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MNÍCHOV, ŠTRASBURG A ZÁBAVNÝ
PARK EUROPAPARK RUST

TERMÍN:
pre kolektív podľa požiadavky

CENA: cca 205 €
V cene je doprava lux. autobusom, 2x hotelové ubytovanie s raňajkami, prehliadka so sprievodcom CK
Možný príplatok: poistenie, vstupenky
PROGRAM:
1.deň: odchod zo Slovenska vo večerných hodinách, tranzit cez Rakúsko
2.deň: v ranných hodinách príchod do Mníchova, návšteva Deutches múzea, prehliadka historického centra s pešou zónou - nám. Marienplatz, gotický kostol Panny Márie, Stará a Nová radnica so zvonkohrou, kostol Peterskirche, Frauenkirche, bazilika Theatinerkirche, kráľovský palác Residenz, olympijský komplex a štadión so zaujímavou strechou –
pamiatka na letné olympijské hry v r. 1972, ubytovanie
Deutches múzeum v Mníchove je najväčšie prírodovedné a technické múzeum v Európe. Nájdete ho blízko starobylého
centra a na prehliadku si nechajte aspoň šesť hodín, lebo je na čo pozerať. Na ploche šesťdesiattisíc štvorcových metrov
je vystavených asi stodvadsaťtisíc objektov, cez optiku, hydrostatiku, hydrodynamiku, prezentáciu motorov, lodí, áut,
lietadiel, oddelenie aeronautiky, astronómie, kozmických technológií, veľké matematické oddelenie až po oddelenie podzemnej a povrchovej ťažby s rozľahlým hlbinným dolom, ktoré dokumentujú historický vývoj prírodných vied a techniky v Nemecku od praveku po súčasnosť /vstupenka 3 €/žiak/
3.deň: raňajky, odchod do Štrasburgu, kde sídli Európsky parlament, Rada Európy a Európsky súd pre ľudské práva,
prehliadka: katedrála Notre Dame, nám. Kleber, Rohanský palác, univerzita, kostol sv. Pavla, staré mesto, Petite France,
ubytovanie
4.deň: raňajky, celodenný pobyt v najväčšom nemeckom zábavnom parku EUROPAPARK, večer odchod na Slovensko
5.deň: príchod na Slovensko v ranných hodinách
EUROPAPARK - je rozdelený do 13 tematických štvrtí. Každá má svoju architektúru, gastronómiu a kultúru podľa danej krajiny –
Nemecko, Francúzsko, Rusko, Taliansko, Švajčiarsko, Grécko, Nórsko, Španielsko, Holandsko, Rakúsko, Anglicko, Island, Portugalsko. Čaká Vás tu viac ako 100 atrakcií vrátane predstavení Ice Show a muzikálov. Nadchne milovníkov horských, vodných dráh a ponúka množstvo ďalších adrenalínových atrakcií. Celý areál je možné obísť vlakom s fantastickými výhľadmi.

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma

