
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Školní zájezd do Bavorska 
Berchtesgaden – Orlí hnízdo – solné doly - Mnichov 

 

Během dvoudenního zájezdu se podíváme na vrchol hory 

Kehlstein, kde se nachází Hitlerovo letní sídlo zvané Orlí hnízdo. 

Pak navštívíme i solné doly, kde se převlékneme do obleků, 

poplujeme po podzemním jezeře a sklouzneme se po typické 

dřevěné skluzavce. Druhý den strávíme v Mnichově. Podíváme se 

do Olympijského parku s moderním BMW Museem a 

vyhlídkovou věží, pak se projdeme nejznámějšími místy 

historického centra. 



Cena: 2 700 Kč 

Termín: po 12. – út 13. 6. 2017 

V ceně zájezdu: autobusová doprava, 1x ubytování v hotelu**, 1x snídaňový balíček, 

průvodce po celou dobu zájezdu, rozšířené cestovní pojištění AXA Komfort 

s připojištěním storna, pojištění proti úpadku CK. 

 

Vstupy – 31  EUR (Orlí hnízdo, solné doly, BMW Museum, vyhlídková věž 

Olympiaturm) 

Zájezd organizuje společnost FliCom Travel s.r.o. 

Program zájezdu 

1. den – Školní výlet začíná nočním odjezdem od Vaší školy či jiného místa dle Vašeho 

přání. V ranních či dopoledních hodinách příjezd do oblasti národního parku 

Berchtesgaden. Prvním bodem programu našeho školního výletu bude Orlí hnízdo, 

vybudované v nadmořské výšce 1 834 metrů na vrcholu hory Kehlstein. Na vrcholu se 

nám naskytne nádherný výhled na okolní alpskou krajinu s horskými velikány a jezery. 

Projdeme se po vrcholku a prohlédneme si i interiér stavby sídla, které dostal ke svým 

narozeninám Adolf Hitler a na kterém vítal 

státní návštěvy. Dalším místem, které 

navštívíme, bude Dokumentační centrum 

Obersalzberg, které bylo otevřeno v roce 

2002. K vidění je zde systém podzemních 

chodeb a bunkrů, které spojovaly domy a 

pracovny předních nacistických politiků, kteří 

zde sídlili. Čeká Vás i naučná obsáhlá 

expozice o dějinách tohoto místa a nacismu, 

jsou zde také sály s audio a video projekcí s 

výpověďmi bývalých vězňů z koncentračních 

táborů. 

Pak navštívíme oblíbené solné doly, které 

nabízí skvělou exkurzi v českém jazyce. Před 

začátkem exkurze se převléknete do erárních 



overalů a poté může prohlídka začít. V rámci exkurze projedete vláčkem tunely, svezete 

se na klouzačce mezi jednotlivými patry, poplujete po podzemním jezeře a dozvíte se 

spoustu faktů a zajímavostí z těžby soli. Prohlídka baví malé i velké a uvidíte, že Vás 

nemůže zklamat. Poté odjedeme na ubytování. 

 

 

2. den – ráno přejezd do centra Mnichova, kde strávíme celý den. Nejdříve navštívíme 

Olympijský park, kde se v roce 1972 konaly Olympijské hry. Navštívíme zde 

vyhlídkovou věž Olympiaturm a BMW 

Museum, které se nachází v ikonické 

moderní budově. 

Poté se přesuneme do historického 

centra města. Trasa povede okolo 

Opery ke Královskému paláci a dále na 

slavný Marienplatz (náměstí Panny 

Marie). Jedná se o centrální náměstí 

města Mnichov, které se hlavním 

náměstím stalo již roku 1158. Právě zde 

se konaly nejrůznější trhy a turnaje. 

Dnes Marienplatzu dominuje 

neogotická Nová radnice s orlojem na věži, který přitahuje miliony turistů ročně. Na 

východní straně se nachází Stará radnice z 15. století. Poslední zastávkou s možností 

rozchodu bude Karlsplatz – pěší zóna plná obchodů a restaurací. 

 

Odjezd zpět do ČR ve večerních hodinách. 

 

 

 


