Termín: 16.-20.5.2020

Číslo zájezdu: 20-516

Cena: 6 300,- Kč

SEVERNÍ NĚMECKO
1. DEN: ODJEZD Z ČR
Na zájezd vyjedeme od budovy školy v pozdních večerních hodinách. Autobusem pojedeme do Německa a zastavovat
budeme jen na protažení a toalety.
2. DEN: LÜBECK, HAMBURG
Ráno přijedeme do města Lübeck, rodiště Thomase Manna, které bylo ve středověku nejvýznamnějším městem na Baltu.
Zde nás čeká procházka městem a prohlídka historického centra (Marienkirche, Dóm, Radnice atd.). Poté navštívíme
město Hamburg, největší říční přístav Evropy. Čeká nás plavba lodí přístavem a prohlídka města. Večer odjedeme na
ubytování.
3. DEN: BREMERHAVEN, BREMEN
Po snídani přejedeme významného přístavu Bremerhaven, který se rozkládá při širokém ústí řeky Weser do Severního
moře. Zájemci budou mít možnost navštívit věhlasné muzeum námořní dopravy Schifffahrtsmuseum s originály i modely
lodí od období Římanů po dnešní dny (např. poslední velká německá plachetnice, polární loď nebo ponorka z 2. světové
války). Poté budeme mít volný čas, který můžeme využít k občerstvení nebo návštěvě některého z místních muzeí.
Odpoledne přejedeme do historického města Bremen, které se stalo členem hanzy již roku 1358. Zde nás čeká prohlídka
historického středu kolem náměstí Marktplatz s desetimetrovou sochou Rolanda, patrona města a sousoším brémských
muzikantů. Na závěr budeme mít volný čas. Večer se vrátíme na ubytování jako předešlou noc.
4. DEN: HELGOLAND, CUXHAVEN
Po snídani přejedeme do přístavu Cuxhaven, odkud se vydáme lodí na známý ostrov Helgoland. Projdeme se po ostrově,
který v minulosti patřil Dánsku i Velké Británii, ale od roku 1890 náleží Německu. Prohlédneme si místní dominantu, 40
metrů vysoký skalní útvar z červeného pískovce zvaný Lange Anna, na kterém je možné pozorovat hejna racků či terejů.
Poté budeme mít volný čas na občerstvení a nákup suvenýrů. Odpoledne odplujeme zpátky na pevninu, v případě časové
rezervy se ještě zastavíme u dominanty Cuxhavenu, tzv. Kugelbake (bývalý maják stojící na místě, kde se řeka Labe vlévá
do Severního moře). Večer se vrátíme na ubytování jako minulou noc.
5. DEN: QUEDLINBURG, THALE
Po snídani si pojedeme prohlédnout pěkné městečko Quedlinburg, které se pyšní mnoha hrázděnými domy a
především mohutnou románskou bazilikou sv. Serváce a renesančním zámkem. Na závěr zájezdu se přemístíme do
nedalekého městečka Thale, kde se řeka Bode zařezává do žulového masivu až do hloubky 200 m (skaliska Roßtrappe
a Hexentanzplatz). Vyjedeme lanovkou na výšinu Hexentanzplatz s krásnými výhledy do údolí řeky Bode. Čeká nás
procházka s výhledem na výšinu Roßtrappe a na městečko Thale a pro zájemce třeba i jízda na letní sáňkařské dráze.
Odpoledne odjedeme zpět do České republiky. Ke škole se vrátíme v pozdních večerních hodinách.
V ceně je zahrnuto:
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, video, lednička, prodej nápojů
- 3x 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 a jízda lodí: 60-70 EUR pro studenty do 18 let
Poznámka:
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků

