
Drážďany - Vojenské historické muzeum
Největší muzeum svého druhu v Německu, přináší zcela 
nové pojetí prezentace více než osmisetleté německé 
vojenské historie. Celkem čítá expozice přes deset tisíc 
položek, milovníci vojenské techniky mohou mimo 
jiné obdivovat první provozuschopnou ponorku 
z roku 1851 nebo džíp typu Wolf, který zničili radikální 
islamisté v afghánském Kundúzu. Dále je k vidění čtrnáct 
metrů vysoká raketa V2 či šedesát párů bot vězňů  
vyhlazovacího tábora 
Majdanek a mnoho 
dalších zajímavostí. 

Vídeň – Vojenské historické muzeum
Prezentuje rakouskou a rakousko-uherskou vojenskou 
historii od třicetileté války až po rakouskou účast na 
mírových misích. Nachází se zde pozoruhodná sbírka 
velkých modelů válečných lodí. Součástí námořní 
expozice jsou rovněž uniformy a portréty slavných 
admirálů. K dalším zajímavým exponátům patří 
originální automobil, ve kterém jel Ferdinand d‘Este 
v Sarajevu 1914, škodovácká děla z 1. sv. války, 
originální pancéřová kopule z pevnosti Přemyšl 
a mnoho dalšího. Součástí 
muzea je i tanková zahrada, 
kde najdeme téměř všechny 
typy těžké obrněné techniky.

Brusel – Královské muzeum ozbrojených sil 
a vojenské historie
Muzejní sbírky zrcadlí deset století vojenské historie 
a zručnosti, od středověkých brnění po současná 
letadla a ozbrojená vozidla a stroje, včetně tanků, 
kanónů a nechybí ani vojenské uniformy a výstroje. 
Návštěvu muzea doplníme o prohlídku centra 
města dle časových možností - slavné Atomium, 
sídlo Evropského parlamentu, socha Čurajícího 
chlapečka Mannekenpis.

PRO MILITARISTY - MILOVNÍKY VOJENSKÉ HISTORIE

Cena od:  890 Kč / osoba

Cena zahrnuje:

                

Cena od:  2.190 Kč / osoba

Cena zahrnuje:

                

Cena od:  650 Kč / osoba

Cena zahrnuje:

              

c e s t o v n í  k a n c e l á ř
BEZPLATNÁ LINKA 800 138 241, e-mail: zajezdy@kristof-jazyky.cz 7

Nedaleká vojenská muzea, která by měl navštívit každý správný milovník vojenské historie a techniky.

Další tipy:  Vojenské muzeum Gatow v areálu 

bývalého letiště poblíž Berlína - sbírky letadel, helikoptér 

a uniforem pod širým nebem i v několika hangárech.


