NA2016132
bus, hotel/hostel, snídaně, 3 dny/1 noc

Školní exkurze Mercedes-Benz Museum Stuttgart + Museum Porsche
Stuttgart, letiště Frankfurt nad Mohanem, technické muzeum Sinsheim
1. den – 2. 11. 2016 (středa) – v ranních hodinách odjezd do Stuttgartu (550 km, 7 hodin), odjezd kolem 01:00 hod. ráno,
tj. odjezd v noci z úterý na středu. Příjezd do Stuttgartu kolem 8:00 – 9:00. Dopoledne návštěva muzea Mercedes-Benz
– jedná se o jediné muzeum na světě, které mapuje více než 125 letou tradici automobilového průmyslu. Na devíti patrech
uvidíte 1 600 vystavených vozů. Prohlídka je s audio-průvodcem v několika světových jazycích (aj, nj, rj) k dispozici a trvá
dvě hodiny. Pauza na oběd (individuální z vlastních zdrojů,
popřípadě možnost nákupu občerstvení). Odpoledne návštěva
muzea Porsche - více než 80 vozidel a mnoho malých exponátů
jsou k vidění v muzeu Porsche v unikátním prostředí. Kromě
světoznámých, ikonický vozidel, jako je například 356, 550, 911 a
917, jsou k vidění další technické vymoženosti profesora
Ferdinanda Porsche z počátku 20. století. V případě času krátká
prohlídka města. Přejezd na ubytování.
2. den – 3. 11. 2016 (čtvrtek) – dopoledne návštěva
automobilového a technického muzea v Sinsheimu Auto &
Technik MUSEUM SINSHEIM. Kromě motocyklů, letadel,
rekordních vozů, závodních a sportovních aut, lokomotiv,
vojenských a užitkových vozů nebo velkokapacitních motorů si
zde můžete prohlédnout nadzvukové dopravní letadlo typu
Tupolev TU-144 . Letadlo bylo přepravováno mimořádným transportem po suchu a po vodě z Moskvy do Sinsheimu a na
jaře 2001 bylo vystaveno v pozici při startu na střeše muzea. O pouhé čtyři roky později byla sbírka rozšířena o původní
CONCORDE společnosti Air France. Automobilové a technické muzeum v Sinsheimu je jediné muzeum na světě, kde si
můžete vedle sebe prohlédnout tyto dva dopravní nadzvukové letouny, které kdy byly nasazené v provozu (pobyt cca 3
hod.) Přejezd do Frankfurtu nad Mohanem, exkurze na letiště: vstup na vyhlídku, komentovaná exkurze letiště na 90
min. Návštěva Frankfurtu a kratší rozchod v centru a možnost nákupu jídla na cestu zpět. Odjezd kolem 21:00 hodin.
4. den – 4. 11. 2016 (pátek) - příjezd v ranních hodinách 4:00 – 5:00.
Termín: 2. – 4. 11. 2016 (středa-pátek)

Cena: 3 890 Kč

Cena zahrnuje:

autobusovou dopravu od vč. dálničních poplatků, daně z přepravovaných osob v Německu

1 x ubytování v hostelu/hotelu – vícelůžkové pokoje

1 x bufetová snídaně na osobu

služby průvodce CK

zákonné pojištění pro případ úpadku CK

komplexní pojištění léčebných výloh do 3 000 000 Kč, vč. pojištění storna zájezdu, úrazového pojištění a
odpovědnosti za způsobenou škodu u ERV Evropské cestovní pojišťovny (v případě nemoci před zájezdem hradí
pojišťovna 80% ceny zájezdu bez pojištění)

informační materiály/plánky

DPH
Cena nezahrnuje:
povinné vstupné za celý zájezd: 35 EUR – vybírá průvodce v autobuse

