
NA SKOK DO EVROPSKÝCH METROPOLÍ

BERLÍN – město kontrastů
Podívejte se do Berlína, města naplněného historií 
i kulturou. Po příjezdu do Berlína se krátce zastavíme 
u Berlínské zdi – East Side Gallery a také si vyfotíme 
bývalý hraniční přechod Check Point Charlie. Následuje 
prohlídka historického centra města – podíváme se 
na budovu Říšského sněmu Reichstag, kde můžeme 
v případě zájmu vyšplhat až na prosklenou kopuli, odkud 
je krásný výhled na město. Uvidíme i nedalekou „pračku“, 
sídlo Angely Merkelové. Pocit dezorientace v nás vyvolá 
působivý Památník holocaustu a vyfotíme si symbol města 
- Braniborskou bránu, kterou projdeme na proslulou třídu 
Unter den Linden s mnoha ambasádami. Historie na nás 
dýchne u katedrály Sv. Hedviky a na Muzejním ostrově 
zapsaném jako dědictví UNESCO, podél Berlínského 
dómu pak dorazíme až k 368 m vysoké televizní věži. Z ní 
se pokocháme výhledem a den zakončíme na náměstí 
Alexanderplatz, kde si užijeme nákupy a osobní volno. 

BRATISLAVA – město tisíce prožitků
Navštivte Bratislavu, která Vás překvapí pohodovou 
atmosférou, kulturním životem a spoustou zajímavých atrakcí 
ve městě nebo v jeho blízkém okolí. Bratislavský hrad 
se čtyřmi věžemi a zajímavý Nový most z 2. poloviny 20. 
století se staly symboly této metropole. Kouzelné historické 
centrum je jako stvořené k procházkám. Obdivovat 
můžete Starou radnici, Michalskou bránu z původního 
středověkého opevnění a mnohé paláce v barokním stylu. 
Navštívit můžeme také hrad Devín - symbol slavné minulosti 
Slovanů, nacházející se na skále nad soutokem Moravy 
a Dunaje. Za návštěvu stojí rozhodně i Vodní dílo Gabčíkovo 
nedaleko Bratislavy. Hráz s vodní elektrárnou je postavena 
přibližně kilometr jižně od stejnojmenné obce. 

VARŠAVA – znovuzrozené město
Pojeďte s námi do hlavního města Polska, které má 
velmi pohnutou historii - za druhé světové války bylo 
z veliké části zničeno, ale historické jádro města bylo 
později obnoveno, dnes je památkou UNESCO. Lze tak 
opět obdivovat Staré město i s novodobým symbolem 
Varšavy - sochou bojovné mořské panny s mečem 
a štítem, Nové město i oblast Královské cesty, ulice 
vroubené četnými paláci a parky či kláštery a kostely. 
Navštívit můžeme kostel Svatého Kříže, kde je schránka 
se srdcem F. Chopina, uvidíme také obnovený Královský 
zámek z 16.-17. století s přepychovými interiéry. 
Mezi novodobými památkami Varšavy zaujme Palác 
kultury, věžovitá budova z 50. let inspirovaná tehdejší 
moskevskou architekturou. Procházka po polském 
Manhattanu s  mrakodrapy, moderní čtvrť výškových 
budov od světových architektů (David Libeskind), 
reprezentující Varšavu jako moderní metropoli 21. století. 

Tip:  Program lze obohatit o  aquapark 

Tropical Islands či město Postupim.

Cena od:  950 Kč / osoba

Cena od:  970 Kč / osoba

Cena od:  1.490 Kč / osoba

Ceny zahrnují:
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