
 BMW Welt v Bavorsku   
BMW Welt Vás nadchne svou nezaměnitelnou, 
futuristickou architekturou a odhalí tajemství 
výroby světově proslulých automobilů. Navštívit 
můžete navíc muzeum 
s více než 125 originálními 
a nejcennějšími kousky.

 BMW v Lipsku   
„Továrna na sny“, kde se vyrábějí moderní elektromobily. 
Exkurze do výroby elektromobilů řady “i” nedaleko 
Lipska. Ve zbylé části dne 
zavítáme i do samotného 
Lipska, kde si projdeme 
centrum města. 

 BMW Motorenwerk Steyr   
Jeden z největších automobilových závodů BMW Group 
zaměřený na vývoj a výrobu 
dieselových motorů.

  AUDI v Ingolstadtu   
Exkurze do továrny výrobce luxusní značky Audi. Lze 
absolvovat jak obecnou prohlídku, tak i tematickou 
(speciální prohlídky lakoven či karosáren). V případě 
zájmu je možné projít i muzeum automobilky - 
Zážitkový svět Audi nebo 
historické centrum města 
Ingolstadt. 

 VOLKSWAGEN v Drážďanech   
Skleněná manufaktura - CENTER OF FUTURE 
MOBILITY - Vás zavede do světa e-mobility - jedinečný 
svět zážitkové výroby 
a místo zprostředkování 
technologických vizí.

Cena od:  1.350 Kč / osoba

 VOLKSWAGEN v Bratislavě   
Prohlídka výrobního závodu, kde vyrábí 5 značek pod 
jednou střechou (VW Touareg, Porsche Cayenne, Audi 
Q7, Škoda Citigo a Seat Mii 
– minicars)  

  v Lipsku   
Prohlídka jednoho z nejmodernějších závodů v Evropě. 
Jedinečná možnost na vlastní oči vidět, jak se montují 
vozy Porsche Carrera, 911 
a GT3.  Nenecháme si ujít 
ani prohlídku centra Lipska.

 MERCEDES-BENZ u Stuttgartu   
Exkurze do továrny poblíž Stuttgartu, městě 
automobilů. Muzeum Mercedesu je mistrovská 
prezentace firmy a automobilismu obecně a společně 
s novým muzeem Porsche 
nabízí zvýhodněné vstupné 
do obou muzeí.

Autostadt Wolfsburg   
“Město automobilů” rozkládající se na více než 30 
hektarech, turistická atrakce, která přiléhá k továrně 
firmy Volkswagen, a její součástí je i muzeum a zábavní 
park. Jde o druhý nejnavštěvovanější zábavní park 
v Německu. Své zastoupení tu mají i firmy Audi, 
SEAT, Lamborghini, Porsche či Škoda. Modely aut 
doplňují skvělé interaktivní výstavy. Můžete se na 
chvilku stát automobilovým designérem, vyzkoušet si 
různé simulátory nebo zjistit vliv automobilů na život 
v jakékoliv části světa.
Nepřehlédnutelné je muzeum zvané ZeitHaus, kde 
se vrátíte v čase na začátek automobilismu. Můžete 
obdivovat nablýskané automobily všech značek, které 
tvořily historii.

Cena od:  1.100 Kč / osoba

Cena od:  1.100 Kč / osoba

Cena od:  1.450 Kč / osoba

Cena od:  1.190 Kč / osoba

Cena od:  1.100 Kč / osoba

Cena od:  1.050 Kč / osoba

Cena od:  1.050 Kč / osoba

Cena od:  850 Kč / osoba

PRŮMYSLOVÉ A TECHNICKÉ OBORY    

Další tipy: Itálie - Modena muzeum Ferrari.

Exkurze do automobilek v zahraničí
Vydejte se k našim „sousedům“ za poznáním výroby nejluxusnějších značek automobilů, nahlédněte pod ruce mistrům 
svého řemesla a obdivujte nejmodernější roboty, bez kterých by tento průmysl nemohl fungovat.

Ceny zahrnují:
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