
 

 

SLAN 
tel: 312524174, mob. 

 SLANTOUR 

Míšeňský porcelán 

25.04. 
Nedaleko Drážďan, přímo vedle míšeňské manufaktury stojí muzeum a ukázkové dílny, 

které zvou k objevení světoznámého míšeňského porcelánu. 
V tento den je vstup do výrobní manufaktury zdarma.

Míšeň je dnes symbolem výjimečnosti a mimořádného rukodělného umění. 
Míšní s možností návštěvy Albrechtsburgu (výklad pomocí českého audia). 
Od 12 hodin je možná návštěva manufaktur
limitovaných edicí, architektury a interiérového designu, šperků a dárků. Kombinace vlastních surovin, které se dodnes 
těží v nejmenším evropském dole, přísně střežené vlastní laboratoře na výrobu
a dlouholetá tradice profesionálního vzdělávání přímo v místě 
Míšně. Při prohlídce muzea i dílen je k dispozici český audio
Odpoledne následuje prohlídka města Míšeň

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, služby průvodce, vstup do manufaktury míšeňského porcelánu
dílen.                               

Odjezdová místa a časy:  
Slaný   od Váhy, 6.30 
Kladno   hotel Sítná, 6.50 
Praha   Dejvice, hotel Diplomat, 7.
Roudnice  zemědělská škola, autobusová zastávka, 8.00
Ústí n. L. parkoviště OD Globus, 8.

Návrat do Prahy kolem 19:00 hodiny.

Vstup: Porcelánová manufaktura
 

SLAN tour, s.r.o., Wilsonova 597, 274 01 Slaný 
tel: 312524174, mob. 776 490 533, email: info@slantour.cz, www.slantour.cz

Míšeňský porcelán a město Míšeň

 sobota 6699
Cena 640 Kč pro nástupy: Roudnice, Ústí n. Labem

Nedaleko Drážďan, přímo vedle míšeňské manufaktury stojí muzeum a ukázkové dílny, 
zvou k objevení světoznámého míšeňského porcelánu. 

V tento den je vstup do výrobní manufaktury zdarma.
Míšeň je dnes symbolem výjimečnosti a mimořádného rukodělného umění. Nejdříve je naplánována krátká procházka 
Míšní s možností návštěvy Albrechtsburgu (výklad pomocí českého audia).  

anufaktury, která se náruživě věnuje produkci exkluzivních výrobků z oblasti 
limitovaných edicí, architektury a interiérového designu, šperků a dárků. Kombinace vlastních surovin, které se dodnes 
těží v nejmenším evropském dole, přísně střežené vlastní laboratoře na výrobu cca 10 tisíc rozmanitých, zářivých barev 
a dlouholetá tradice profesionálního vzdělávání přímo v místě - to vše dohromady vytváří jedinečnou estetiku produktů 

k dispozici český audio-průvodce.  
hlídka města Míšeň. 

autobusovou dopravu, služby průvodce, vstup do manufaktury míšeňského porcelánu

 
hotel Diplomat, 7.20 

zemědělská škola, autobusová zastávka, 8.00 
parkoviště OD Globus, 8.30 

Návrat do Prahy kolem 19:00 hodiny. 

Porcelánová manufaktura, exkurze s výkladem 10 Euro. Děti do 6 let zdarma. 

 

www.slantour.cz 

město Míšeň 

9900 Kč 
pro nástupy: Roudnice, Ústí n. Labem 

 
Nedaleko Drážďan, přímo vedle míšeňské manufaktury stojí muzeum a ukázkové dílny,  

zvou k objevení světoznámého míšeňského porcelánu.  
V tento den je vstup do výrobní manufaktury zdarma. 

Nejdříve je naplánována krátká procházka 

se náruživě věnuje produkci exkluzivních výrobků z oblasti 
limitovaných edicí, architektury a interiérového designu, šperků a dárků. Kombinace vlastních surovin, které se dodnes 

cca 10 tisíc rozmanitých, zářivých barev 
to vše dohromady vytváří jedinečnou estetiku produktů 

autobusovou dopravu, služby průvodce, vstup do manufaktury míšeňského porcelánu, prohlídka 

Děti do 6 let zdarma.  


