
 

Speciální   nabídka  exkurzí  pro školy VLAKEM z České Třebové                   
CA FUTURA, www.ca-futura.webnode.cz,  vylety.futura@seznam.cz,  tel. 608 201 321  

 

Drážďany muzejní  Termíny: od 15.2. do 27.6.2012 ( út – pá)     

    Odjezd přímým vlakem EuroCity z České Třebové v 6:41, po příjezdu do Bad Schandau  v cca 10 hodin 

drážďanskou rychlodráhou S-Bahn do centra města, pěší prohlídka města - Semperova opera,  rezidenční zámek, 

Zwinger, Brühlova terasa, Frauenkirche, návštěva některého z Drážďanských muzeí – výběr viz níže. 

Program 1  -   Muzeum člověka č                            cena  480,- Kč 
Do 15.5.2012 sleva 10% 

  Tramvají k Muzeu člověka ( Deutsches hygiene-museum), prohlídka expozic. Muzeum se zabývá společensky 

aktuálními tématy z vědy, historie, umění a kultury. Lidské tělo a zdraví tvoří těžiště populárně-vědecké stálé 

výstavy "Člověk jako dobrodružství" (Abenteuer Mensch), kterou může návštěvník prozkoumat nejen s pomocí 

klasických exponátů ale i četných mediálních a interaktivních stanovišť.  

Program 2  -   Muzeum dopravy vč. VW               cena  520,- Kč            

Do 15.5.2012 sleva 10% 

V historickém objektu Johanneum (bývalá konírna saského dvora) Vás očekává na 5000 m2 výstavní plochy 

působivá rozmanitost exponátů s jedinečnými originály, fascinujícími modely a raritami, které umožňují zažít historii 

dopravy na vlastní kůži. Výstava je rozdělena na jednotlivé expozice – silniční doprava, městská doprava, letecká 

doprava, lodní doprava a zvláště atraktivní modelová železnice ( 325 m2, v provozu jen ve středu !).   Na zpáteční 

cestě na nádraží zastávka ve Skleněné manufaktuře Volkswagenu. Výroba vlajkové lodi Volkswagenu Phaeton 

totiž probíhá za pomoci nejmodernějších technologií s velkým podílem ruční práce vysoce zdatných montérů a tuto 

výrobu budete mít možnost v budově ze skla a ocele osobně sledovat. 

   Přejezd tramvají na nádraží, v cca 16 hodin odjezd do Děčína a vlakem EuroCity do Č. Třebové, příjezd v 21:46 

Ceny zahrnují: jízdenku vlakem z České Třebové do Drážďan a zpět, jízdné MHD dle potřeby, vstup 

do muzejních sbírek dle jednotlivých programů, průvodce  
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