RNDr. Miroslav Hrdlička – poznávací cestovní kancelář
Zlatnická 7, Praha 1, t. 235310114, 739356390, IČO: 16175166

www.toulkyevropou.cz, mail: kolektivy@toulkyevropou.cz

Automobilové a technické muzeum + svět wellnes v SINSHEIMU
se zastávkou v univerzitním HEIDELBERGU
Termín: pátek 23. – neděle 25. března 2018

1. den: odjezd z Prahy ve 14 hodin, transfer do Bavorska na ubytování – volno
2. den: Sinsheim Auto&Technik Muzeum, http://sinsheim.technik-museum.de/cs, cca 9-15/16 h
unikátní expozici z roku 1981 vévodí dvě nadzvuková dopravní letadla:
* Concorde a Tupolev TU 144:
* 3000 exponátů zahrnující asi 300 automobilů, 200 motocyklů, 40 závodních aut, 27
lokomotiv, 50 letadel, 150 traktorů, monoposty Formule 1
* nechybí modely Rolls-Royce, Maybach (největší sbírka těchto aut v Německu)
* Bugatti, Ferrari (např. modely F40, F50, Enzo a 250 GTO) i Lamborghini. (je zde
zastoupena modely Miura, Countach, LM 002 a jedním buldozerem.
Kino IMAX 3D: Zapomeňte na všechno, co jste až dosud viděli na pohyblivých obrázcích. Ve
filmovém kině IMAX 3D vedle Automobilového a technického muzea v Sinsheimu na Vás čeká kino
nového tisíciletí s plátnem o velikosti 22 x 27 metrů. Díky speciální technice záznamu a projekce IMAX
3D se filmový děj odehrává nejen na plátně, ale i v celém hledišti. Nad vámi létají letadla a v životní
velikosti se najednou objeví přímo před vámi obrovští dinosauři! Všechno se zdá být na dosah a
působí tak opravdově, že se stírá hranice mezi filmem a skutečností.

HEIDELBERG
podvečerní zastávka v univerzitním městě 17-21 h
* malebně položené město v údolí Neckaru. „řeky
básníků“, nejstarší německá universita z r. 1386.
* pod mohutným gotickým a renesančním
zámkem, budovaným od 13. do 17. stol., se tísní
historické centrum města s měšťanskými domy,
radnicí (r. 1703) a výstavnými paláci včetně Staré
university z l. 1712–35 (stěny starého „karceru“ pro
provinilé studenty zdobí i nápisy z rukou později
slavných osobností) a několika gotickými kostely
(sv. Ducha z 15. stol. * přes řeku se klene
impozantní Starý most
* nad městem vede Cesta filozofů s výhledy na město a zámek.
prohlídka a možná individuální večeře - odjezd na ubytování do Sinsheimu dle přání klientů

3. den: po snídani odchod (cca 1,5 km) směr

Therme Badewelt Sinsheim celodenní pobyt ve světě wellnes a saun:
400 autentických palem jižního moře, tyrkysové laguny s barem u bazénu, unikátní saunové atrakce
vč. největší Koi-sauny na světě (Guiness), nechybí saunové rituály, panoramatický výhled do okolí,
pohled na kapry v akváriu, sauna ve stylu megalitického kruhu pod hvězdnou oblohou…
https://www.badewelt-sinsheim.de/

odjezd do ČR v cca 17/18 hodin – návrat do Prahy do půlnoci.
Cena 3.990 Kč zahrnuje:
* dopravu malým zájezdovým autobusem
* 2x ubytování ve ***hotelu Sinsheim s
bufetovou snídaní
* vstupné do Technik Museum Sinsheim vč.
show IMAX 3D (no movies) a 2hodinová
Guided museum tour po areálu muzea
* průvodce zájezdu, infomateriál
* komplexní cestovní pojištění
* pojištění proti úpadku CK
* sladké pokušení
Cena nezahrnuje celodenní nedělní vstupné do Badewelt Sinsheim v závislosti na volbě
druhu atrakcí, cena začíná na 38€, https://www.badewelt-sinsheim.de/palmenparadies/tarife/
Pojištění cestovní a proti úpadku CK:
zájezd obsahuje komplexní cestovní pojištění do zahraničí:
- pojištění léčebných výloh do zahraničí, pojištění na storno zájezdu ze stanovených
důvodů, pojištění zavazadel a odpovědnosti za škod ad.
http://www.toulkyevropou.cz/media/zajezdpoj.pdf

a povinné pojištění CK proti úpadku,
http://www.toulkyevropou.cz/garance.php

