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NĚ
M
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KO PROGRAM ZÁJEZDU (č.01):

1. den: odjezd z Plzně v 6.00 hod. (z Prahy v 7.15 hod.), po poledni příjezd na bývalé vojenské letiště Ga-
tow, které v době blokády Západního Berlína sehrálo významnou roli v rámci tzv. „leteckého mostu“. Místní 
Luftwaffe Museum představuje historii vojenského letectví v Německu od jejích počátků, 1. a 2. světovou 
válku, období studené války až po současnost. Letadla „východu i západu“, helikoptéry, raketové systémy, 
expozici uniforem a obleků, zajímavé fotografie a dokumenty najdete pod otevřeným nebem, ale i v několika 
hangárech. Toto unikátní muzeum musíte rozhodně navštívit! Více na www.mhm-gatow.de.
Vstupné je zdarma. Vpodvečer se zastavíte u Glienicker Brucke, kde v době studené války probíhalo 
vyměňování zajatých agentů mezi východem a západem. Odjezd na ubytování, nocleh.
2. den: Dopoledne prohlídka pozoruhodností a památek Berlína, např. Říšský sněm (Reichstag), Branibor-
ská brána, Unter den Linden, bývalý přechod Checkpoint Charlie, East Side Gallery (zbytek Berlínské zdi), 
zřícenina kostela Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, Kurfürstendamm a Alexanderplatz (bývalé „západní“ 
a „východní“ centrum města), památník Rudé armády… Odpoledne návštěva zajímavého muzea Deutsches 
Technikmuseum, kde najdete expozici letecké, lodní, železniční a silniční dopravy, oddělení chemie, ener-
getiky, tiskařské a papírenské techniky, sdělovací a výpočetní techniky, textilu, oddělení filmu a fotografie. 
V parku na volném prostranství jsou např. větrné mlýny, pivovar... Více na www.sdtb.de.
Vpodvečer odjezd z Berlína, předpokládaný návrat přes Prahu a Plzeň do 24.00 hod.
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (WC, klima, DVD, bar), 1 noc v hotelu se snídaní (2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím), služby průvodce, komplexní pojištění viz str. 98.
Doporučená částka na vstupy: skupinové vstupné DTM 5,- EUR, Luftwaffe Museum vstup zdarma.
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Termín cena č. zájezdu
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Odjezdová místa: Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň, Domažlice, Horšov. Týn, Staňkov, Holýšov, Stod, 
Kdyně, Klatovy, Švihov, Přeštice, Klášterec n. Ohří, Ostrov, Karlovy Vary, Bečov, Toužim, Úněšov, Chodov, 
Loket, Sokolov, Cheb, Mariánské Lázně, Planá, Tachov, Ústí nad Labem, Teplice, Bílina, Most, Chomutov.


