
LEGOLAND  
a delfíni v Norimberku 
19. - 20.5.2020 

Program:  

1. den: odjezd z Cehnic v 5:00, v 5:20 LIDL Strakonice, příjezd do norimberské zoologické zahrady, v rámci prohlídky 
zahrady uvidíte delfinárium a delfíní lagunu – šest velkých jezer a bazénů, kde žijí delfíni a lachtani. Ze speciálního 
místa můžete nahlédnout přímo pod hladinu až do hloubky sedmi metrů. Delfinárium má venkovní lagunu a je tím 
největším v Německu. Čas naší návštěvy máme naplánovaný tak, abychom zhlédli i delfíní představení.  
Odpoledne nás čeká město Norimberk se společnou procházkou císařským hradem a historickým centrem.  
Podíváme se i do města na hlavní náměstí. 
Přejezd na ubytování. Večeře, nocleh v mládežnické ubytovně. 
 

2. den: po snídani krátký přejezd a celodenní návštěva Legolandu Německo u Günzburgu. Jeho pestrobarevný  
a kouzelný svět více než 40 atrakcí je tvořen z 50 milionů LEGO kostiček. Součástí je i největší LEGO obchod na světě. 
Čeká na nás spousta zábavy rozdělené do několika oblastí. Například Země rytířů a hrad, Miniland -  svět jako na 
dlani postavený v měřítku 1:20. K vidění je například hamburský přístav s plovoucími loděmi, mnichovské letiště s 
modelem Boeingu rozříznutého tak, aby bylo vidět dovnitř. Největší LEGO model světa (pět metrů dlouhý) - fotbalový 
stadion Allianz arena, model Frankfurtu nebo Berlína s budouvou Reichstagu a televizní věží, známý zámek 
Neuschwanstein nebo charakteristické exteriéry Nizození, Benátek či Švýcarska. LEGO Fabrik – část, kterou musí 
absolvovat každý návštěvník. Uvidíte zde příběh kostičky LEGA, od počátku výroby. Budete si moci též jeden 
neprodejný vzorek odnést jako cenný suvenýr.  
Země dobrodružství – můžete se vydat divokou džunglí po stopách hrdiny Joe Blacka. Nachází se zde také největší 
pojízdná atrakce všech parků – vodní dráha, 12 m vysoká skluzavka – vodopád. Uvidíte obrovského LEGO pavouka, 
masožravé rostliny i dinosaury. Safari – během jízdy safari jeepem spatříte více než 90 zvířat.  
Příjezd ke škole v pozdních večerních hodinách dle dohody odjezdu z Německa.     

 
Cena 3.490,- Kč zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 1 noc s polopenzí (večeře a snídaně) 
v mládežnické ubytovně (vícelůžkové pokoje, společná sociální zařízení), platbu obratové daně za průjezd 
SRN, průvodce během cesty, vstupné do ZOO Norimberk, vstupné do Legolandu, komplexní pojištění pro 
cesty do zahraničí (léčebné výlohy, následky úrazu, zavazadla, odpovědnost za škody, stornování 
zájezdu), doprovodné informační materiály, ceny do soutěží a kvízů pro zpestření cesty, zákonné pojištění 
organizátora zájezdu. Nezahrnuje případné neuvedené vstupy.  
Kapesné podle náročnosti účastníka: 20,- EUR je obvyklá částka 😊😊 

http://www.zabavny-park-nemecko.info/letiste-mnichov

