Školní zájezd do SRN:

ZÁŽITKOVÝ STUTTGART
Stuttgart je metropole Bádenska-Württenberska. Leží v malebném údolí řeky Neckar. Je
to nádherné město plné zelených parků, zajímavých historických památek a živých ulic
rozbíhajících se do okolních kopců.

Termín: 22. 05. - 23. 05. 2019
Program:
22.
05.: Ráno v 5:00 hod. odjezd z Domažlic. SRN: STUTTGART: návštěva MUZEA
MERCEDESBENZ, které je situováno hned vedle výrobní továrny. Muzeum sídlí v honosné budově ze
skla a oceli, která se řadí mezi nejzajímavější moderní stavby 21. století. V 9 patrech si na ploše
16.500 m2 prohlédnete přes 160 aut, letadel a kamiónů různého data výroby od veteránů po současné
modely a téměř 1.500 dalších exponátů. Odpoledne přejezd do CENTRA Stuttgartu. Uvidíte kouzelné
náměstí Schlossplatz s kašnou, historické budovy barokního „nového“ zámku, půvabný renesanční
„starý“ zámek, který stojí opodál, protilehlou hypermoderní prosklenou budovu státní galerie aj..
Projdete se po hlavní pěší zóně Königstrasse, která je plná obchodů, restaurací, cukráren, …. .
Možnost občerstvení a nákupů. Stuttgart se pyšní 1. TELEVIZNÍ VĚŽÍ na světě, ze které je nádherný
pohled do kraje. Odjezd na ubytování. Nocleh.
23.
05.: Po snídani je možné navštívit: A) MUZEUM PORSCHE. V impozantní nakloněné budově,
považované za nejkrásnější muzejní stavbu na světě, na návštěvníky čekají skutečné poklady
automobilového průmyslu. K vidění je cca 80 modelů.
B) ZOO WILHELMA STUTTGART, ve které našlo domov asi 11.000 zvířat více než tisíce druhů. ZOO
je světově prosloulá svým chovem lidoopů. Jsou tu všechny 4 druhy. Raritou je „opičí školka“ speciální pavilon pro mladé lidoopy v Evropě. Zajímavé je akvárium se živočichy ze všech koutů světa
či deštný prales. Pozn.: V případě zájmu méně než 10 žáků, bude realizován jeden program.
Nedaleko Stuttgartu leží překrásné barokní město LUDWIGSBURG, které ve světě proslavil velkolepý
rezidenční zámek nazývaný „ŠVÁBSKÉ VERSAILLES“. Připravena je prohlídka téměř 50 přepychových
komnat včetně nejstaršího barokního divadla na světě. Zámek obklopuje nádherný květinový park ve
stylu francouzské zahrady. Odtud odjezd zpět do ČR. Návrat do Domažlic cca 22:00 hod. Pozn.:
Změna programu vyhrazena.
Doprava:
Lux bus 47 míst (klimatizace, DVD, WC, bar).
Ubytování:
Moderní hostel situovaný přímo ve Stuttgartu cca 20 min. pěšky od centra. Většinou
čtyřlůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím. S sebou nutný vlastní ručník/osuška
a mycí prostředky (sprchový gel).
www.jugendherberge-stuttgart.de
Stravování: Snídaně.
Cena:
a) 2. 250,- Kč/os.do 15 let/cestovní pojištění do zahraničí
b) 2. 280,- Kč/os.+15 let/cestovní pojištění do zahraničí
Cena obsahuje: doprava lux busem, 1x hostel, 1x snídaně, cestovní pojištění, průvodce CK. Pozn.:
Komplexní cestovní pojištění do zahraničí „ balíček“ obsahuje pojištění léčebných výloh v zahraničí,
asisteční služby, úraz, škodu způsobenou 3.osobě na zdraví nebo na věci, storno zájezdu.
Doporučené kapesné na vstupné: 30 EUR/os. + kapesné na vlastní útratu (jídlo, suvenýry,....)
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