
                       Kód zájezdu: HB001, bus, hostel se snídaní, 2 dny/1 noc 

EXKURZE: VÝROBA AUTOMOBILU MERCEDES BENZ, 
BRÉMY, VÝROBA LETADEL AIRBUS, HAMBURK 

 
 

1. den -  tj. v úterý 24. 11. 2015 odjezd cca ve 23:00 hod. od školy.  
 

2. den - tj. 25. 11. 2015 v ranních hodinách příjezd do HAMBURKU. Po příjezdu do Hamburku exkurze do továrny 
AIRBUS (exkurze na 2,5 hod., prohlídka výroby a montáže letadel AIRBUS A 380). Odpoledne komentovaná plavba 
přístavem. Hamburk je největším německým námořním přístavem a hlavním přístavem pro kontejnerové a nadgabaritní 
zboží. Jako jeden z předních evropských kontejnerových uzlových přístavů nabízí přístav v Hamburku nejkratší a 
nejrychlejší spojení z a do veškerých ekonomických center v Německu, severní, střední a východní Evropě, Rakousku a 
Švýcarsku a nejlepší námořní přepravu do všech zámořských míst. Objem zboží přepravovaného po moři a odbavovaného 
v největším německém námořním přístavu činí více než 120 milionů tun ročně. S téměř 8 miliony kontejnerů (TEU) 
odbavených za rok představuje kontejnerová přeprava hlavní motor růstu.  Večer před odjezdem možnost prohlídky 
starého Hamburku s průvodcem. 

3. den - tj. 26. 11. 2015 v ranních hodinách příjezd do BRÉM – návštěva automobilky vyrábějící automobil značky Mercedes 

Benz . Odpoledne prohlídka historického hanzovního města a přístavu. Město leží na řece Weser, prohlídka města s průvodcem s 

tržním náměstím s gotickou radnicí s renesanční fasádou, Dóm sv. Petra, zvonkohra. Odjezd ve večerních hodinách. 

4. den tj. 27. 11. 2015 – příjezd ke škole v časných ranních hodinách. 

 
 
                        Termín: 24. – 27. 11. 2015 (úterý – pátek)                                   Cena: 3 190 Kč 
 
Cena zahrnuje: 
- autobusovou dopravu od školy  nebo jiného místa v Praze (bude uvedeno v pokynech na cestu, které CK zasílá cca 10 dnů 
před odjezdem na zájezd) 
- 1 x ubytování v hostelu s bufetovou snídaní 
- 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) 

 informační materiály/plánky 
 
Cena nezahrnuje: 
- vstupné 30 EUR/student 
- příplatek za pojištění studenti od 18 let 140 Kč (pojištění pro studenty od 18 let je dražší)  
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