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ITB BERLÍN   

Termín:  sobota 11. – ned ěle 12. března 
Program : odjezd z Prahy, ul. Na Florenci-autobusový terminál v 6 hod a  

Ústí nad Labem v 7:00 – 7:15, stanice trolejbusů před Západním nádražím, Tovární ulice   
 
 
 
 

1. den: Západní BERLÍN , https://cs.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn 
* Check-Point-Charlie, exteriéry strategického přechodu na hranici dvou ideologických 
světů: dobová celnice, fotografie, trasování Berlínské zdi, četné suvenýry 
 

* Muzeum Berlínské zdi (zdarma) pod širým nebem s ukázkami „jak fungovala zeď“ a 
částmi objektů sídla Gestapa, nedaleko Hitlerův bunkr - krátká zastávka  
 

* pěšky okolo reprezentačních budov jednotlivých zemských zemí se zastávkou u 
Památníku Holocaustu (možná meditace mezi stélami) iZdroj  
 

* Potsdamer Platz: pěšky s možností obědové pauzy v Arkaden: Sony centrum, 
administrativní budovy (Deutsches Bahn ad.), Filharmonie – nový svět staveb na hranici 
bývalých dvou světů pod rukopisem světových architektů naší doby: R.Piano, H.Jahn ad. 
 

* třída Ku-damm, Kaiser-Wihelm-Gedächtniskirche: pamětní kostel císaře Viléma I., nové 
centrum býv. Západního Berlína, obchodní domy: Europacentrum s vodními hodinami a 
KaDeWe (dříve největší obchodní dům Německa) – nedlouhá prohlídka a volno       
 
 
 

Východní BERLÍN  - projížďka centrem města:  
* pěšky skrz Braniborskou bránu: symbol rozděleného světa a studené války, hranice 
dvou světů, začátek třídy Unter dem Linden „výkladní skříň NDR“ a dále autobusem  
 

* okolo komplexu Humboldtovy Univerzity, Státní knihovny, Katedrály sv. Hedviky, 
Bebelovo náměstí, místo veřejného pálení knih pokrokových autorů: 
„Tam, kde se pálí knihy, dojde nakonec také na pálení lidí“, prohlásil Heinrich Heine, viz iZdroj 
dále okolo Státní opery, Dómu a Schinkelova muzea, televizní věž, Červené radnice,.. 
 

* cca hodinová projížďka lodí po Sprévě, v 18 hodin odjezd na ubytování na okraj města 
 

2. den: celodenní návšt ěva veletrhu cest. ruchu ITB , http://www.itb-berlin.de, vstupné 8€ 
 

       v 17 hodin odjezd z Berlína, návrat do Prahy v pozdních hodinách (22.–23. hod.) 
 
 
 
 
 
 
 

Cena: 2.000  Kč z Ústí nad Labem / 2.100 Kč z Prahy zahrnuje dopravu autokarem,  
1x ubytování v hostelu www.jh-ernst-reuter.de se snídaní / vícelůžkové pokoje s příslušenstvím, 
cestovní pojištění, pojištění CK proti úpadku, infomateriál, průvodce zájezdu, sladké pokušení; 
nezahrnuje vstupné; některé vstupy pro studenty gratis – nezapomeňte na karty ISIC,IYTC apod. 


