
ZÁVODNÍ OKRUHY FORMULE 1
Hungaroring Maďarsko
Chcete vidět trať Formule 1 před nebo po víkendu 
Velké ceny na vlastní oči? Projít si boxy, vyfotit se na 
stupních vítězů či se dozvědět více o historii trati? 
Pojeďte na závodní okruh F1 Hungaroring.

Nürburgring Německo
Zúčastněte se populárního zákulisního turné 
a nahlédněte do zákulisí Nürburgringu. Kromě 
faktů uslyšíte spoustu 
zábavných anekdot 
z osmdesátileté historie 
Nürburgringu. 

Garmisch - Partenkirchen
Místo konání Zimních olympijských her a každoročního 
skokanského závodu, který je součástí Turné čtyř 
můstků. V roce 2007 byl na místě starého skokanského 
můstku vystavěn nový, můžete se podívat až na jeho 
vrchol a zažít pocit závodníků – skokanů. Návštěvu Ga-
Pa doporučujeme spojit s turistikou po okolí případně 
s výstupem na nejvyšší horu Německa – Zugspitze.

PRO SPORTOVNÍ NADŠENCE

FOTBALOVÉ STADIONY
FC Bayern Mnichov
Navštivte jeden z nejkrásnějších fotbalových stadionů 
světa Allianz Arenu v Mnichově, kde se konají zápasy 
klubů FC Bayern München a TSV 1860 München. 
Hlavním charakteristickým znakem stadionu je jeho 
ojedinělá fasáda. Je vytvořena z kosočtvercových 
vzduchových polštářů, které jsou při zápasech 
rozsvíceny v barvách domácího mužstva (červená 
pro FC Bayern, modrá pro 1860 München a bílá pro 
národní mužstvo).

FC Schalke 04
Prohlídka VELTINS-Arena vám umožní vidět části 
stadionu, které by diváci nikdy neviděli v den zápasu. 
Navštívíte tunel, domácí šatnu, pohostinské centrum, 
mediální zařízení, kapli, a řadu dalších zajímavých míst. 
Zároveň se dozvíte, jak multifunkční aréna funguje. 
Součástí prohlídky je i možnost návštěvy muzea Schalke.

Jste sportovními nadšenci, kteří se zajímají o minulost, současnost nebo jen zajímavosti z daného sportovního odvětví? 
Anebo se prostě jen rádi hýbete? Vydejte se s námi na výlet!

Cena od:  1.450 Kč / osoba

Cena od:  1.650 Kč / osobaCena od:  1.250 Kč / osoba

Cena od:  1.690 Kč / osoba

Ceny zahrnují:

               
Další tip: FC Lipsko, 

Herhta BSC Berlín

BEZPLATNÁ LINKA 800 138 241, e-mail: zajezdy@kristof-jazyky.cz14
c e s t o v n í  k a n c e l á ř

Cena od:  1.350 Kč / osoba


