
        NA2019170 
Adventní Drážďany, Vojensko-historické 
muzeum v 
Drážďanech   Cena: 850 Kč      

POKYNY NA CESTU 
Termín: 10. 12. 2019 (úterý) 
 

ČAS A MÍSTO odjezdu:   

5:30 -  na parkovišti před budovou školy: Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 

364 52 Žlutice 
na místě buďte o 10 min. dříve – na opozdilce nelze čekat!!! 
U odjezdu si zkontrolujte, zda máte pas nebo OP 

                           
Dopoledne návštěva Vojensko-historického muzea v Drážďanech - Kromě tradičních exponátů, jako je 
původní raketa V2, muzeum nabízí například i přehlídku protéz, která prostřednictvím příběhů jejich majitelů 
popisuje děsivé dopady války na lidské životy. Kromě exponátů, jako jsou tanky a obrněná vozidla, v něm našly 
místo tematické expozice, které ukazují, jak se válka a vojenství promítaly do mluvy, hudby, dětských her nebo 
oblékání. Vedle klasických uniforem jsou představeny i módní kreace význačných návrhářů, například Vivienne 
Westwoodové. 
 
Odpoledne kratší procházka kolem nejznámějších památek - Brühlovy terasy nad Labem, , 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.  Následuje rozchod na trhy nebo 
možnost návštěvy Prager Strasse (OD Primark) v Drážďanech. Odpolední program dle dohody průvodce. 
                                               

Cena zahrnuje: 
- autobusovou dopravu od školy a 
zpět, parkovné, daň z obratu 
přepravovaných osob 
- služby průvodce CK 
- informační materiály a plánky 
- zákonné pojištění pro případ 
úpadku 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 -  v 
případě nemoci, kterou doložíte 
pojišťovně, obdržíte od pojišťovny 
zpět 80% ceny zájezdu) 
- DPH 
  

Cena nezahrnuje vstupné – 
vybere průvodce na místě  
- povinné vstupné Vojensko-
historické muzeum 3 EUR/studenti 
do 17 let, od 18 let 5 EUR/student 
 
 
Přibližný program zájezdu: 
05:30 - odjezd od školy 
10:00 – příjezd do Drážďan a 
návštěva muzea – Vojensko-
historické 
12:30 – 13:30 prohlídka hlavních 
památek cca 5 objektů 
14:00 – 17:00 – volno na vánoční 
trhy a návštěvu obchodní třídy 
Prager Strasse (například OD 
Primark a jiné) ZASTÁVKA U 5 
PAMÁTEK, max. na 1 hodinu  

21:00- 21:30 návrat 
 
DOKLADY: studenti/děti s sebou 
musejí mít cestovní pas nebo 
občanský průkaz/popřípadě 
dětský občanský průkaz/ - (bez 
dokladu není možné vycestovat). 
Cizinci povolení k trvalému pobytu 
navíc. 
- KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ od ERV 
pojišťovny s. r. o. (léčebné výlohy 
2 400 000 Kč, aktivní asistence, 
trvalé následky úrazu, škoda na 
osobních věcech, škoda na zdraví a 
majetku, pojištění storna - v 
případě nemoci, kterou doložíte 
pojišťovně, obdržíte od 
pojišťovny zpět 80% ceny 
zájezdu)), číslo pojistky všech 



účastníků je 8812000003. 
Kontakt na asistenční službu: Euro 
Alarm Assistance Prague, s.r.o., 
non-stop tel.: (+420) 221 860 606, 
fax: (+420) 221 860 600, 
help@euro-alarm.cz, www.euro-
alarm.cz. Upozornění!!! Toto je 
Vaše karta (pro všechny 
účastníky stejná). Mějte ji 
neustále u sebe spolu s 
cestovním dokladem. Průvodce 
take bude rozdávat v autobuse 
každému účastníkovi. 

 
 
 
 
KONTAKTY - Cestovní kancelář:  

Telefonní číslo aktivní 
v den odjezdu cca 30 
min. před nástupním 
časem  
+ 420 774 350 875; další 
telefonní čísla: 
224 444 048, 223 013 788 
– od pondělí do pátku od 
8:00 – 17:00. Kontakt do 
autobusu zašleme den 
předem vedoucímu 
zájezdu, pedagogovi. 
 

DOPRAVA: http://www.lenet-travel.cz  
Zahraniční autobus splňující 

veškeré předepsané normy 
vybaven WC a DVD.  Během 
cesty (na zastávkách) možnost 
nákupu teplých a studených 
nápojů (teplé a studené nápoje 
15 – 25 Kč). WC v autobuse je 
určeno pouze pro nutné 
případy. Prosíme, abyste 
využívali WC na benzinových 
pumpách a omezili pitný režim 
před cestou, pauzy jsou po cca 
2,5-3,5 hodinách dle trasy. WC 
v autobuse v zimních měsících 

může zamrzat a 
proto nemusí být 
zprovozněno. V 
autobusu není 
WIFI. Zásuvky na 
nabíjení jsou jen 

v některých 
autobusech - 

negarantujeme. 
Doporučujeme mít 
s sebou nabíječku a 
také vlastní 
nabíječku na cesty, 
tzv. power banku…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V DEN EXKURZE 
NEDOPORUČUJEME PÍT KÁVU, 
COCA COLU, močopudné nápoje, 
které nejsou vhodné na 
cestování. Není možné stavět na 
wc mimo plánované přestávky. 
 

MÍSTNÍ MĚNA 
1 EUR = cca 25 CZK 
 
KAPESNÉ A JÍDLO S SEBOU 
Doporučujeme studenty/děti  
vybavit jídlem a pitím na celý  
den, možnost zakoupení občerstvení  
po cestě na benzinové pumpě za EUR. 
  
 
Doporučujeme, aby studenti  
s sebou měli kapesné na nutné WC 

po cestě, popřípadě nákup občerstvení 
na benzinových pumpách po cestě na 
území ČR, cca 100 - 200 CZK, + cca 10 – 
20 EUR kapesné na nákup 
jídla/suvenýrů (dle možností každého).  
 
NA ZÁJEZD SI, prosím, NEBERTE 
DRAHOU ELEKTRONIKU. Cestovní 
kancelář ani škola nemůže hlídat 
studenty, aby patřičně zacházeli 
s drahými věcmi, fotoaparáty/tablety, 
apod. Za drahé předměty odložené 
v autobuse ručí jejich majitel/nikoliv 
škola/cestovní kancelář nebo 
dopravce. V případě vykradení 
autobusu, pojišťovna škodu 
neuhradí.  
 
Povinností každého cestujícího 

je připoutat se, během jízdy 
nechodit po autobuse, chovat 
se v souladu s dobrými mravy 
a nehovořit za jízdy s řidičem. 

 
Průvodce CK Výuka Jinak zajis ťuje 
sluz by dle programu. Prohlí dky 
probíhají za dozoru pedagogů. 
 
Velvyslanectví České 
republiky ve Spolkové 
republice Německo  
Botschaft der Tschechischen 
Republik in der Bundesrepublik 
Deutschland:  
Adresa: Wilhelmstr. 44, 10117 
Berlin, Telefon: +49 30 226 380  
Konzulární pohotovost: +49 
170 247 99 56 (viz informace 
níže), Fax: +49 30 229 40 33  
Dopravní spojení U-Bahn U-2 
zastávka Mohrenstraße 

 
 

 

http://www.lenet-travel.cz/

