Vaše nejlepší brána k poznání

Advent v Míšni, Drážďanech a
v Tropical Islands
- největším evropském tropickém vodním parku = opravdová zimní
relaxace!!!
,„Míšeň je staletí známá výrobou porcelánu, Dráždany ,Saská metropole Dráždany - je právem
nazývána Florencií na Labi. Nejkrásnější jsou obě města v době adventu, vyzdobená do krásy, kdy
vánoční trhy nabízejí voňavé dobroty všeho druhu. Nasytit a potěšit se můžete i uměním - nově
zrekonstruovaná Frauenkirche – barokní skvost potěší milovníka krásy. Celý den a půl pak můžete
prožít v tropech pod střechou. Je to opravdový ráj, který zvláště v zimě zahřeje a potěší malé i velké “
Termín: 2. - 4. 12. 2015
Cena: 1. 550,- Kč
V ceně zahrnuta: doprava zájezdovým klimatizovaným autobusem vybaveným WC, DVD, bufetem pro
teplé i studené nápoje, připojištění na léčebné výlohy v zahraničí, pojištění CK proti úpadku, služby
průvodce
Cena nezahrnuje vstupné: Cca 14 dní před odjezdem obdrží klienti pokyny na cestu. Studenti budou mít
zajištěné slevněné vstupné do Tropical Islands – kombinace vstupného, noci ve stanu, zdarma tobogány a
snídaně formou švédských stolů ve výši 45€, vstupné do Manufaktury v Míšni 4€. Lze si doobjednat bagety
za 50,-Kč.

PROGRAM:
1.den: Odjezd ve 03.30 hod., cesta nonstop s hygienickými přestávkami





V ranních hodinách prohlídka saského města MÍŠEŇ - známého výrobou porcelánu. návštěva
Staatliche Porzellan – Manufaktur – ukázka výroby porcelánu.
Poté prohlídka hlavního města Saska – DRÁŽĎAN, které jsou pro své architektonické skvosty
nazývány „Florencií severu“, návštěva Německého muzea hygieny s českým průvodcem,
prohlídka historického jádra města, návštěva nově budovaného Frauenkirche, vyhlídka ze
zvonice, návštěva vánočního trhu
Pobyt s nocí v TROPICAL ISLANDS v blízkosti Berlína – největší vodní park v Evropě –
jde o ukázku tropů ( tropická vegetace, množství tobogánů - nejvyšších v Evropě - 25 m
výška, velké vodní plochy, písečné pláže, lehátka lemovaná palmami, vířivky, velký
Saunawelt, doprovodné akce a restaurace) -pobyt od cca 18.00 hod do 24.00 hod druhého
dne

2.den:Celodenní pobyt v Tropical Islands. Ve 24.00 hod. odjezd domů
3.den: Návrat domů v ranních hodinách (cca 5. – 6.00 hod)
Připravila:Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ 68117434, www.portaoptima.com

