nadzvukové dopravní letadlo typu Tupolev TU-144 . Letadlo bylo přepravováno mimořádným
transportem po suchu a po vodě z Moskvy do Sinsheimu a na jaře 2001 bylo vystaveno v pozici při startu na
střeše muzea. O pouhé čtyři roky později byla sbírka rozšířena o původní CONCORDE společnosti Air France.
Automobilové a technické muzeum v Sinsheimu je jediné muzeum na světě, kde si můžete vedle sebe
prohlédnout tyto dva dopravní nadzvukové letouny, které kdy byly nasazené v provozu (pobyt cca 3 hod.).
Přejezd ve večerních hodinách do ČR. Kolem 24:00 příjezd do Prahy.
Termín: 12. – 16. 6. 2017 (pondělí-pátek)

Cena: 6 590 Kč

Cena zahrnuje:
- autobusovou dopravu vč. dálničních poplatků, daně z přepravovaných osob v Německu
- 3 x ubytování v mládežnické ubytovně, hotelu (vícelůžkové pokoje)
- 3 x bufetová kontinentální snídaně
- služby průvodce CK
- informační materiály a plánky
- zákonné pojištění pro případ úpadku CK
- komplexní pojištění léčebných výloh do 3 000 000 Kč, vč. pojištění storna zájezdu, úrazového pojištění a
odpovědnosti za způsobenou škodu u ERV Evropské cestovní pojišťovny (v případě nemoci před zájezdem
hradí pojišťovna 80% ceny zájezdu bez pojištění)
- informační materiály/plánky
- DPH
Cena nezahrnuje:
- povinné vstupné za celý zájezd: 80 - 90 EUR – vybírá průvodce v autobuse
- příplatek za pojištění 140 Kč/zájezd pro dospělé a studenty od 18 let (pojištění pro osoby od 18 let je dražší)

