
  

 
Termín: 20.-21.4. 2022              Číslo zájezdu: 22-515                             Cena: 2 800,- Kč 

 

LABUTÍ ZÁMKY A BAVORSKÉ ALPY 
 
1. DEN: NEUSCHWANSTEIN, LINDERHOF, GARMISCH-PARTENKIRCHEN 

Na zájezd vyjedeme v 6:00 hodin od budovy školy. Autobusem pojedeme do Německa a zastavovat budeme jen na 
protažení a toalety. Dopoledne přijedeme k městečku Füssen, kde se nachází „pohádkový zámek Ludvíka II.“ 
Neuschwanstein a zámek Hohenschwangau. Oba zámky si prohlédneme zvenku a užijeme si trochu volna u jezírka 
Alpsee. Odpoledne pojedeme k zámečku Linderhof, kde si prohlédneme pěkné zahrady a exteriéry tohoto dalšího 
zámku Ludvíka II. Pak už se vydáme do známého sportovního horského střediska Garmisch-Partenkirchen, kde se 
podíváme na skokanské můstky ze zimních olympijských her a projdeme se městečkem. Večer se ubytujeme. 
 

2. DEN: PARTNACHKLAMM, EIBSEE, ZUGSPITZE 

Po snídani vyrazíme procházkou na průzkum nedaleké soutěsky Partnachklamm, kde se říčka Partnach zařezává 
hluboko do okolního terénu a vytváří fantastickou scenérii. Pak odjedeme ke krásnému jezeru Eibsee pod nejvyšší 
horou Německa - Zugspitze (2962m n.m.). Odtud vystoupáme novou moderní lanovkou, která překonává hned několik 
světových nej (např. největší převýšení 1945m) právě na Zugspitze, kde se nám otevřou nádherné pohledy do 
širokého okolí. Po návratu zpět k jezeru Eibsee se vydáme zpět do České republiky. Ke škole přijedeme v pozdních 
večerních hodinách. 
 
 
V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, video, lednička, prodej nápojů  
- 1x ubytování se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích  
- služba průvodce po celou dobu zájezdu 
- zábavně vzdělávací brožura pro každého účastníka 
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna 
 
V ceně není zahrnuto: 
- vstupné do navštívených objektů: cca 35 EUR pro studenty do 18 let 
 
Poznámka:  
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 
- program zájezdu může být upraven s ohledem na dostupnost jednotlivých míst, epidemiologické podmínky či počasí 
 
 
Upozornění:  

S ohledem na epidemiologickou situaci může být pro účast na zájezdu nezbytné splnění podmínek pro vycestování do 
jiných zemí a pro návrat zpět do ČR (např. očkování či testování). Nesplnění těchto podmínek bohužel není možné uznat 
jako důvod pro bezplatné odhlášení ze zájezdu. To se nevztahuje na případy, kdy se tyto podmínky změní krátce před 
zájezdem takovým způsobem, že je objektivně již nelze splnit. 
 


