
VĚDECKÁ CENTRA HORNICKÁ MĚSTA

Zájezdy nejen pro fyziky – návštěvy známých 
vědeckých center zaujmou především malé i velké 
vědátory, nové zážitky si však přiveze domů každý. 

CERN ve Švýcarsku
Exkurze do největšího vědeckého centra v Evropě 
s urychlovačem částic „LHC“. Cílem organizace je 
mezinárodní spolupráce na 
poli vědeckého výzkumu 
částicové fyziky.

Technorama ve 
městě špičkových  
technologií ve Švýcarsku
Super moderní muzeum, které se řadí mezi 
nejznámější vědecká centra 
na světě. Na více než 500 
exponátech si prohloubíte 
znalosti o přírodních jevech 
a pochopíte, jak funguje 
fyzika, příroda i život. 

Centrum GSI Helmholtz v Německu
Centrum výzkumu těžkých iontů v Darmstadtu - 
provoz jednoho z předních 
světových zařízení pro 
urychlování částic. Mezi 
hlavní obory výzkumu patří 
fyzika plazmatu, biofyzika 
a atomová fyzika. Prohlídka 
urychlovače a vybraných výzkumných stanic.

NEMO Science Museum  v Amsterdamu
Největší vědecké muzeum 
v Nizozemsku, kde je 
možné objevovat svět vědy 
a technologie zábavnou 
cestou. Témata, na které 
se muzeum zaměřuje, jsou 
energie, komunikace a člověk.

Solné doly - vezmeme vás do podzemí, které ukrývá 
skutečné klenoty - opuštěné doly, kde se dříve těžila sůl, 
drahé kovy a jiné suroviny. 

Solná komora v Rakousku
Hallstatt, jedno z nejhezčích městeček (UNESCO). 
Vyjedete zubačkou na vrchol hory Salzberg, navštívíte 
místní důl se zážitkovou prohlídkou a seznámíte se 
jak s těžbou soli již od dob 
pravěku, tak se vznikem 
pojmu halštatské kultury, 
součástí prohlídky jsou 
i skluzavky a jízda vláčkem.

Solný důl Wieliczka nedaleko Krakova
Polská perla ukrytá v podzemí. Jedna z největších 
atrakcí, která mapuje těžbu soli od středověku až do 
současnosti. Prohlídková 
trasa vede nádherným 
světem solných chodeb 
a komor. Od roku 1978 je 
zapsaný na listině UNESCO.  

Tarnovské Hory v Polsku
Největší a historicky nejvýznamnější doly stříbra, 
olova a zinku, od roku 2017 je komplex zapsaný na 
listině UNESCO. Během 
prohlídky podzemních 
chodeb se projedete i na 
loďce automaticky tažené 
ocelovým lanem .

Annaberg-Buchholz v Německu
Historické město na úpatí Krušných hor. Prohlídka 
jednoho z hornických dolů v okolí města - Štola 
Markuse Röhlinga. Projedeme se důlním vláčkem 
a prohlédneme si působivá svědectví z doby těžby 
stříbra a kobaltu v letech 1733 až 1857.

.

Lze navštívit čokoládovnu 
nebo sýrárnu.

Cena od:  3.790 Kč / osoba

2 dny/1 noc

Doporučujeme jako 2 denní 

s návštěvou Salzburgu!

Cena od:  2.750 Kč / osoba

2 dny/1 noc

Doporučujeme jako 2 denní 

s návštěvou a Krakova!

Cena od:  2.490 Kč / osoba

2 dny/1 nocMožné přidat  návštěvu 
Kostnice a Rýnské vodopády.

Cena od:  3.290 Kč / osoba

2 dny/1 noc

Navštivte i nedaleký Frankfurt 

nebo Norimberk.

Cena od:  2.790 Kč / osoba

2 dny/1 noc

Možné spojit s návštěvou 
muzea Anny Frankové.

Cena od:  3.590 Kč / osoba

2 dny/1 noc

Doporučujeme spojit 
s Osvětimí nebo Wroclawí.

Cena od:  2.190 Kč / osoba

2 dny/1 noc

Cena od:  790 Kč / osoba

Ceny zahrnují:
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