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světoznámé obrazárny, nákupní boulevardy a zámky
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Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q DD 36 03
8.9. -10.9.
4 990,viz text
+1 390 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

9

II. BAVORSKÉ KRÁLOVSKÉ ZÁMKY
A BODAMSKÉ JEZERO
PRIEN • CHIEMSEE • HERRENSEE • HERRENCHIEMSEE
• ETTAL • LINDERHOF • NEUSCHWANSTEIN •
BODAMSEE • KOSTNICE • REICHENAU UNESCO •
OBERZELL • RÝNSKÉ VODOPÁDY • SCHAFFHAUSEN •
FRIEDRICHSHAFEN • UHLDINGEN • MAINAU

Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odjezd brzo ráno z ČR (odjezd z ČR viz ceník) do
Bavorska do přístavního městečka Prien na břehu jezera
Chiemsee. Odtud pojedeme výletní lodí na ostrov
Herrensee, návštěva prvního zámku krále Ludvíka
Bavorského II. - Herrenchiemsee, který se nachází v
nádherném parku s mnoha fontánami. Je právem nazýván
„Versailles Bavorska”. Ubytování v předhůří Bavorských Alp.
2. den: Snídaně, zastávka v benediktýnském klášteře v
Ettalu, kde si budeme moci koupit místní ovocné likéry
či klášterní pivo, které zde vyrábějí řeholníci, a jen o pár
kroků dále nahlédneme do místní sýrárny. Navštěva
Linderhofu, neorokokový zámek bláznivého krále, který
obklopuje rozkošná zahrada posetá romantickými
stavbami. Po prohlídce přejedeme k nejznámějšímu
zámku bavorského krále - k pohádkovému
Neuschwansteinu. Po návštěvě zámku nesoucího řadu
historizujících prvků se budeme moci také projít k
mostu s hlubokou roklí a nádherným vodopádem s
krásným výhledem do okolí. Navečer se vydáme k
Bodamskému jezeru. Dojezd na ubytování.

D

Ubytování: Je zajištěno v hotelech*** ve 2lůžk.
pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit
ubytování 3. osoby na přistýlce - bez slevy. Snídaně bufet, večeře za příplatek - jednotné menu 3 chody.
Cena zájezdu obsahuje:
• 3 ubytování se snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
170 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
1 290 Kč
• příplatek za 3 večeře:
cca 90 EUR
• vstupy do objektů:
Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Plzeň, Brno, Jihlava, Velká Bíteš,
Velké Meziříčí, (Tábor pouze při cestě tam) ZDARMA; Vyškov 150 Kč; Prostějov
200 Kč; Břeclav, Hodonín, Strážnice, Veselí n/M, Žár na/S 250 Kč;
viz str. 1
Uherské Hradiště 300 Kč; Kroměříž, Olomouc, Přerov, Zlín 350 Kč.
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viz str. 1

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
až 9
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q DZ 24 05
17.6. - 21.6.
7 690,viz text
+1 400 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

R Á Ž Ď A N Y

⌧

RE
SNÁ ZERVA
ČA

%

Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Brno, Jihlava,
Velká Bíteš, Velké Meziříčí ZDARMA.

V

Cena neobsahuje:
140 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
990 Kč
• příplatek za 2 večeře:
• vyhlídkovou plavbu, vstupy do objektů: cca 60 EUR

3. den: Snídaně, procházka největším městem na břehu jezera Kostnicí, která je historicky úzce spojená s
naší zemí. Prohlédneme si centrum města, Husův dům
a Husův kámen, který označuje místo, kde byl Jan Hus
upálen. Poté navštívíme poloostrov Reichenau
UNESCO, centrum vzdělanosti v období celého středověku. V blízkém Oberzellu si prohlédneme románský
kostel sv. Jiří s unikátními nástěnnými malbami.
Nedaleko švýcarského Schaffhausenu spatříme nejmohutnější vodopády Evropy - Rýnské vodopády.
Vodopády budeme moci obdivovat z několika vyhlídkových plošin a můžeme také doplout lodí ke skalisku
uprostřed vodopádů. Den zakončíme v samotném
městě Schaffhausen, jehož uličky jsou ozdobeny kašnami se sochami patronů města. Návrat na ubytování.
4. den: Snídaně, břehy Bodamského jezera náležící k
nejkrásnějším oblastem celého Německa. Naší první
zastávkou bude Friedrichshafen s proslulým Muzeem
vzducholodí. V Uhldingenu si prohlédneme unikátní
skanzen s pravěkými dřevěnými domy na kůlech.
Odpoledne přeplujeme trajektem na ostrov Mainau známý jako „ostrov květin”. Ty nejkrásnější se nachází v
parku obklopujícím barokní zámek z 18. stol. Mimo
tisíců druhů květin budeme moci obdivovat různé druhy
palem, citrusovníků, jedinečnou sbírku 55 druhů
subtropických „zlatých jablek” nebo motýlí dům se
stovkami okřídlenců z více jak 20 tropických druhů.
Odtud se již vydáme cestu zpět do ČR.
5. den: Příjezd do ČR v nočních až brzkých hodinách.
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Cena zájezdu obsahuje:
• 2 ubytování se snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• vstupné do zámku Moritzburg
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

CE

Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z ČR brzo ráno (odjezd z ČR viz text). Naší
první zastávkou budou Drážany - „Labská Florencie".
Zde budeme obdivovat vrcholy barokní architektury obrazárnu Zwinger, Semperovu operu, Nymphenbad,
Residenzschloss, katolický dóm Nejsvětější Trojice a
evangelický dóm Panny Marie, jenž byl za 2. sv. války
zničen a nyní je zrestaurován do své původní krásy.
Projdeme se po „Balkónu Evropy" - vskutku nevšedních
a jedinečných terasách. Poté se vydáme navštívit
velkolepý barokní zámek Moritzburg, který je známý z pohádky „Tři oříšky pro Popelku". Díky této pohádce se stal
zámek téměř poutním místem, které každoročně navštíví
tisíce filmových fanoušků. Zámek obklopuje umělé
jezírko s přírodním parkem a je považován za jeden z
nejpůsobivějších barokních skvostů ve střední Evropě.
Večer odjedeme na ubytování v blízkosti Berlína.
2. den: Snídaně. Prohlídka staronové metropole
Německa, Berlína. Naše trasa povede bulvárem Karla
Marxe s pompézní stalinistickou architekturu, zamíříme
do bývalé americké zóny, pojedeme kolem bývalé berlínské zdi s grafity - East Side Gallery, přejedeme novogotický most Oberbaumbrücke se starou linkou metra ze
začátku 20. st. a dostaneme se až k přechodu do bývalého východního Berlína Checkpoint Charlie. Vydáme
se k Braniborské bráně, kde nás přivítá nová atrakce v
podobě skleněné kopule Říšského sněmu s panoramatickou vyhlídkou. Okružní jízda bude pokračovat parkem
Tiergarten, kolem zámku Bellevue, kulturního fora a
největší zvonkohry světa. Projedeme novou diplomatickou čtvr s velvyslanectvími z celého světa, na Potsdamer a
Leipziger Platz, kde se projdeme místem s nejmodernější
architekturou v Evropě. Dále navštívíme Pergamon museum a návštěvu Berlína ukončíme procházkou z proslulé
třídy Unter den Linden na Alexanderplatz s 365m vyhlídkovou televizní věží. Návrat na ubytování.
3. den: Ráno odjedeme do nedaleké Postupimi, která
patří mezi nejvyhledávanější německá města. Postupim
se skrývá mezi jezery a lesy na řece Havel a je známá
především rozsáhlým komplexem zámků, parků a
zahrad ve svém okolí. My navštívíme park Sanssouci
UNESCO s mnoha pohádkovými pavilony, patřící k
nejkrásnějším zámeckým komplexům v Evropě.
Zájemci mohou individuálně navštívit rokokový zámek
Sanssouci. Odpoledne se projedeme lodí po jezerech
na řece Havel. Během plavby uvidíme zámky a parky
Babelsberg, Glienicke, Pflaueninsel a Cecilienhof, kde
byla podepsaná Postupimská konference. Příjezd do ČR
v nočních hodinách.

Ubytování: Je zajištěno v hotelu ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3. osoby na přistýlce bez slevy. Snídaně Kontinentální.
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