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Pořadatelem zájezdu je CK PhDr. Stanislav Voleman. Zákonné pojištění proti úpadku je sjednáno u pojišťovny Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava. 
Přihlášky přijímáme na emailu: info@voleman.cz nebo telefonicky na č. 261227903. V potvrzení přihlášky – smlouvě o zájezdu obdržíte bankovní spojení a variabilní symbol 

pro identifikaci platby. Cestovní kancelář PhDr. Stanislav Voleman, Mezitraťová 346/32, 190 00 Praha 9, tel.: 261 227 903, fax: 261 211 808, email: info@voleman.cz

Program zájezdu

Podmínky: s přihláškou požadujeme 50 % ceny zájezdu. 
Doplatek ceny zájezdu do 12. 12. 2019. Při zrušení 
zájezdu do 12. 12. 2019 požadujeme odstupné (storno) 
ve výši 20% ceny zájezdu, od 13. 12. 2019 je odstupné 
ve výši 90% ceny zájezdu. Účastník má právo postoupit 
smlouvu třetí osobě, avšak musí uhradit náklady za 
změnu. Další pokyny k zájezdu obdržíte 14 dnů před 

odjezdem.
Závazné přihlášky přijímáme do obsazení míst. Pořadatel 
může bez poplatku zájezd zrušit, pokud se nepřihlásí 
min. počet 20 účastníků do 13. 12. 2019. Přihlásit se je 
možné zasláním přihlášky, na webu voleman-zájezdy.cz 
nebo telefonicky na tel: 261 227 903 (po-pá 9 – 16:00) 
do 12. 12. 2019.

Termín Cena Odjezdové místo
24. - 27.  1. 2020 vlakem 6 950 Kč / 6 750 Kč*/ 6 550 Kč** Praha

*studenti kurzu „Po stopách historie“/ **senioři nad 65 let

1. den: 8 h sraz na Hlavním nádraží Praha, odjezd 
rychlíkem do Berlína. Ubytování v hotelu u nádraží. 
Procházka kolem Sprévy novou vládní čtvrtí, prohlídka 
Říšského kancléřství, kolem Brandenburské brány,  
k Židovskému památníku. Návrat do hotelu MHD. Večer 
volno (možnost návštěvy divadla).
2. den: po snídani návštěva Pergamonského muzea  
se sbírkami klasického antického umění, blízkého 
východu a islámského umění; odpoledne procházka  
k Berlínskému dómu, k Červené radnici na Alexandrově 
náměstí a do Mikulášské čtvrti. Návrat do hotelu, večer 
volno (možnost návštěvy divadla). 
3. den: po snídani návštěva Bodeho muzea se sbírkou 
středověkého, byzantského a renesančního umění. 
Odpoledne prohlídka Postupimského náměstí a volno. 
4. den: snídaně, odjezd rychlíkem do Prahy. Příjezd před 
18 h.

Fakultativní divadla (podle dostupnosti vstupenek)
Opera Unter den Linden
24. nebo 25. 1. 2020 od 19:00 h Lazebník sevillský/
Rossini (klasická inscenace Ruth Berghaus v italštině, 
diriguje Massimo Zanetti, účinkuje Juan José de León, 
Donato Di Stefano, Teresa Iervolino; délka představení  
2 h 45 min, jedna přestávka po prvním dějství)
26. 1. 2020 od 18:00 h Falstaff/Verdi (režie Mario 
Martone, diriguje Daniel Barenboim, účinkuje Lucio 
Gallo, Alfredo Gaza ad., 2 h 50 min, jedna přestávka po 
druhém dějství)
Vstupenky za 72, 62, 52, 42 EUR + 10% rezervační 
poplatek
Frirdrichstadt Palast
24. nebo 25. 1. 2020 od 19:30 h VIVID Grand Show 
(velkolepá zábavní revue na největším divadelním 
jevišti světa s více než 100 účinkujícími ve fantastických 
kostýmech s prvotřídními výkony stála přes 12 mil. 
EUR; znalost jazyka není nutná; délka představení 2,5 h  

s jednou přestávkou)
26. 1. 2020 od 15:30 h VIVID Grand Show
Vstupenky za 95, 80, 70, 55 EUR + 10% rezervační 
poplatek
DISTEL
24. nebo 25. 1. 2020 od 20:00 h Skandal im Spreebezirk 
(zábavný politický kabaret v němčině; délka představení 
2 h)
Vstupenky za 33, 31, 28, 24, 20 EUR + 10% rezervační 
poplatek
Cena zahrnuje: železniční jízdenku 2. třídy s místenkou, 
ubytování v dvojlůžkovém pokoji s bufetovou snídaní, 
prohlídky a vstupné dle programu, doprovod CK
Cena nezahrnuje: obědy a večeře, příplatek  
za jednolůžkový pokoj 3 000 Kč (pokud bude k dispozici), 
jízdné MHD, divadelní vstupenky, cestovní pojištění  
pro účastníky zájezdu UNION B 96 Kč/os

Berlínská  
muzea a divadla 
4-denní zájezd vlakem 
24. – 27. 1. 2020


