
NAVŠTIVTE S NÁMI ATRAKTIVNÍ LOKALITU V SOUSEDNÍM BAVORSKU 

 
KDY?  V úterý 20. září 2022 
ZA KOLIK? Za 1.180,- Kč na osobu 
CO? Tři cíle – jezero Königsee, Hitlerovo proslulé Orlí hnízdo a Dokumentační centrum nacismu 
v Obersalzbergu  
 
 
A nyní k celé akci podrobněji: 
 
PROGRAM 

- odjezd ze Světlé v brzkých ranních hodinách 
-  první zastávka u jezera Königsee; je to vůbec nejhlubší jezero v Německu, patří i 

k nejčistším; budete mít možnost projet se elektrolodí k poloostrovu, jehož dominantou je 
poutní kostel sv. Bartoloměje, památka na seznamu UNESCO; 
výlet je fakultativní, kdo nechce, může se zatím procházet , ale byla by škoda tuto možnost 
nevyužít. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- další lokalitou a naším hlavním cílem bude Orlí hnízdo; Kehlsteinhaus, známý také jako „Orlí 
hnízdo,  je stavbou, která je situována v nadmořské výšce 1834 m v jedné z nejnádhernějších 
lokalit v Německu; projekt navrhl říšský ministr Martin Bormann jako dárek k 50. 
narozeninám nacistického vůdce Adolfa Hitlera; dnes je tato budova posazená na vrcholu 
hory Kehlstein v bavorských Alpách jedním z nejvyhledávanějších turistických cílů v jižním 
Německu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- poslední zastávkou bude prohlídka Dokumentačního centra nacismu v Obersalzbergu (zde je 
vstup zdarma) 

- večer odjezd zpět do ČR, doba návratu cca 22.00 hodin, nelze vyloučit ani návrat pozdější 
 
 
PODMÍNKY ÚČASTI 
Přihlásit se na základě přihlášky (ta je k dispozici v papírové podobě ve škole a v elektronické podobě 
ke stažení na webu školy) může 
 

 každý žák a pracovník školy 
 příbuzní žáků a pracovníků školy 
 jiní zájemci z řad veřejnosti 

Kapacita zájezdu je daná kapacitou autobusu, což je cca 45 míst. Účast je podmíněna zaplacením 
ceny zájezdu. 
 
CENA A PLATBY 
Cena za účastníka je 1.180,- Kč. 
 
Cena zahrnuje 

- dopravu 
- služby průvodce 

 
Cena nezahrnuje 

- pojištění  (to si každý sjednává sám) 
- místní vstupy (aktuálně projížďka lodí cca 18 eur, Orlí hnízdo cca 25 eur) 

 
Jak platit? 

- hotově u Mgr. Lenky Zadinové 
- převodem na účet školy 20635521/0100; v tomto případě je nezbytné do zprávy pro příjemce 

napsat BAVORSKO + jméno účastníka, za něhož je platba hrazena 

Kdy platit? 
- záloha ve výši 600,- Kč za osobu musí být uhrazena do 20.7.2022 
- doplatek je nutné uhradit do 25.8.2022 
- můžete uhradit i celou částku najednou v červencovém termínu 

Upozornění: na platby se vztahují stornopoplatky dle pravidel CK. 

Akci pro nás zajišťuje CK Vega Tour https://ckvegatour.cz/ 
 
 
KONTAKTY NA POŘADATELE 
 
Mgr. Lenka Zadinová 
zadinova@akademie-svetla.cz 
723 284584 
 
 


