PRO HISTORIKY
TEMNÁ MINULOST
Vydejte se na místa, která jsou pozůstatkem jedné z nejstrašnějších chyb lidstva. Poznejte, čeho je člověk schopen pod
nátlakem propagandy a na vlastní kůži pociťte mrazivou atmosféru selhání lidskosti.

Koncentrační tábor Osvětim a Březinka
Největší koncentrační a vyhlazovací tábor v dějinách
lidstva. Během 3,5 hodinové prohlídky Vám místní
odborný průvodce v českém jazyce přiblíží historii
tábora a podmínky, ve kterých zde zahynulo přibližně
1,5 milionu nevinných lidí. V rámci zájezdu navštívíte
jednotlivé objekty a cely
v táboře. Studenti mají
možnost shlédnout krátký Cena od: 1.190 Kč / osoba
film o osvobození tábora.
Součástí prohlídky je také Cena zahrnuje:
druhá část komplexu –
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Koncentrační tábor Mauthausen a Linz
Tábor se stal jedním z největších komplexů pracovních
táborů v Němci ovládané Evropě. Na rozdíl od jiných
koncentračních táborů byl určen pro „nenapravitelné
politické protivníky Říše“ a byl ve většině případů
využívaný na vyhlazení inteligence prací. Během
prohlídky se dozvíme o životě zajatců, uvidíme nechvalně
proslulé „Schody smrti“, po nichž byli vězni nuceni
nosit těžké kamenné kvádry. Odpoledne se přemístíme
do Lince, kde si prohlédneme zachovalé historické
centrum - Starou radnici,
zámek a také si ukážeme
ba
Cena od: 880 Kč / oso
dva kostely, jeden z nich je
Cena zahrnuje:
tím nejstarším a druhý tím
největším v celém Rakousku.

Koncentrační tábor Dachau a Mnichov
První koncentrační tábor, který sloužil jako model
pro ostatní tábory a zároveň jako škola ponižování
a vraždění pro muže SS. Místní odborný průvodce nám
během prohlídky povypráví o historii tábora, navštívíme
muzeum plné dochovaných záznamů a životních
příběhů vězňů. Mimo jiné uvidíme budovu, kde byli
vězni ubytováni, krematorium a také plynovou komoru,
která měla na první pohled vypadat jako sprcha.
V případě zájmu je možné také krátce navštívit nedaleký
Mnichov - můžeme se podívat do olympijského parku,
kde se v roce 1972 konaly
ba
letní olympijské hry.
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Cena zahrnuje:

BEZPLATNÁ LINKA 800 138 241, e-mail: zajezdy@kristof-jazyky.cz

