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Č. exkurze:   DE/1708 

Termín:   25. 09. – 29. 09. 2017 (4x nocleh se snídaní) 
 

 

Rámcový program (změna vyhrazena):               
                                      

1. den  

25. 09. 2017 

pondělí 
 
 

 06:45 hod. setkání účastníků s průvodcem/tlumočníkem p. Karlem 

Dolistou, (mobil +420 603 964 009, +420 602 492 899) v Suchdole před 

menzou 

 07:00 hod. odjezd do Německa 

 kolem poledne příjezd do Bad Muskau, prohlídka parku (Nejvýznamnější 

pamětihodností je Fürst-Pückler-Park Bad Muskau, který je největším středoevropským parkem v 

anglickém stylu a figuruje na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Dvoutřetinová 

pravobřežní část připadla v roce 1945 Polsku, ale obě části jsou spojené mostem a lze je nadále 

považovat za park jediný. Samostatnými významnými objekty v parku jsou zrekonstruovaný zámek 

a arboretum). 

 Odpoledne návštěva Branitzer Park (Branitzův park u Cottbusu představuje životní 

dílo a je příkladem pozdější práce excentrického zahradníka Hermann Prince von Pückler-Muskau. 

Park vznikl na ploché a neúrodné zemědělské půdě v mírně svažité krajině s elegantními rybníky a 

vodními toky a s nádhernými lesy v okolí. Z těchto všech důvodů se dnes považuje toto dílo za 

uznávanou památku zahradního umění.) 

 cca 19:00 hod. příjezd do Berlína (Berlín je hlavním městem Německa od roku 1991 a 

od sjednocení Německa. Berlín patří k největším městům v Evropě a je druhým největším 

městem Evropské unie. Městem protéká řeka Spréva, vodní plochy (především jezera) tvoří 6,6 % 

celkové plochy; mimo mnoha parků a obdobných zelených ploch se na území města nachází i lesní 

porosty (17,9 % celkové plochy). 

 ubytování v turistickém hotelu Check In Hotel, Michael-Brückner-

Straße 1A, 12439 Berlín, www.cihotel.de   

2. den  

26. 09. 2017 

úterý 
 

 07:00 hod. snídaně  

 po snídani pěší procházka po Berlíně s průvodcem 

 Spreebogenpark (veřejný park o rozměru 6 ha, široké trávníky a upravené zahrady nabízejí i 

prostor pro odpočinek, stejně jako sportovní a kulturní aktivity) 

 Platz der Republik (parkové náměstí v centru Berlína, rozkládá se na ploše 36 900 m 

čtverečních. Střed náměstí tvoří volná plocha, po stranách má náměstí parkovou podobu). 

 Brandenburg Tor (patří k nejznámějším pamětihodnostem Berlína a k jeho významným 

symbolům. Braniborská brána stojí v centru města na rozhraní dvou známých a velkých tříd. S touto 

stavební památkou je spojeno mnoho historických událostí města)  

 Památník Holocaustu (památník byl otevřen 10. května 2005 a získal si veliké obliby. 

Památník, který se nachází ve středu města, je upomínkou na zavražděné židovské obyvatelstvo 

nacisty během holocaustu. Památník má rozlohu 13 100 m²) 

 Leipziger Platz (náměstí ve tvaru osmiúhelníku s kruhovým náměstím) 

 Postadamer Platz (Postupimské náměstí leží ve středu Berlína na někdejší 

hranici Západního a Východního Berlína.  Každoročně, začátkem února, je Postupimské náměstí 

dějištěm Mezinárodního filmového festivalu Berlinale) 

 Tilla-Durieux Park (veřejný park v berlínské čtvrti Tiergarten, pojmenovaný po herečce 

Tilla Durieux. Park se v podstatě skládá ze dvou šikmo stoupajících trávníků) 

 event. Tiergarten (zahrada byla otevřena byla v roce 1844, zaujímá plochu okolo 35 ha a 
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patří k nejstarším, největším a druhově nejbohatším zoologickým zahradám na světě. Ročně ji 

navštíví kolem 3 mil návštěvníků, což z ní dělá nejvyhledávanějších míst v Berlíně) 

 odpoledne návštěva parků: 

 Volkspark Humboldthain (patří mezi řadu krásných berlínských parků. Slouží 

odpočinku, relaxaci a je snadno dostupný metrem a příměstským vlakem. Nachází se v krásné 

multikulturní čtvrti Wedding. Park je také známý starým bunkrem z 2. světové války) 

 Mauerpark (Park vznikl po převratu na místech bývalého průběhu berlínské zdi a dnes se jedná 

o oblíbenou rekreační plochu.)  
 Park am Nordbanhof (navazuje na předchozí městské parky a rozkládá se v oblasti starého 

severního nádraží „Nordbanhof“, které bylo vybudováno v roce 1877) 

 individuální program 

 návrat do hotelu, nocleh 
 

3. den  

27. 09. 2017 

středa 

 07:00 hod. snídaně 

 celodenní návštěva mezinárodní zahradnické výstavy IGA Berlín 2017 

konané v termínu 13. dubna – 15. října 2017 (na přípravě se podíleli zahradníci ze 

všech německých spolkových zemí a všech světových kontinentů, aby ukázali mezinárodní zahradní 

umění a současné zahraní trendy. Srdcem výstavy jsou známé mezinárodně proslulé Zahrady světa. 

Devět již existujících tematických zahrad – prezentují zahradní umění Asie, Středního východu a 

Evropy a letos bude více rozšířeno o tradiční moderní prvky) 

 návrat do hotelu, nocleh 

4. den  

28. 09. 2017 

čtvrtek 
 

 

 07:00 hod. snídaně  

 9:00 hod. komentovaná prohlídka parku Natur-Park Schöneberger 

Südgelände, cca 2 hod. (park vypadá velmi atraktivně, výrazný kontrast s technologií 

starých železničních tratí) 

 13:00 hod. komentovaná prohlídka s místním průvodcem Park am 

Gleisdreieck, cca 2,5 hod. (veřejný rozsáhlý park o rozloze přibližně 31,5 ha. Park 

charakterizují široké trávníky, stezky pro chodce i cyklisty. K odpočinku slouží dlouhé dřevěné 

lavice. V parku se rovněž nachází dětská hřiště) 

 Templehofer Feld (Jedná se o jedno z největších volných prostranství na světě. Na území 

letiště vznikl zelený prostor o rozloze více než 300 ha a nabízí dostatek prostoru pro různé aktivity: 

sport, pěší turistiku, cykloturistiku nebo jen na trávě a relaxaci.) 

 dále individuální program 

 návrat do hotelu, nocleh 
 

5. den  

29. 09. 2017 

pátek 
 

 

 07:00 hod. snídaně  

 dopoledne návštěva historického komplexu Sanssouci, palác a park, 

cca 3,5 hod. (Zámek Sanssouci je také často pokládán za německého konkurenta 

francouzskému Versailles. Je však vybudován v intimnějším rokoku než barokní francouzský zámek 

a je pozoruhodný především svými zahradami. Středovou osu terasové zahrady tvoří schodiště se 

132 schody, přerušované v úrovni jednotlivých teras a z obou stran pahorku byly k terasám 

přístupové rampy. Sanssouci tím patří do souboru paláců a parků v Postupimi a Berlíně zapsaných 

v roce 1990 do seznamu světového dědictví UNESCO. Po 2. světové válce se zámek stal veřejně 

přístupným a změnil se ve vyhledávanou turistickou atrakcí bývalé Německé demokratické 

republiky Vzhledem ke svému historickému významu byl pečlivě udržován. Zámek Sanssouci a 

okolní paláce a parky navštíví každoročně více než dva miliony lidí z celého světa) 

 v odpoledních hodinách odjezd do Prahy s event. zastávkou Zossen 
(vojenské město) 

 
 

CK AGRO TOUR PRAHA s.r.o. je pojištěna ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. Ve znění pozdějších předpisů č. pojistky Generali pojišťovna a.s., č. 

1710170174. 
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V ceně je zahrnuto: 4x nocleh (včetně místních poplatků a lůžkovin), 4x  snídaně, ubytování a snídaně pro dva řidiče, 

zákonné pojištění CK (pojišťovna Generali), pojištění účastníků skupiny na celou dobu exkurze vč. pojištění 

stornopoplatků v případě onemocnění (pojišťovna UNIQUA), průvodce/tlumočník CK AGRO TOUR Praha, s.r.o. 
 

 

V ceně CK AGRO TOUR Praha , s.r.o. není zahrnuto: doprava vlastním busem, parkovné, veškeré placené vstupy v 

rámci společného i individuálního programu. 

 
 

Na exkurzi si vezměte s sebou:  

kartičku zdravotního pojištění (předkládáte při návštěvě lékařů a zdravotních zařízení v ČR).  

Na první den doporučujeme vzít si vlastní svačinu. 
 

 

Vlastní ručníky a mýdlo doporučujeme vzít s sebou. 
 

 

Nezapomeňte si také vzít s sebou Váš platný občanský průkaz a kartu ISIC/ITIC (pro případ, že bude na 

některých navštívených místech možné čerpat z toho vyplývající slevy). 

 

Oblečení: 

Doporučujeme do Vašeho zavazadla zabalit sportovní oblečení, turistickou obuv, ale i pláštěnku nebo deštník. 

 
 

 

 

 

PŘEJEME VÁM ŠŤASTNOU CESTU A HODNĚ HEZKÝCH ZÁŽITKŮ!!! 

 

 

 

 


