
Milovníci vojenské historie jistě ocení návštěvu míst, která jsou známá svou spojitostí s válečnými konflikty. V jednom 
z proslulých vojenských muzeí si na své přijdou i obdivovatelé vojenské techniky a zbraní.

Berlínská zeď a historické centrum Berlína
Berlín - bývalé centrum Třetí říše, kde se nachází velké 
množství památek spojených s 2. světovou válkou. Nelze 
vynechat Berlínskou zeď – symbol studené války, 165 km  
dlouhá betonová stavba, která po 28 let dělila německou 
metropoli. Dále možnost navštívit bývalý hraniční přechod 
Checkpoint Charlie a Muzeum Berlínské zdi, které 
zachycuje život v rozděleném Berlíně. Prohlídka centra města 
zahrnuje budovu Reichstag,   
Braniborskou bránu, 
čtvrť Unter den Linden,  
Památník holocaustu, 
proslulou TV věž a mnoho 
dalšího. 

Berchtesgaden - Orlí hnízdo a Salzburg 
První den navštívíme Salzburg - rodiště W. A. Mozarta, 
město s malebnými uličkami, významnými kostely, 
pevností Hohensalzburg a krásným zámkem Mirabell 
na druhém břehu řeky Salzach. Večer ubytování v hostelu.
Druhý den  vyrazíme na Orlí hnízdo - horské útočiště 
Adolfa Hitlera vybudované jako dárek k jeho 50. 
narozeninám. Kehlsteinhaus se tyčící na skalnatém 
hřebeni ve výšce 1 834 m n. m. a je odtud nádherný 
výhled na Berchstesgaden. Nejdříve absolvujeme jízdu 
místním autobusem po strmé, 6,5 kilometru dlouhé 
silnici, zaříznuté ve skále. Následně projdeme tunelem 
vykládaným mramorem a nakonec se vyvezeme 
luxusním dobovým výtahem.

Maginotova linie 
Pás pevností, které v době mezi první a druhou světovou válkou 
budovala Francie na své východní hranici. Navštívit můžete 
například jednu z pevností Hackenberg nebo Fermont – 
dělostřelecké komplexy, největší dvě muzea Maginotovy 
linie, v obou se svezete podzemním vláčkem, uvidíte muniční 
sklady, dokonale vybavené dělostřelecké sruby a otočnou 
a výsuvnou věž pro kanóny, součástí prohlídek jsou také 
kasárny s veškerým vybavením - ubikace, kuchyně, ošetřovna 
apod. Večer ubytování v hotelu.
Následující den prohlídka Štrasburku - „křižovatka Evropy“, 
sídlo Evropského parlamentu, historické centrum UNESCO 
s katedrálou Notre Dame, slavná čtvrť Petite France 
s hrázděnými domy, kanály a neopakovatelnou atmosférou.

PRO MILITARISTY - MILOVNÍKY VOJENSKÉ HISTORIE

Lze prodloužit o 1 den a navštívit 

nedalekou Postupim

Cena od:  1.190 Kč / osoba

Cena zahrnuje:

               

Program lze doplnit o návštěvu 

Solného dolu Berchtesgaden

Cena od: 2.790 Kč / osoba 

2 dny/1 noc

Cena zahrnuje:

                

Cena od:  3.190 Kč / osoba

2 dny/1 noc

Cena zahrnuje:

                   

BEZPLATNÁ LINKA 800 138 241, e-mail: zajezdy@kristof-jazyky.cz6
c e s t o v n í  k a n c e l á ř

Další tipy:  Lipsko  - bitva národů, Verdun - jedna z nej-

větších bitev 1. sv.v., Peenemünde - kolébka raketové 

historie (vývoj raket, odpalovací zařízení).


