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BERLÍN, hospodářský motor Evropské unie – POSTUPIM / Braniborsko 
               

Poznáme město, které patří k nejmodernějším v Evropě; po desítky let bylo rozděleno v okupační 
zóny, jeho západní část dokonce obehnali 165 km dlouhou zdí a stala se nejznámějším symbolem 
studené války. Dnes se honosí množstvím historických památek, řadou muzeí a galerií obnovených po 
druhé světové válce a zvláště po znovusjednocení Německa.  
 
 
 

*** návrh programu (prodlouženého) víkendu *** 
Optimální termín: duben – červen / září – říjen, advent, ideálně alespoň tři dny 
 
 
 

1. den: odjezd z Prahy / jiného místa v 6 hodin, transfer přes Sasko a Braniborsko 
 
 
 

Západní BERLÍN: sightseeing tour v kombinaci s pěším poznáváním města: 
* Check-Point-Charlie, exteriéry strategického přechodu na hranici dvou ideologických světů: 
dobová celnice, trasování Berlínské zdi, četné suvenýry  
 

* Památník Holocaustu, meditace mezi stélami  
 

* Braniborská Brána, symbol rozděleného světa a studené války na Pařížské náměstí: hranice 
dvou světů, symbolické umístění ambasád Francie, Velké Britanie, USA a Ruska, začátek třídy 
Unter dem Linden „výkladní skříně NDR“ upoutávka na Hitlerův bunkr (poutač se schématem)   
 

 

* Futuristický Potsdamer Platz: Sony centrum, administrativní budovy (Deutsches Bahn ad.), 
Filharmonie - nově vytvořený svět staveb na hranici bývalých dvou světů pod rukopisem světových 
architektů: Renzo.Piano, Helmut.Jahn ad., prohlídka  
 
 

* Kurfürstendamm, Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche: pamětní kostel císaře Viléma I., nové 
centrum bývalého Západního Berlína, obchodní domy: Europa centrum s vodními hodinami a 
KaDeWe (výstavní síň Západu – dříve největší obchodní dům Německa)…  
 

-  zastávka a volno na večeři, odjezd na ubytování 
 
 
 

2. den: po snídani sight-seeing tour dalšími čtvrtěmi BERLÍNA se zastávkami: 
 

* autokarový okruh směr: Charlottenburg, Siemensstadt, průjezdy  
* Spandau, zastávka u pevnosti nebo ve městě, zpět Olympijský areál, fotostopy 
 
 

Muzejní ostrov (UNESCO) Nové muzeum: program podle rezervací 
NEJ egyptská sbírka na kontinentě: s bustou královny Nefertity, prohlídka 2 skupiny   

* Třída Unter Den Linden: Humboldtovy Univerzity - Státní knihovna - Katedrála sv. Hedviky - 
Bebelovo náměstí = místo veřejného pálení knih pokrokových autorů: „Tam, kde se pálí knihy, dojde 
také na pálení lidí“, prohlásil Heinrich Heine - Státní opera – Dóm - TV věž, Červená radnice,.  

 

hodinová plavba lodí po Sprévě k sídlu spolkové kancléřky a zpět, (cena roku 2018 10 €)  
 

  večerní Berlín, např. večeře v Mikulášské čtvrti, Primark na Alexander Platz (má do 21 hodin:-) 



3. den: po snídani BERLÍN: Reichstag, neorenesanční Říšský sněm - symbol ducha německého 
  optimismu (dnes parlament) v moderní úpravě od Sira Normana Fostera  
 - návštěva (rezervace – čas může být i zcela  jiný… a nebo v případě náhlých změn i žádný) 
 

 
 

POSTUPIM, parky a zámky:  

 
 

* Cecilienhof z let 1914–1917, poslední sídlo Hohenzollernů ve stylu anglického venkovního sídla.     
V roce 1945 se tady konala památná Postupimská konference, která ukončila 2. světovou válku  

 
 
 

* Sanssouci, rokokový zámek či nedaleký pavilón Nové komnaty (Neue Kammern), event. 
monumentální Nový palác (Neues Palais), neorenesanční Oranžérie, neoklasicistní zámek 
Charlottenhof, rokoková čínská čajovna (Chinesisches Teehaus), replika římských lázní i výstřední 
zámek Babelsberg:  
- procházka rozsáhlým parkem okolo zámků a dalších objektů, focení, možný nákup suvenýrů v 
zámeckém obchodě 
- odjezd z Postupimi v 17 hodin, očekávaný návrat do Prahy okolo 22. hodiny 
 

Cena od 4.000 Kč / osobu podle počtu platících diváků a rozsahu služeb zahrnuje:   
* dopravu zájezdovým autobusem  
* 2x ubytování v hotelu dle výběru se snídaní / IBIS  
* služby průvodce, infomateriál, sladké pokušení  
* cestovní pojištění, http://www.toulkyevropou.cz/media/zajezdpoj21.pdf 

* pojištění CK proti úpadku, http://www.toulkyevropou.cz/garance.php 

Cena nezahrnuje vstupné do objektů, viz itinerář cesty. 
 
 

Cestu je možné rozšířit o zastávky na trase v Braniborsku: 
* exkurze do útrob největšího velkorypadla hnědého uhlí na světě, cca 90 minut 
 
 

Zařízení má délku 502 metrů a 11 000 tun vážící konstrukce šplhá až do výšky 74 metrů; ve své době 
největší pohybující se stroj na světě; „z hůry“ získáte obraz mistrovského technického díla, které 
v době nebožky NDR ukrajovalo nadloží v lužickém hnědouhelném revíru F60 v Lichterfeldu a 
panoramatický obraz na „postměsíční“ krajinu okolo sebe, více na www.f60.de. * 

 
 
 

 ** * exkurze do areálu lodního zdvihadla Niederfinow - Schiffshebewerk, 80 km sv. od Berlína   
 
 
 

Plně funkční technická památka i po 70 letech od svého dokončení – ve své době (rok 1934) největší 
svého druhu na světě. Lodě překonávají během pěti minut výškový rozdíl 36 metrů mezi Starou Odrou 
a Odersko-Havolským kanálem v komoře o délce 85 metrů délky, 12 m šířky a 2,50 m hloubky vody.  

 
 
 

Několik let již funguje nový výkonnější výtah: 115 m délky, 12,5 m šířky a 2,50 metrů hloubky vody.   
 
 

* projížďka lodí po sprévských kanálech: šprévaldské okurky, oblast si zahrála i ve filmu 
Good Bye Lenin, symbol bývalé nebožky NDR - projížďka po kanálech cca 1,5-2 hodiny. 


