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Program: 
 
1. den  (23.4.) Odjezd v brzkých ranních hodinách (cca 5:00 hod) z Brna. 

Kolem poledne příjezd do Berlína – zastávka u muzea Check Point Charlie a Berlínské zdi – 
East Side Gallery, následuje prohlídka historického centra -  Braniborská brána, Říšský sněm 

- sídlo německého spolkového sněmu, Alexanderplatz, Neptunova kašna, dóm, třída Unter 
den Linden, Evropské centrum a návštěva Televizní věže (vstupné zahrnuto v ceně zájezdu). 

Osobní volno – možnost nákupu v populárním obchodě PRIMARK. 

Večer ubytování v hostelu v Berlíně 

 

2. den (24.4.)  Po snídani – přejezd do aquaparku Tropical Islands 
Tropical Islands  – největší evropský aquapark, 6 600 m

2
 tropického ráje u Berlína (vstupné 

zahrnuto v ceně zájezdu) 

 

Na co se můžete těšit v Tropical Islands: 

• Největší vnitřní deštný prales na světě skrývající přes 50 000 kusů stromů, keřů a dalších tropických 

rostlin dovezených přímo z džungle. 

• Tropická vesnička, která vás zaujme unikátní kolekcí přístřešků a chýší, které jakoby z oka vypadly 

těm v tropech.  

• Nákupní ulička, kde si můžete zakoupit ručně vyráběné suvenýry z exotických koutů světa, jako jsou 

třeba korálky, přívěsky či obrázky. 

• Nejvyšší tobogán v Německu měřící 25 metrů a můžete na něm dosáhnout rychlosti až 70 km/h! 

• Tropické moře, které je udržováno na teplotu 28°C a nabízí nádherné pláže. 

• Romantická laguna Bali s teplotou vody 32°C - ideální místo pro relaxaci a odpočinek. 

V odpoledních hodinách odjezd (cca 15:00 hod.). Návrat v pozdních večerních hodinách (21 – 22 hod.) 
 

 

Cena:  3 000 Kč/ osoba při min. počtu 50 platících žáků 

 

Cena zahrnuje: dopravu zahraničním autobusem, veškeré poplatky spojené s dopravou (parkovné, mýtné, 

daň SRN), ubytování v hostelu se snídaní, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění 

proti STORNU zájezdu, vstupné do Tropical Islands a do TV věže (jiné vstupy se neplatí), službu průvodce 

 

Cena nezahrnuje: kapesné, ostatní stravu 

 

 

V autobuse je možnost občerstvení (standardně studené + teplé nápoje, párky – nutno dohodnout před 

odjezdem).  
 

 

Změna programu vyhrazena! 

 


