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Drážďany a výroba automobilu Volkswagen Phaeton
Výlet se skládá z návštěvy Skleněné manufaktury Volkswagen (tedy návštěvy
automobilky vyrábějící vůz Volkswagen Phaeton) a kratší prohlídky s průvodcem a
osobního volna.
Manufaktura Volkswagen: Od roku 2001 se prímo v centru Drazďan nachazí
architektonicky unikatní budova spolecnosti Volkswagen s fascinující vyrobou
automobilů vyšší třídy Phaeton. Skleněná fasáda manufaktury symbolizuje
transparenci a otevřenost: skrz průzračné stěny před sebou vidíte vyrobu automobilu
jako na dlani. Exkurze do výroby na cca 75 min. Volkswagen Phaeton je luxusní sedan
vyráběný německou automobilkou Volkswagen. Byl představen na autosalonu v
Ženevě v roce 2002. Phaeton sdílí podvozkovou platformu s Bentley Continental GT a
Bentley Continental Flying Spur. Některé komponenty jsou také shodné s
koncernovým Audi A8. Výroba vozu Phaeton bude ukončena koncem března 2016 a linka se bude přestavovat na výrobu jiného typu
vozidla. Automobilka bude nadále otevřena veřejnosti a seznámí nadále návštěvníky se značkou Volkswagen a s historií drážďanské
automobilky a jedinečností ekologické stavby samotné automobilky v centru města. Výroba může být pozastavena v době prohlídky.
Prohlídka s průvodcem cca na 1 - 1,5 hod.: Brühlovy terasy nad Labem, barokní Taschenbergský palác, raritní venkovní obraz, který
je složený z kousků míšeňského porcelánu - Fürstenzug, kostel Hofkirche, Semperova opera, náměstí Neumarkt, kostel P. Marie, náměstí
Altmarkt s pozdně barokním chrámem Kreuzkirche, Nová radnice, jejíž věž s vyhlídkovým ochozem měří 100 m.

Cena: 850 Kč

Termín: 31. 3. 2016 (čtvrtek)

Přibližný program (sled jednotlivých návštěv se může změnit dle dostupnosti rezervací):
6:00 odjezd od školy
10:00 – příjezd do Drážďan
10:30 – 12:00 exkurze do automobilky
12:30 – 15:30 volno na Prager Strasse na nákupy a oběd cca na 1,5 hod.
15:30 – 16:30 kratší procházka centrem Drážďan
16:30/17:00 odjezd z Drážďan
21:00 - 21:30 – příjezd ke škole
DOKLADY: studenti s sebou musejí mít cestovní pas nebo občanský průkaz. Bez dokladu není možné vycestovat.
Cena zahrnuje:
- autobusovou dopravu od školy a zpět
- služby průvodce CK
- KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ od ERV Evropské pojišťovny do výše 2,4 mil. Kč (obsahuje - léčebné výlohy, trvalé následky úrazu, škoda na
majetku, škoda na osobních věcech, úhrada stornopoplatků)
Cena nezahrnuje:
- povinné vstupné (automobilka Volkswagen s průvodcem 7 EUR)
- další náklady nad rámec programu

