
      Adventní Drážďany a Popelčin Moritzburg    NA2019170 

 
                           

Dopoledne návštěva zámku Moritzburg, kde August Silný pořádal své bujaré oslavy a hony a kde se natáčela Popelka v hl. 
roli s Libuškou Šafránkovou… Návštěva výstavy věnované Popelce (kostými z filmu, aj.), výstava je s popisky v češtině.  
Následuje přejezd do Drážďan a krátká procházka městem s průvodcem (cca na 1 hod.), poté rozchod na adventní 
trhy a Prager Strasse s oblíbeným OD Primark  Prohlídka s průvodcem centra Drážďan cca na 1  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: 10. 12. 2019 (úterý) 
Cena zahrnuje: 
- autobusovou dopravu od školy a zpět (popřípadě jiného místa), 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 – vybírá průvodce v autobuse, mějte s sebou (případné zbylé vstupné průvodce vrátí), 
žáci do 15 let vč. 1 EUR/ studenti od 16 let 6,50 EUR (MORITZBURG) 
 
Přibližný program zájezdu: 
06:30 - odjezd od školy 
10:00 – příjezd na Moritzburg a prohlídka Popelčiny výstavy  (10:00 – 11:30) 
12:15 – 13:00 přejezd do Drážďan 
13:15 – 14:15 prohlídka města s průvodcem – ZASTÁVKA U 5 PAMÁTEK, max. na 1 hodinu  
14:30 – 16:30 rozchod na trhy a Prager Strasse – NEJPOZDĚJI V 17:00 MUSÍ BÝT ODJEZD. 
17:00 – odjezd 
20:00- 20:30 návrat 
 
DOKLADY: studenti/děti s sebou musejí mít cestovní pas nebo občanský průkaz/popřípadě dětský občanský průkaz/ - 
(bez dokladu není možné vycestovat).  
 
Přesný čas a místo odjezdu bude uvedeno v pokynech na cestu, které cestovní kancelář - dle zákona - zasílá 7 dnů 
před odjezdem na zájezd škole. Vstupné je orientační. Aktuální výše vstupů bude uvedena v pokynech na cestu. 
Vstupné vybírá průvodce v hotovosti během zájezdu. 

Zájemci o zájezd si 
vyzvednou přihlášku 
ve škole a odevzdají 

ji do 31/10/2019. 
Úhrada dle 

informací školy do 
31/10/2019. 


