
Vánoční Drážďany
17. prosince 2011

Pojeďte do předvánočních Benátek na Labi! Za krásným uměním, vůní svařeného vína a 
pořádnými vánočními trhy.

Sraz:  8:25 na vlakovém nádraží v Teplicích
Návrat: 20:16 nejpozdějším spojem, dle situace možno i dřív

PROGRAM
Prohlídka historického centra Drážďan včetně Frauenkirche: kostela, který byl za 2. světové války 
zničen při bombardování a v 90. letech minulého století znovu postaven, návštěva kurfiřtského 
sídla Zwinger a zdejší galerie starých mistrů (obrazy od Reinera, Rembrandta, higlightem je 
Sixtinská Madonna od Raffaela), kterou nás provede Piškot.
Dále dostatek času na individuální rozchod pro návštěvu trhů, nákupních center či jiných kulturních 
zařízení (např. Deutsches Hygiene Museum)

S SEBOU
Občanku!!!! Na nádraží proběhne jejich kontrola, bez ní vás s sebou nevezmeme.
Peníze: 100 Kč doprava + 7,5 Eura galerie (do 17 let včetně je vstup zdarma!), zbytek podle 
vlastních možností a uvážení vašeho rodičovstva
Jídlo: pořádnou svačinu a horký čaj do termosky
Čepici, rukavice a teplý kabát: v Drážďanech totiž téměř neustále fouká pěkný severák, tak ať 
vás nezaskočí!!
Německou konverzaci do kapsy pro jazykové nadšence :)

EURA SI ROZMĚŇTE DOPŘEDU, NA HLEDÁNÍ SMĚNÁRNY V DRÁŽĎANECH 
NESPOLÉHEJTE!!

Cena zpáteční jízdenky je 400 Kč pro 2-5 osob – tedy čím víc lidí na ni jede, tím je to výhodnější. 
Proto mi závazně napište, kdo určitě pojede, ať můžu počty lidí zkoordinovat. Pokud se přihlásíte a 
pak si to rozmyslíte, též mi dejte vědět, že nejedete, a to nejpozději 15. prosince. V případě, že si 
svůj odjezd rozmyslíte a nikomu nedáte vědět, vyhrazuji si právo po vás požadovat dorovnání ceny 
jízdenky pro poškozené osoby!!!

Tipy na individuální program:

• Vánoční trhy: na Altmarktu v centru města bývá největší trh, na stánky narazíte ale 
prakticky na každém náměstíčku. O vaše chuťové buňky se budou přetahovat vůně 
pečených kaštanů, svařáku a punče, grilovaných klobás nebo čokoládového fondue. Pro 
představu ceny:  2 -3 Eura za svařák, klobásku či velký sáček pečených kaštanů... Kromě 
jídla spousta nádherných (i nádherně kýčovitých) řemesLných výrobků, ovšem ceny 
odpovídají ruční práci.



• Frauenkirche: nejkrásnější Drážďanský kostel, který jako fénix povstal po 2. světové válce 
z popela a stal se symbolem města. Prohlídka interiéru je zdarma, nezapomenutelným 
zážitkem je výstup na kopuli, odkud máte Drážďany jako na dlani. Výstup na kopuli: 5 Euro 
studenti, dospělí 8 Euro (asi bychom to ukecali na skupinu studentů pro všechny)

• Deutsches Hygiene Museum: zapoměňte na česká muzea plná plesnivých vycpanin a 
starého porcelána! Pojďte si osahat “museum člověka”: výstava Člověk jako dobrodružství 
se spoustou interaktivních prvků, ve které vůbec není na překážku, že neumíte německy. 
Pro větší představu klikněte na odkaz http://dhmd.de/index.php?id=1630
Vstup snížený 3 Eura, 7 Euro plný, pro školní skupiny zdarma

• Nákupy v teple obchodních domů: v centru jich je dosti, takže pokud chcete zachraňovat 
vánoční dárky a zároveň se ohřát, není lepší volby:) Ceny třeba CD, elektroniky či oblečení 
jsou v Německu srovnatelné, někdy i výhodnější než u nás (a výběr je mnohem větší).

http://dhmd.de/index.php?id=1630

