Speciální nabídka exkurzí pro školy VLAKEM z Děčína
CA FUTURA, www.ca-futura.webnode.cz, vylety.futura@seznam.cz, tel. 608 201 321

DRÁŢĎANY
Termíny:

metropole na Labi

od 20.3. do 31.5. a od 11.6. do 28.6.2012

( pondělí aţ pátek )

Odjezd z Děčína v 8:40, po příjezdu do Drážďan v 10 hodin tramvají do historického centra, pěší prohlídka
města - Semperova opera, rezidenční zámek, Zwinger, Brühlova terasa, Frauenkirche, návštěva některého
z Drážďanských muzeí – výběr viz níže.

Program 1 - Zwinger a zámek č pouze pro ZŠ

cena

200,- Kč

V průběhu pěší prohlídky města návštěva barokní perly Zwingeru se světoznámou obrazárnou starých mistrů,
prohlídka zámeckého areálu se Zelenou klenbou a Tureckou komorou. Tento program je určen pouze pro žáky ZŠ,
případně pro studenty do 16 let. PV

Program 2 - Muzeum člověka pro ZŠ a SŠ

cena

200,- Kč

Tramvají k Muzeu člověka ( Deutsches hygiene-museum), prohlídka expozic. Muzeum se zabývá společensky
aktuálními tématy z vědy, historie, umění a kultury. Lidské tělo a zdraví tvoří těžiště populárně-vědecké stálé
výstavy "Člověk jako dobrodružství" (Abenteuer Mensch), kterou může návštěvník prozkoumat nejen s pomocí
klasických exponátů ale i četných mediálních a interaktivních stanovišť.

Program 3 - Muzeum dopravy pro ZŠ a SŠ

cena

250,- Kč

V historickém objektu Johanneum (bývalá konírna saského dvora) Vás očekává na 5000 m2 výstavní plochy
působivá rozmanitost exponátů s jedinečnými originály, fascinujícími modely a raritami, které umožňují zažít historii
dopravy na vlastní kůži. Výstava je rozdělena na jednotlivé expozice – silniční doprava, městská doprava, letecká
doprava, lodní doprava a zvláště atraktivní modelová železnice ( 325 m2, v provozu jen ve středu !).
Na zpáteční cestě na nádraží u všech programů zastávka ve Skleněné manufaktuře Volkswagenu. Výroba
vlajkové lodi Volkswagenu Phaeton totiž probíhá za pomoci nejmodernějších technologií s velkým podílem ruční
práce vysoce zdatných montérů a tuto výrobu budete mít možnost v budově ze skla a ocele osobně sledovat. Přejezd
tramvají na nádraží, v cca 16 hodin odjezd do Děčína, příjezd v 17:17

Ceny zahrnují: jízdenku vlakem do Dráţďan a zpět, jízdné MHD dle potřeby, vstup do muzejních
sbírek dle jednotlivých programů, průvodce

DRÁŢĎANY a Saské Švýcarsko
s plavbou lodí zahrnutou v ceně výletu
Termíny :

(1.6.- viz níţe), 4.6. – 8.6.2012

Plavba 1 - Konigstein - Pirna č

cena

300,- Kč

Odjezd z Děčína v 8:40, po příjezdu do Konigsteinu v 9:45 odplutí kolesovým parníkem romantickými labskými
meandry Saského Švýcarska až do historické Pirny. Tato 1,5 hodinová plavba je povaţována za nejkrásnější
plavbu ve střední Evropě, neopakovatelný zážitek. Krátká procházka zachovalým historickým centrem Pirny,
odjezd drážďanskou rychlodráhou do centra Dráţďan, pěší prohlídka města - Semperova opera, rezidenční zámek,
Zwinger, Brühlova terasa a Frauenkirche. Krátké volno, pěšky na nádraží, v cca 16 hodin odjezd do Děčína,
příjezd v 17:17

Plavba 2 - Okruţní v Dráţďanech č

cena

300,- Kč

Odjezd z Děčína v 8:40, po příjezdu do Dráţďan v 10 hodin tramvají do historického centra, pěší prohlídka
města - Semperova opera, rezidenční zámek, Zwinger, Brühlova terasa a Frauenkirche. Ve 13 hodin
devadesátiminutová plavba s výhledy na Staré město, plavba kolem trojice zámků (Schloss Albrechtsberg,
Lingnerschloss, Schloss Eckberg), po připlutí cca jedna hodina volno, pěšky na nádraží, v cca 16 hodin
odjezd do Děčína, příjezd v 17:17

Plavba 3 - Pirna – Kurort Rathen č

cena

300,- Kč

Odjezd z Děčína v 8:40, po příjezdu do Dráţďan v 10 hodin tramvají do historického centra, pěší prohlídka
města - Semperova opera, rezidenční zámek, Zwinger, Brühlova terasa a Frauenkirche. Krátké volno, na zpáteční
cestě na nádraží zastávka ve Skleněné manufaktuře Volkswagenu, v cca 15:30 hodin odjezd do Pirny, v 16:40
odplutí kolesovým parníkem romantickými labskými meandry Saského Švýcarska až do Kurort Rathenu. Tato
75-ti minutová plavba je, tak jako plavba č. 1, povaţována za nejkrásnější plavbu ve střední Evropě. Krátká
procházka v Kurort Rathenu, přívozem na nádraží, v 18:34 odjezd do Děčína, příjezd v 19:17

Ceny všech výletů zahrnují: jízdenku vlakem do Dráţďan a zpět, jízdné MHD dle potřeby, jízdné
výletními loděmi dle jednotlivých programů, průvodce

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA !!! MIMOŘÁDNÝ ZVÝHODNĚNÝ TERMÍN ! MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA !!!

Den dětí

1.června 2012

Určeno pouze pro ţáky do 14 let

Tento den výše uvedené výlety se slevou 10% ( tj. za 270 Kč ) a navíc pěkný dárek

