
Програма відпочинку + заняття з німецької мови  

на базі  дитячо-молодіжного центру відпочинку KiEZ м.Зебніц, Німеччина 

19.03 – 28.03.16 

Маршрут: Київ - Львів - Зебніц - Саксонська Швейцарія - Дрезден - Нойштадт-Дрезден-

Зебніц – Прага – Зебніц- Краків – Львів - Київ 

1 день 
Виїзд групи  з м.Києва до м.Дрездена. 

2 день 

Прибуття до дитячого центру відпочинку KiEZ, м.Зебніц. Поселення,  знайомство з правилами 

перебування у дитячому центрі та екскурсійною програмою, інструктаж, обід.  Прогулянка по території. 

Обід. Відпочинок. Організаційний збір групи, обговорення програми навчальних занять. Вечеря.  

3 день 
Сніданок.  Заняття з німецької мови (3 уроки). Обід.  

Автобусно-пішохідна  екскурсія по Саксонській Швейцарії – відомому національному  

ландшафтному заповіднику  (Кірніцшталь, Бастай, Ратен).  Відвідування міста та фортеці 

Кьонігштайн, грандіозної споруди на висоті 247 м над рівнем води р.Ельби - однієї з 

найнеприступніших і величних старовинних фортець Німеччини. Вечеря. Програма KiEZ 

4 день 
Сніданок. Заняття з німецької мови (2 год). Обід.  

Поїздка до м.Дрездена - столиці Федеральної землі Саксонії. Оглядова пішохідна екскурсія по 

історичному центру міста: Театральна площа, Саксонський державний оперний театр Готфріда Земпера,  

Палацова площа, нова ринкова площа, знаменитий королівський ансамбль Цвінгер,   Католицька  

придворна церква Хофкірхе, Фрауенкірхе. Обід-ланч. Вільний час. Вечеря.  

5 день 
Сніданок. Заняття з німецької мови (3 год.). Обід.  

Поїздка до до м.Нойштадт.  Відвідування басейну Mariba. Вечеря. Заходи в рамках програми  KiEZ. 

6 день 
Сніданок. Заняття з німецької мови (3 год.).  

Поїздка до м.Дрездена. Відвідування Дрезденської картинної галереї, яка носить назву «Старі 

Майстри». Тут зберігаються «Сикстинська мадонна» Рафаеля, зібрання полотен Рембрандта тощо. 

Альтернатива: Дрезденська Збройова палата у палаці Цвінгер, де представлена колекція історичної 

зброї, текстилю, портретів XVI - XVIII століть. Вона  налічує понад 10 тисяч експонатів. Основу 

експозиції складають близько 2200 одиниць різної зброї, у тому числі мечі, шаблі, шпаги, кинджали, 

пістолі та рушниці. Прогулянка містом. Обід-ланч. Вільний час. Вечеря в KiEZ.  

7 день 

Сніданок. Заняття з німецької мови (2 год.). Обід. 

Прогулянка по невеликому затишному містечку Зебніц: екскурсія до будинку-музея благородних 

штучних квітів із найбільшою шовковою розою у світі. Заняття з німецької мови (2 год.). Вечеря. 

Заходи в рамках програми  KiEZ. 

8 день 

Сніданок.  Поїздка до м.Праги, яке недарма називають серцем Європи. Це унікальне  місто, де 

зосереджені  чудові архітектурні пам’ятки, готичні замки і фортеці, вузькі вулички і величезні площі.  

Пішохідна екскурсія по ПРАЗЬКОМУ ГРАДУ: Страговський монастир, скарбниця Лоретт, собор св. 

Віта, Президентський палац, «Золота вуличка», Карлов міст. Обід-ланч. Вільний час. Повернення в 

KiEZ.  Вечеря.   

9день 

Сніданок. Виїзд  з Дитячого центру відпочинку України. Транзит по Польщі.  Ознайомча пішохідна 

екскурсія по Кракову – культурній столиці Польщі: огляд середньовічних міських фортифікацій, 

Головної Ринкової площі, Мар’яцького Костьолу, найстарішого у Польщі вузу - Ягелонського 

Університету. Обід-ланч. Вільний час для придбання сувенірів. Виїзд до м.Києва. 

10 день 

Приїзд до м.Києва  

 

 

Поїздка здійснюється на комфортабельному автобусі, який обслуговує групу упродовж всього перебування в 

Німеччині та повернення в Україну. Розміщення у кімнатах по 4-6 чол. зі зручностями на поверсі, харчування – 

триразове. У програмі можливі зміни в залежності від погодних умов або інших причин. 


