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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD 

 

EXKURZE  
DO MERCEDES - BENZ  
A TECHNICKÉHO MUZEA 
STUTTGART – SINSHEIM  

 
PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den odjezd od školy v nočních, případně časných ranních 

hodinách do Německa, příjezd do Sindelfingenu, 

exkurze do továrny Mercedes-Benz  

jedinečná příležitost nahlédnout přímo do výrobního 

procesu (nutná včasná rezervace předem), přejezd do 

jednoho z nejvýznamnějších průmyslových center 

Německa a sídla automobilových značek Porsche a 

Mercedes-Benz, Stuttgartu – návštěva Porsche 

muzeum (futuristické muzeum věnované historii této 

světoznámé značky s vozidly od počátku 20. stol. až do 

současnosti), dle časových možností pěší prohlídka 

historického centra, osobní volno, v podvečerních 

hodinách odjezd na ubytování 

2. den  návštěva Technik Museum Sinsheim 

jedno z největších technických muzeí v Evropě 

s několika sty motocyklů, letadel (mj. nadzvuková 

dopravní letadla typu Tupolev TU-144 a Concorde – 

jediné muzeum na světě, kde je možnost prohlédnout 

si oba tyto letouny), automobilů (vč. značek Maybach, 

Mercedes, Bugatti a vozů F1), lokomotiv aj., 

v odpoledních hodinách odjezd zpět do České 

republiky, příjezd ke škole v nočních, případně časných 

ranních hodinách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO ZDARMA PRO PEDAGOGICKÝ 

DOZOR (VČETNĚ VSTUPŮ) 
 

CENA ZÁJEZDU NOVÁ PAKA KČ 3030,- ZAHRNUJE: 

 1x ubytování v mládežnické ubytovně/hostelu se snídaní 

(vícelůžkové pokoje) 

 dopravu autobusem (DVD/USB, bufet)  

 komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 

zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel) 

 pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb. 

 průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, 

informační materiály  

 přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny 

minimálně 14 studentů) 

V ceně zájezdu nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů 

a jízdné místní dopravou. 
PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME PODLE VAŠICH PŘEDSTAV 

     číslo programu školní rok           termín 

         20065a 2019/2020 dle nabídky CK 

http://www.skolnizajezdy.cz/

