
Školní jazyková exkurze Výmar, Buchenwald, Erfurt 26. 9. 2017 

 
Naše škola pořádá dne 26. 9. 2017 pro své žáky jazykovou exkurzi do bývalého východního 

Německa. První zastávka bude ve Výmaru – ve městě německých kulturních velikánů J. W. Goetha 

a F. Schillera. Zde navštívíme jeden z domů, ve kterých žil a pracoval Goethe, prohlédneme si náměstí 

a zámek s knihovnou Anny-Amálie a park u Illu. Ve městě budeme mít také první krátký rozchod na 

oběd, abychom se osvěžili a případně ochutnali duryňskou klobásku. 

 

Následovat bude návštěva nedalekého bývalého koncentračního tábora v Buchenwaldu. Prohlídka 

areálu bude individuální, nebo v mém doprovodu. 

 

Exkurzi zakončíme návštěvou hlavního města spolkové země Duryňsko Erfurtu. Zde si nenecháme 

ujít místní katedrálu (Erfurter Dom), Kramářský most (Krämmerbrücke), kde je mimo jiné známá 

manufaktura na čokoládu, a Starou synagogu (Alte Synagoge). Před odjezdem se osvěžíme před 

zpáteční cestou v obchodním centru Anger 1. 

 

   
 

Organizace: 
Jízdné a cestovní pojištění je plně hrazeno školou. 

Žák zaplatí: vstupy do Goethova domu a KT Buchenwaldu – výše bude upřesněna, neměla by 

přesáhnout 15 Euro – případný rozdíl bude dořešen nejpozději v den exkurze (doplatek nebo vrácení 

peněz) 

Stravování individuálně. 

 

Orientační časový plán: 
6.00 - 6.30 odjezd od školy 

9.00 - 9.30 příjezd Výmar - společná prohlídka, rozchod na oběd 

13.00 Buchenwald – 1,5 – 2 hod. 

15.00 - 15.30 Erfurt – společně prohlídka centra, potom rozchod 

19.00 – 20 hod. odjezd 

Předpokládaný příjezd 23.00 hodin 

 

Nutný je platný občanský průkaz bez ustřiženého rohu, nebo platný 

cestovní pas - platnost dokladu bude prověřena při odevzdání přihlášky. Bez platného 

dokladu nemůže být žák zařazen do zájezdu!!!  

 

Závazné přihlášky spolu s penězi (15 Euro) odevzdejte M.Mutinské 

nejpozději do 18.9.2017 Přednost mají ti, kteří přinesou dříve přihlášku a peníze, studují 

němčinu jako první cizí jazyk a nemají kázeňské problémy.   

 

Vedoucí zájezdu  M. Mutinská, kabinet cizích jazyků, 1. patro 



 

 

 


