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; VÝBOR FOO FAST VUT: PRŮZKUM ZÁJMU O "KRÁTKÝ" ZÁJEZD 

BERLÍN 

08. – 11. 06. 2022 (ST – SO) 

1. den • 08. 06. 2022 • ST 
Odjezd z Brna cca v 5.00 hodin. Během promítání filmu Tři oříšky pro Popelku se přiblížíme k zámku Moritzburg 
u Drážďan, kde se kultovní film z roku 1973 natáčel. Po prohlídce exteriéru (pokud si budete přát, navštívíme 
i interiér) se vydáme do blízké Míšně. Navštívíme porcelánku Haus Meissen, kde se "bílé zlato" vyrábí. Muzeum 
míšenské porcelánky vám představí výrobu a jedinečnou sbírku mainského porcelánu. Poté navštívíme vybrané 
pamětihodnosti města, například míšenskou katedrálu, radnici apod. V podvečer se přesuneme na nocleh k Berlínu. 

 
2. den • 09. 06. 2022 • ČT 
Snídaně. Po snídani odjedeme do Postupimi, která patří k nejnavštěvovanějším městům Německa, a to pro 
rozsáhlý komplex zámků, parků a zahrad. Navštívíme zámek Sanssouci, který se řadí k nejkrásnějším zámeckým 
komplexům v Evropě. Také nezapomeneme na exteriér Cecilienhofu, ve kterém byla podepsaná Postupimská 
dohoda o ukončení 2. světové války. Nocleh na stejném místě. 

 
3. den • 10. 06. 2022 • PÁ 
Snídaně. Poté prohlídka Berlína: Říšský sněm (Reichstag), Braniborská brána, památník holokaustu, obchodní 
komplex Sony Center, Checkpoint Charlie (hranice východního a západního Berlína), televizní věž (výjezd výtahem 
na vyhlídku), Alexander Platz, radnice a dóm.  Nocleh na stejném místě. 
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4. den • 11. 06. 2022 • SO 
Snídaně. Dopolední návštěva berlínských muzeí, s doporučením na prohlídku Pergamonského muzea. Osobní 
volno před cestou domů. Návrat do Brna v pozdních hodinách. 

  
 

Cena zájezdu: 6.550,00 Kč. 

Cena obsahuje: Autobusovou dopravu, 
 3× ubytování ve dvoulůžkových pokojích, 
 3× snídani, 
 průvodce, 
 komplexní pojištění.  

Cena neobsahuje: Vstupné do navštívených objektů. 

 
Předběžný zájem o tento zájezd sdělte JUDr. Marcele Janulíkové na email: 

marcelajanul@gmail.com 

v termínu do    29. 10. 2021. 
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