
 

Mnichov a Bayern Park 
Den zábavy a největší bavorská metropole 
 

 
Během jednoho dne v Mnichově uvidíme to 

nejzajímavější – Olympijský park s Olympijskou 

věží, prozkoumáme showroom značky BMW 

s nejmodernějšími vozy, projdeme se historickým 

centrem. Druhý den zamíříme do zábavního parku 

Bayern Park, kde si v rámci jediného lístku užijeme 

horské dráhy, vodní kánoe, věž s volným pádem či 

více pohodové atrakce pro méně odvážné. 

Jaro 2023 

Doprava 

autobusem 

1x snídaně 

1x ubytování 

3 500 
 
 

Kč* 
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CENA ZÁJEZDU: 3 500 KČ* 
 

CENA OBSAHUJE: 
 

✓ doprava zájezdovým autobusem (WC, video, nápoje, pásy) – garance moderního vozu 

✓ 1x ubytování ve vícelůžkových pokojích se společným sociálním zařízením 

✓ 1x snídaně 

✓ průvodce po celou dobu zájezdu, případně mapky a další materiály 

✓ rozšířené cestovní pojištění (léčebných výloh, asistence, úrazu, odpovědnosti, zavazadel) 

✓ pojištění proti úpadku CK 

✓ přistavení autobusu ke škole 

Cena neobsahuje vstupy a jízdu metrem v Mnichově – cca 50 EUR 

* cena je platná při účasti alespoň 45 platících osob 

 

 

PROGRAM ZÁJEZDU 

1. den 

 

Půlnoční odjezd od vaší školy, vydáme se přímou cestou do 

bavorského Mnichova. Autobusem dojedeme až 

k Olympijskému parku, kde začne náš dopolední 

program. Olympijský park je unikátní sportovní areál, který 

byl postaven pro olympijské hry v roce 1972. Byl 

zkonstruovaný natolik revolučně, že se do dnešních dní řada 

budov a zařízení stále využívá ke konání sportovních akcí 

nebo hudebních festivalů. Například slavný FC Bayern 

využíval hlavní stadion pro svá fotbalová utkání až do 

přesunu do Allianz Areny. V rámci areálu můžeme 

navštívit Olympijskou věž, kde z výšky 190 metrů můžeme 

obdivovat panorama mnichovské metropole. 

V bezprostřední blízkosti parku se nachází také BMW 

Welt – futuristická prosklená budova, která má za úkol 

prezentovat návštěvníkům význam značky BMW. Zdarma 

vstoupíme do interiéru, kde na své obdivovatele čekají 

aktuální modely automobilů i motorek. 

V odpoledních hodinách se přesuneme do historického 

centra Mnichova, kde se s průvodcem vydáme na prohlídku 

neznámějších památek. Navštívíme rozsáhlý komplex budov 

a parků Královské rezidence. Poté se vydáme ke Státní 

bavorské opeře, projdeme kolem Alter Hofu, což je 

zachovalé středověké sídlo rodu Wittelsbachů, až dorazíme 

k jednomu z největších a neznámějších míst – na slavné 
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náměstí Marienplatz. Jedná se o centrální náměstí města Mnichov, které se hlavním náměstím stalo již roku 1158 a již 

tenkrát se zde konaly nejrůznější trhy a turnaje. Dnes Marienplatzu dominuje neogotická Nová radnice s orlojem na 

věži, který přitahuje miliony turistů ročně. Na východní straně se nachází Stará radnice z 15. století. Poté se 

kolem Frauenkirche vydáme na další významné náměstí Karlsplatz, zde si na pěší zóně plné obchodů a restaurací 

dáme volný čas. Pak odjedeme na ubytování. 

 

 

2. den 

Ráno po snídani odjedeme do zábavního parku Bayern Park. Zde si v rámci jediného lístku neomezeně užijeme 

spoustu atrakcí! 

 

Bayernpark je zábavní park v Reisbachu v Dolním Bavorsku, který na ploše přibližně 400 000 m² nabízí neuvěřitelné 

množství horských drah, vodních atrakcí, výběhů se zvířaty a mnoho dalšího, což zaručuje spoustu zábavy a akce. V 

ráji volného času Bayernpark se návštěvníci mohou těšit na 75 rozmanitých atrakcí pro malé i velké, které zaručeně 

zaženou nudu. 

 

Asi nejznámější atrakcí je nově vybudovaná věž s volným pádem Voltrum. Už z dálky zviditelňuje krajinu a zve malé i 

velké k projížďce. S celkovou výškou 109 metrů je Voltrum nejvyšší věží s volným pádem v jižním Německu a od 

nynějška nabízí návštěvníkům možnost zažít volný pád rychlostí přes 110 km/h. Nemáte dost odvahy?! Nevadí! 

V zábavním parku čeká i mnoho méně adrenalinových atrakcí! 

 

V parku se zdržíme až do odpoledních hodin. Pozdní večerní příjezd zpět do ČR. 

 

 


