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IGA 2017 - MEZINÁRODNÍ ZAHRADNÍ VÝSTAVA

IGA BERLÍN 2017
Mezinárodní zahradní výstava v Berlíně

Pro letošní rok připravila cestovní kancelář Quicktour sérii zájezdů na Meziná-
rodní zahradní výstavu do Berlína a navazuje tak na úspěšné série zájezdů na 
nizozemskou zahradní výstavu Floriade v roce 2012 a světovou výstavu Expo 
2015 v Miláně. Nabízíme několik variant doprovodného programu tak, aby si 
každý vybral zájezd „skoro na míru“. Během šesti měsíců vypravíme několik 
desítek autobusů do Berlína, z nichž některé zavítají také do Postupimi, některé 
do největšího evropského rozária v Sangerhausenu a některé na koupání do 
Tropical Islands.
 Jedinečná zahradní výstava IGA 2017 otevře brány svého zeleného světa 13. 
dubna 2017 na 186 dní. V zastavěné berlínské čtvrti Marzahn-Hellersdorf bude 
tak úžasným protikladem k panelové výstavbě velkoměsta. V rozmanité krajině 
bude tato výstava nejkrásnější oslavou přírody a její zeleně – a snad i zdrojem 
nových myšlenek a impulsů pro všechny, kteří se zabývají přírodou kolem nás, 
ať už vlastní zahrádkou nebo velkolepými projekty městských či národních 
parků.
 Mottem výstavy je: „Ein Mehr aus Farben“ (Více z barev).  Na její pří-
pravě se podíleli zahradníci ze všech německých spolkových zemí a všech 
světových kontinentů, aby ukázali mezinárodní zahradní umění a současné 
zahradní trendy.
 Srdcem výstavy IGA 2017 budou dnes již mezinárodně proslulé „Zahrady 
světa“ (Die Gärten der Welt). Devět již existujících tematických zahrad (prezen-
tující zahradní umění Asie, Středního východu a Evropy) bude více rozšířeno 
o tradiční a moderní prvky. V rámci IGA tak vznikne například zcela nová pre-
zentace „Anglické krajiny“ s typickými domečky, energeticky nenáročná Hala 
Tropů a fascinující „Vodní zahrady“ s  interaktivními „Vodními hrátkami“.  Celá 
výstava zabere více než 103 hektarů, tedy plochu asi desetkrát větší než 
plocha berlínského Muzejního ostrova. Pro Vaše pohodlí je připravena zbrusu 
nová lanovka, která Vás přepraví mezi jednotlivými částmi areálu.

Program zájezdu: odjezd z Českých Budějovic a Prahy v časných ranních ho-
dinách, celodenní návštěva Mezinárodní zahradní výstavy IGA Berlín 2017, 
která bude zahradní a květinovou událostí roku; odjezd směr ČR ve večerních 
hodinách, příjezd do Prahy a Českých Budějovic v pozdních večerních hodi-
nách

IGA 2017 BERLÍN
jednodenní zájezd

Termín Cena za osobu:
30.4.2017 1.990

20.05.2017 1.990
10.06.2017 1.990
22.07.2017 1.990
20.08.2017 1.990
16.09.2017 1.990

Cena zahrnuje: dopravu busem, vstupenku na IGA BERLIN 2017, průvodce
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 34,- Kč
Odjezdová místa: České Budějovice, Tábor, Benešov, Praha
Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

IGA 2017, BERLÍN A POSTUPIM
3-denní zájezd

1. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy v časných ranních hodinách, celo-
denní návštěva Mezinárodní zahradní výstavy IGA Berlín 2017, večer od-
jezd na ubytování
2. den: po snídani pro zájemce možnost individuální návštěvy IGA 2017 
(doprava MHD) nebo celodenní organizovaná prohlídka Berlína, dopoled-
ne velká okružní jízda centrem města se zastávkami na důležitých místech: 
od známého mostu Oberbaumbrücke, kolem East Side Gallery (zbytky Ber-
línské zdi přetvořené na uměleckou galerii pod širým nebem), přes Alexander-
platz s Televizní věží, náměstí Gendarmenmarkt (Französischer a Deustcher 
Dom), zastávka u Checkpoint Charlie (legendární přechod mezi Východem 
a Západem), pokračovat budeme kolem Postupimského náměstí a Brani-
borské brány ke Sloupu Vítězství (fotopauza), zastávka u zámku Charlotten-
burg, dále pokračujeme na třídu Kurfürstendam a vybombardovanému kos-
telu Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis, polední pauza na oběd a nákupy, přejezd 
metrem k  Říšskému sněmu, pěší procházka od Zemského sněmu, kolem 
Braniborské brány, po třídě Unter den Linden kolem Berlínského dómu na 
Alexanderplatz (Rudá radnice, Televizní věž) a do nejstarší čtvrti Nikoliavier-
tel, volný čas na nákupy či návštěvu muzeí a Televizní věže, večer doporuču-
jeme návštěvu jedinečné show „The ONE“ ve vyhlášeném Friedrichstadt-
palast, která se stane nezapomenutelným kulturním zážitkem
3. den: po snídani se vydáme do Postupimi, hlavního města spolkové země 
Braniborsko, dopoledne návštěva zámku Cecilienhof (místo konání postu-
pimské konference), zastávka v  ruské čtvrti Alexandrovka (s pravoslavným 
kostelem a dřevěnými stavbami), polední zastávka u Braniborské brány, 
odpolední návštěva rokokového zámečku Sanssouci známého především 
díky nádhernému parku, který jej obklopuje (UNESCO), fotopauza u Staré 
radnice, Zemského sněmu a klasicistního kostela sv. Mikuláše, v podvečer od-
jezd směr ČR, příjezd do Prahy a Českých Budějovic ve večerních hodinách

Termín
Cena za osobu
ve 2-lůžkovém 

pokoji
Termín

Cena za osobu
ve 2-lůžkovém 

pokoji
19.04. – 21.04. 3.990 13.06. – 15.06. 3.990
29.04. – 01.05. 4.290 05.07. – 07.07. 3.990
06.05. – 08.05. 4.290 25.08. – 27.08. 4.390
22.05. – 24.05. 3.990 15.09. – 17.09. 4.290

Cena zahrnuje: 2x ubytování v hotelu, 2x snídani, dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 102,- Kč, vstupné do navště-
vovaných objektů, jednolůžkový pokoj 1.400,- Kč, vstupenku IGA 2017 (dospělí 
20 €, děti do 17 let 5 €)
Příplatek: večerní show „The ONE“ ve Friedrichstadtpalast (20 € - 85 € podle 
kategorie sedadel)
Doporučené kapesné na vstupy: 40 EUR
Odjezdová místa: České Budějovice, Tábor, Benešov, Praha
Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38
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IGA 2017 BERLÍN v „retro stylu“
3-denní zájezd

1. den: sraz s vedoucím zájezdového autokaru a vedoucím zájezdu v časných 
ranních hodinách v pražské ulici Na Florenci, poté se autokarem vydáme do 
oblasti Lübbenau/Spreewald, kterou byrokraté z UNESCA prohlásili roku 1991 
za biosférickou rezervaci. Již ve slavných dobách NDR tuto oblast proslavily 
„Spreewaldské okurky“ – gastronomická lahůdka nejen tehdejšího „Sovět-
ského bloku“. My si tuto pochutinu vychutnáme ve skanzenu zasazeného do 
prostředí dělnické vísky Lehde. Odpoledne příjezd do Berlína, jehož symbo-
lická zeď oddělující svět „prohnilého“ kapitalismu a „zdravého“ plánovaného 
hospodářství pomalu mizí po malých úlomcích v kapsách soudobých návštěv-
níků metropole coby suvenýr, připomínající jim jejich pobyt v Berlíně. První 
naší zastávkou bude muzeum NDR (německy DDR) v areálu berlínského pi-
vovaru. Po prohlídce přejezd do centra města k nostalgickému rozjímaní u na-
dějně Rudé radnice (Rothes Rathaus) na Alexanderplatz ve stínu Televizní 
věže (možnost výstupu) – nutno počítat s drobným příspěvkem na MHD. Den 
zakončíme procházkou po vyhlášené ulici Unter den Linden k Braniborské brá-
ně a budově Říšského sněmu.
2. den: po rozcvičce a vydatné snídani se po ulici Karl-Liebknecht Strasse 
(chlouba moderní architektury NDR) přesuneme na výstavu IGA 2017, která 
nám dá vzpomenout na zašlou slávu výstavy Zemědělec (v o něco větším 
měřítku). Ve večerních hodinách se přesuneme do centra města a zhlédneme 
ve Fridrichstadtpalastu (jedna z nejslavnějších kabaretních scén světa) show, 
nešťastně anglicky pojmenované „The One“, ve které se nám představí jedni 
z nejlepších tanečníků, zpěváků a akrobatů na světě (dříve jsme odsud sledo-
vali populární show NDR „Ein Kessel Buntes“).
3 den: po další vydatné snídani v  kapitalistickém stylu odjedeme zavzpo-
mínat k  legendárnímu hraničnímu přechodu Checkpoint Charlie, poté na-
vštívíme panorama jedné z nejznámějších staveb světa – tzv. Berlínské zdi 
(Mauer – Asisi) a krátce navštívíme muzeum „Topografie teroru“ (věnované 
nacistickým zločinům). Odpoledne zavítáme do Postupimi a projdeme se vel-
kolepými zahradami kolem zámku Sanssouci. Předpokládaný návrat na území 
hlavního města bývalé ČSSR cca ve 23:30. 

Cena zahrnuje: 2x ubytování v hotelu, 2x snídani, dopravu busem, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 102,- Kč, vstupné do navště-
vovaných objektů, jednolůžkový pokoj 1.400,- Kč, vstupenku IGA 2017 (dospělí 
20 €, děti do 17 let 5 €)

Příplatek: večerní show „The ONE“ ve Friedrichstadtpalast (20 € - 85 € podle 
kategorie sedadel)
Doporučené kapesné na vstupy: 40 EUR

Odjezdová místa: České Budějovice, Tábor, Benešov, Praha

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

IGA 2017 a BERLÍN
2-denní zájezd

1. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy v časných ranních hodinách, celo-
denní návštěva Mezinárodní zahradní výstavy IGA Berlín 2017, která bude 
zahradní a květinovou událostí roku, večer odjezd na ubytování
2. den: po snídani pro zájemce možnost individuální návštěvy IGA 2017 
(doprava MHD) nebo celodenní organizovaná prohlídka Berlína, dopoled-
ne velká okružní jízda centrem města se zastávkami na důležitých místech: 
od známému mostu Oberbaumbrücke, kolem East Side Gallery (zbytky 
Berlínské zdi přetvořené na uměleckou galerii pod širým nebem), přes Alexan-
derplatz s  Televizní věží, náměstí Gendarmenmarkt (Französischer a Deu-
stcher Dom), zastávka u Checkpoint Charlie (legendární přechod mezi Vý-
chodem a Západem), pokračovat budeme kolem Postupimského náměstí 
a Braniborské brány ke Sloupu Vítězství (fotopauza), zastávka u zámku Char-
lottenburg, dále pokračujeme na třídu Kurfürstendam a vybombardované-
mu kostelu Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis, polední pauza na oběd a nákupy, 
přejezd metrem k Říšskému sněmu, pěší procházka od Zemského sněmu, ko-
lem Braniborské brány, po třídě Unter den Linden kolem Berlínského dómu 
na Alexanderplatz (Rudá radnice, Televizní věž) a do nejstarší čtvrti Nikolia-
viertel, volný čas na nákupy či návštěvu muzeí a Televizní věže, odjezd směr 
ČR ve večerních hodinách, příjezd do Prahy a Českých Budějovic v pozdních 
večerních hodinách

Termín Cena za osobu ve 2-lůžkovém pokoji
22.04. – 23.04. 3.290
06.05. – 07.05. 3.290
07.05. – 08.05. 3.290

Cena zahrnuje: 1x ubytování v hotelu, 1x snídani, dopravu busem, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 68,- Kč, vstupné do navštěvo-
vaných objektů, jednolůžkový pokoj 900,- Kč, vstupenku IGA 2017 (dospělí 20 
€, děti do 17 let 5 €)
Doporučené kapesné na vstupy: 30 EUR
Odjezdová místa: České Budějovice, Tábor, Benešov, Praha

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

IGA 2017 MEZINÁRODNÍ ZAHRADNÍ VÝSTAVA

Termín Cena za osobu ve 2-lůžkovém pokoji
06.05. – 08.05. 4.390
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IGA 2017 a ROSARIUM 
V SANGERHAUSENU
2-denní zájezd

1. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy v časných ranních hodinách, ce-
lodenní návštěva Mezinárodní zahradní výstavy IGA Berlín 2017, která 
bude zahradní a květinovou událostí roku, večer odjezd na ubytování, mož-
nost večerní procházky Berlínem s průvodcem (cca 2 hodiny): Postupimské 
náměstí, památník holocaustu, budova Říšského sněmu, Braniborská brána, 
světoznámá třída Unter den Linden, náměstí Gendarmenmarkt (Französis-
cher a Deustcher Dom), přejezd metrem na Alexanderplatz (Rudá radnice, 
Televizní věž)

Termín Cena za osobu ve 2-lůžkovém pokoji

08.07. – 09.07. 3.290

29.07. – 30.07. 3.290

05.08. – 06.08. 3.290

Cena zahrnuje: 1x ubytování v hotelu, 1x snídani, dopravu busem, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 68,- Kč, vstupné do navštěvo-
vaných objektů, jednolůžkový pokoj 900,- Kč, vstupenku IGA 2017 (dospělí 20 
€, děti do 17 let 5 €), vstupenku do Rosaria 10 €, MHD v Berlíně (cca 7 €)

Ubytování: je v těchto termínech zajištěno v 3* hotelu v Berlíně v oblasti 
Kurfürstendamm v blízkosti stanice metra, hotel je díky své poloze ide-
ální i k večernímu poznávání Berlína
Odjezdová místa: České Budějovice, Tábor, Benešov, Praha

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

IGA 2017 a TROPICAL ISLANDS
2-denní zájezd

1. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy v časných ranních hodinách, ce-
lodenní návštěva Mezinárodní zahradní výstavy IGA Berlín 2017, která 
bude zahradní a květinovou událostí roku, večer odjezd na ubytování, mož-
nost večerní procházky Berlínem s průvodcem (cca 2 hodiny): Postupimské 
náměstí, památník holocaustu, budova Říšského sněmu, Braniborská brána, 
světoznámá třída Unter den Linden, náměstí Gendarmenmarkt (Französis-
cher a Deustcher Dom), přejezd metrem na Alexanderplatz (Rudá radnice, 
Televizní věž)
2. den: po snídani přejezd do Tropical Islands – celodenní návštěva (cca 8 
hodin) největšího evropského aquaparku, kde se přenesete do exotických 
krajin a tropického pralesa; těšit se můžete na vodní svět se skluzavkami a 
tobogány, písečnou pláží, vodopády, lagunami a vířivkami. Nezapomenutel-
nou se stane „výprava“ do největšího „vnitřního“ deštného pralesa světě, kde 
mezi 50.000 rostlinami objevíte mnoho exotických zvířat – želvy, ryby, motýly, 
plameňáky a papoušky. Užijte si den v „evropském Karibiku“, kde si odpočinete, 
načerpáte novou energii a zažijete velká i malá dobrodružství. Odjezd směr ČR 
v podvečerních hodinách, příjezd do Prahy a Českých Budějovic ve večerních 
hodinách

Cena zahrnuje: 1x ubytování v hotelu, 1x snídani, dopravu busem, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 68,- Kč, vstupné do navště-
vovaných objektů, jednolůžkový pokoj 900,- Kč, vstupenku IGA 2017 (dospělí 
20 €, děti do 17 let 5 €), MHD v Berlíně (cca 7 €), vstupenku do Tropical Islands
Příplatky: vstupné do Tropical Islands (dospělí 990,- Kč, děti 6 – 14 let 790,- Kč), 
příplatek za saunový svět 200,- Kč (pouze ke vstupence do Tropical Islands)

Ubytování: je v těchto termínech zajištěno v 3* hotelu v Berlíně v oblasti 
Kurfürstendamm v blízkosti stanice metra, hotel je díky své poloze ide-
ální i k večernímu poznávání Berlína
Odjezdová místa: České Budějovice, Tábor, Benešov, Praha

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

IGA 2017MEZINÁRODNÍ ZAHRADNÍ VÝSTAVA

Termín Cena za osobu ve 2-lůžkovém pokoji
24.06. – 25.06. 2.990
09.09. – 10.09. 2.990
07.10. – 08.10. 2.990

2. den: po snídani přejezd do Sangerhausenu u Halle – návštěva místního 
Europa-Rosarium; v této „Zahradě růží“ vás (na ploše cca 13 ha) čeká více než 
60.000 růžových keřů, které představí více 8.500 různých odrůd růží; park se 
pyšní největší sbírkou divokých růží (více než 500 odrůd). Mezi největší kurio-
zity rozária patří zelená, mechová a olejová růže. Magie kouzla milionu růžo-
vých květů a malebné krajiny s více než 300 druhy vzácných stromů vykouzlí 
nezapomenutelnou atmosféru letního dne. Odjezd směr ČR v odpoledních 
hodinách, příjezd do Prahy a Českých Budějovic ve večerních hodinách
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NĚMECKO
Berlín a IGA - Mezinárodní zahradní výstava
V roce 2017 doporučujeme navštívit IGA - Mezinárodní zahradní výstavu v Ber-
líně, která se koná od 13. 4. do 15. 10. 2017. Výstava představí zcela nový typ krajino-
-poznávacího parku, jehož návštěvníci se ponoří do krás zahradního umění, přírod-
ně-krajinného designu vybízejícího k hrám, sportu a rekreaci. Výstava zdvojnásobí 
již existující „Zahradu světa“ a na ploše více než 100 hektarů nabídne nové atrakce 
a zážitky. Od soukromé terasy k zahradnímu jezírku, od malého záhonku k velké 
farmě, od drobné zeleně k velkému parku. Je připraveno na 170 dní oslav zahrad, 
parků a přírody – poznejte, jaká zahrada může být. Více informací na www.ig-
a-berlin-2017.de.

Cena 1.290,-Kč zahrnuje autobusovou dopravu, vstupenku a průvodce. 
Doporučené kapesné na další vstupy: 10 EUR

1-denní varianta
Program: odjezd z ČR v časných ranních hodinách, celodenní návštěva výsta-
vy IGA, popř. je možno metrem krátce navštívit centrum Berlína (cca 2 hodiny): 
Brandenburská brána, Parlament, třída Unter den Linden, náměstí Alexanderplatz, 
televizní věž atd.; večer odjezd do ČR, příjezd v nočních hodinách

Cena 2.490,- Kč zahrnuje autobusovou dopravu, vstupenku na výstavu, 
1x hotelové ubytování ve vícelůžkových pokojích, 1x snídaně, průvodce. Dopo-
ručené kapesné na další vstupy: 25 EUR

2-denní varianta
1.den: odjezd z ČR v časných ranních hodinách, celodenní návštěva výstavy IGA, 
večer ubytování
2.den: po snídani prohlídka Berlína: okružní jízda centrem města: Checkpoint 
Charlie – legendární přechod mezi Východem a Západem, Postupimské náměs-
tí, Kurfürstendamm, vybombardovaný kostel Kaiser-Wilhelm-Gedächnits-Kirchie 
a symbol města – Sloup Vítězství; procházka centrem města: budova německého 
kancléřství, Braniborská brána, Památník obětí holocaustu, Berlínský Dóm, náměstí 
Alexanderplatz s možností výstupu na Televizní věž. Volný čas na návštěvu muzeí 
(Pergamonmuseum) či nákupy. Odjezd do ČR s návratem v nočních hodinách.

NĚMECKO
TROPICAL ISLANDS - tropický ráj v srdci evropy
Chcete se vypravit do exotické krajiny? Do míst, kde se můžete pořádně 
ohřát, vykoupat v  laguně nebo jen odpočívat či prozkoumávat tropický 
deštný prales? Tento tropický ráj, vypadající jako Karibik, vůbec není tak vzdálený, 
jak se může zdát. Nachází se pouze pár kilometrů od Berlína. Čekají na Vás osvěžující 
vodopády, jižní moře a písečné pláže. Tak jen zabalit plavky a vyrážíme!

Tropical Islands se dělí na několik částí, asi nejoblíbenější z nich je 200 m dlou-
hý pás tropického moře lemovaný písečnou pláží s pohodlnými lehátky, palmami 
a atrakcemi pro děti. Jen o kousek dál se nachází Magická Laguna s vodopády, ska-
lami a tajemnými jeskyněmi inspirovaná ostrovem Bali v Indonésii. Nechybí zde ani 
tobogány, skluzavky, vířivky a divoká řeka. Další částí je tropický deštný les (vůbec 
největší prales vybudovaný v hale), kde je k vidění přes 50.000 rostlin mnoha druhů 
a mimo tropických dřevin potkáte i exotická zvířata jako želvy, rybky, plameňáky, 
motýly nebo papoušky. Kdo by měl při nabitém programu chuť na něco dobré-
ho, tak by rozhodně neměl minout tropickou vesnici – v interiéru tradičních staveb 
z  tropické oblasti se nachází kavárny, restaurace (indická, thajská, pizzerie či grill) 
nebo obchůdky se suvenýry.

Cena 2.490,- Kč zahrnuje 2 denní vstup do Tropical Islands, 1 noc ve vnitř-
ních stanech (pevná lůžka), 1x snídani, dopravu busem, průvodce, neomezené 
využívání tobogánů a skluzavek, odpolední tropickou show.

2-denní varianta
1. den: odjezd v ranních hodinách, dopoledne příjezd do Tropical Islands (uložení 
věcí, seznámení s areálem a jeho jednotlivými částmi), volný program v největším 
evropském aquaparku, kde se teplota vzduchu pohybuje mezi 25 až 29 °C, odpo-
lední show s mnoha tanečními, pěveckými i akrobatickými výstupy, ubytování ve 
stanech, nocleh
2. den: snídaně, předání stanů, pobyt v Tropical Islands, v podvečerních hodinách 
odjezd směr ČR (fakultativně lze během druhého dne navštívit německé hlavní 
město Berlín)

Cena 1.490,- Kč zahrnuje 1 denní vstup do Tropical Islands, dopravu busem, 
průvodce, neomezené využívání tobogánů a skluzavek, odpolední tropickou 
show.

1-denní varianta:
Program: odjezd v ranních hodinách, celodenní pobyt v Tropical Islands, odpoled-
ní show, odjezd v podvečerních hodinách směr ČR.
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Berlín - kopule parlamentu

Centrála České Budějovice: 
Biskupská 12; 370 01 České Budějovice
tel.: 386 350 220; tel./fax: 387 311 225
e-mail: info-cb@quicktour.cz; rezervace@quicktour.cz

Pobočka Praha:
Vodičkova 31 - Myšák Gallery; 110 00 Praha 1
tel./fax: 224 827 100; tel.: 224 828 236; 
e-mail: info-praha@quicktour.cz

autorizovaný prodejce:
www.quicktour.cz
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