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DOVOLENKY, POZNÁVACIE ZÁJAZDY, VÝLETY, EXKURZIE, CESTOVNÉ LÍSTKY, POISTENIE, LETENKY
ponúkame V CK TRIP - HYPERMARKET TESCO, Košická 3, ŽILINA, 0945/463 382, cktrip@cktrip.eu

BERLÍN - METROPOLA NA SPRÉVE, POSTUPIM

Berlín – mesto kontrastov, rozmanitosti, výnimočná symbióza neobyčajnej histórie a moderny, Postupim – jedinečná
pamiatka Unesco
TERMÍN: 1.-4.5.2019
Pre kolektív termín podľa požiadavky

CENA: 148 €
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 2 noci s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK
Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie

PROGRAM:
1.deň: odchod zo Žiliny o 1,00 hod., možnosť nástupu – smer Čadca, tranzit cez Poľsko s pravidelnými prestávkami. Po
príchode do Berlína – hlavného mesta Nemecka prehliadka, ktorú začneme pri jednej z najdôležitejších budov – Reichstagu, sídle nemeckého parlamentu, Brandenburgská brána – jeden zo symbolov mesta, pôvodná colná brána z 18. st. so sochou bohyne mieru Eirene, ktorá sa za Napoleona ocitla na niekoľko rokov v Paríži, reprezentačný bulvár Unter den Linden, Opera, Humboldtova univerzita, Kráľovský zámok, Ostrov múzeí – pamiatka Unesco, Berlínsky dóm, najväčší protestantský kostol z 15. st. s množstvom umeleckých diel a pozlátených sarkofágov, Staré a Nové múzeum, Bode múzeum,
Alexanderplatz – centrum bývalého východného Nemecka s televíznou vežou a slávnymi Hodinami sveta s rotujúcou slnečnou sústavou, Červená radnica imitujúca vrcholnú taliansku renesanciu – oficiálne sídlo primátora a mestskej rady.
Osobné voľno, možnosť návštevy múzeí, ubytovanie.
2.deň: raňajky, výlet do hlavného mesta Brandenburska – malebnej Postupimi, mesta nádherných zámkov, záhrad a kráľovských rezidencii známych ako pruské Versailles, architektonické majstrovské dielo, pamiatka Unesco. Prehliadka
zámku Cecilienhof pripomínajúceho staré anglické šľachtické sídlo z obdobia Tudorovcov, kde sa konala dôležitá
Postupimská konferencia. Pri prechádzke mestom navštívime historickú Holandskú šťvrť s nízkymi domčekmi z červených
tehál, postavených pre holandských robotníkov v 18. st., dnes s reštauráciami, obchodíkmi a malými galériami, Francúzsky
kostol pripomínajúci staroveký Pantheon, najkrajší postupimský kostol sv. Mikuláša so zelenou kupolou. Prechádzka
v úchvatnom parku Sanssouci s množstvom zámkov, kráľovských rezidencií, záhrad a galérií. Celý park sa postupne
rozrastal okolo rokokového zámku z 18. st., letného sídla Fridricha Veľkého. Patrí k najkrajším zámockým komplexom
v Európe. Návrat do Berlína, prehliadka – Friedrichstrasse – hlavná nákupná ulica, bývalý hraničný prechod Checkpoint
Charlie, návrat na hotel.
3.deň: raňajky, prehliadka: moderné Postupimské nám., symbolizujúce moderné technológie a budúcnosť Nemecka, v prípade záujmu výstava Salvadora Dalí, Sony Centrum, Štátna filharmónia, prechádzka po Tiergarten, Stĺp víťazstva, Gedachtniskirche, elegantný bulvár Kurfirstendamm vybudovaný podľa vzoru parížskych Champs-Elysées, obchodný dom
KaDeWe, večer odchod na Slovensko.
4.deň: príchod do Žiliny v ranných hodinách.
Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma

