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NĚMECKO
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz
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EXKLUSIVNÍ ZÁJEZD NEJEN PRO MILOVNÍKY VÍNA
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ŠPÝR • BAD KREUZNACH • KOBLENZ •
COCHEM • BERNKASTEL • TREVÍR • OBERWESEL •
MOHUČ • HEIDELBERG

•
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BERLÍN
Heidelberg

•

Koblenz
Cochem • •
• Mohuč
Bernkastel •
•
Trevír
• Bad Kreuznach

Y

Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Plzeň, Brno, Jihlava , V. Bíteš, V.
Meziříčí ZDARMA; Vyškov 150 Kč; Prostějov 200 Kč; Břeclav, Hodonín,
Strážnice, Veselí n/M , Žár n/S 250 Kč; Uherské Hradiště 300 Kč;
viz str. 1
Kroměžíž, Olomouc, Přerov, Zlín 350 Kč.
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SNÁ ZERVA
ČA

%

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
až 9
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q DM 18 04
4.5. - 7.5.
10 990,viz text
+1 800 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

MALEBNÁ MOSELA A PORÝNÍ
S NÁVŠTĚVOU CÁCH
údolím vinic, prastarých měst a středověkých hradů
MOHUČ • BOPPARD • LORELEY • KOBLENZ • MARIA
LAACH • COCHEM • TREVÍR • MONSCHAU • CÁCHY •
KOLÍN NAD RÝNEM • BONN • LIMBURG • HEIDELBERG

•

BERLÍN

BB

5

Cáchy Bonn
Monschau •• • • Koblenz
Daun •
Limburg
••Mohuč
Cochem ••
Trevír

Y

Cena zájezdu obsahuje:
• 3 ubytování se snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
200 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
cca 60 EUR
• vstupy do objektů, vyhlídkovou plavbu:
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I M B U R G

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

RE
SNÁ ZERVA
ČA

viz str. 1

CE

Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z ČR v nočních hodinách (odjezdová
místa viz text).
2. den: Ráno přijedeme do starobylé Mohuče, bývalého
korunovačního města českých králů a sídla arcibiskupů.
Po prohlídce budeme pokračovat parníčkem z města
Bingen po romantickém středním toku Rýna, kolem bájemi opředeného skalního výběžku Lorelei, který inspiroval mnohé slavné básníky a u něhož díky silným
proudům ztroskotala celá řada lodí. Budeme obdivovat
půvabnou krajinu dotvářenou středověkými hrady, kaskádovými vinicemi a sady. Doplujeme až do Boppardu,
města, kde byl roku 1198 poprvé korunován Přemysl I.
Otakar na českého krále. V odpoledních hodinách zavítáme do města Koblenz, které leží na soutoku Rýna a
Mosely a je obklopeno jedinečnou přírodní kulisou čtyř
středohoří a širých lesů, luk i vodních ploch. Údolí toku
Mosely je jednou z velkolepých vinařských oblastí
Německa, vyznačující se světově proslulými ryzlinky.
Večer se ubytujme v hotelu v okolí města Koblenz.
3. den: Po snídani se zastavíme na prohlídku mistrovského díla evropské románské architektury, kláštera ze
12. století Maria Laach. V jeho sousedství najdeme také
jezírko sopečného původu Laacher See. Pod označením "maary" jsou tato sopečná jezírka typickým
znakem pohoří Eifel. Dále se vydáme tímto pohád-

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

%

Cena neobsahuje:
170 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
cca 29 EUR
• plavbu lodí Koblenz/Oberwesel:
(nutná rezervace při objednávce zájezdu)
cca 30 EUR
• vstupy do objektů při prohlídkách:

až 9
Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q DT 27 05
5.7. - 9.7.
7 490,viz text
+2 690 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
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Cena zájezdu obsahuje:
• 3 ubytování se snídaní
• ochutnávku vín s večeří v Bad Kreuznach a v Trevíru
• ochutnávku vín v Oberwesel
• dopravu luxusním autokarem
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

kovým údolím obcemi a městečky se starými kostelíky,
typickými hrázděnými domy do romantického městečka Cochem. Zavítáme také do Trevíru UNESCO, rodiště
Karla Marxe. Město Trevír platilo za nejvýznamnější centrum Římské říše na germánském území. Toto období
nám dnes přiblíží řada zdejších fantastických antických
památek. V odpoledních hodinách navštívíme
pravděpodobně nejkrásnější město v kraji, starobylé
Monschau, které se pyšní tři sta let starými hrázděnými
domy. Večer se ubytujme v hotelu v okolí města Cáchy.
4. den: Snídaně. Dnes se vypravíme do nejzápadnějšího města Německa, do městečka Cáchy. Ve středověku byly Cáchy královským a císařským sídlem i
místem korunovací a říšských sněmů. Karel Veliký si
město zvolil za svou oblíbenou rezidenci díky místním
termálním pramenům a vystavěl zde císařský palác.
Památkou celosvětového významu je katedrála Panny
Marie UNESCO, kde byl římským králem korunován
také Karel IV. Součástí tohoto mistrovského díla gotického stavitelství je klenotnice skrývající nespočet
uměleckých předmětů nevyčíslitelné hodnoty.
Odpoledne si prohlédneme jedno z nejstarších
německých měst vůbec - jedinečný Kolín nad Rýnem.
Projdeme se historickým centrem města a uvidíme
proslulou gotickou katedrálu, jejíž 157 metrů vysoké
věže jsou dominantou města UNESCO. Večer se ubytujeme v hotelu v okolí Bonnu.
5. den: Po snídani zavítáme do Bonnu, který byl až do
sjednocení vládním městem Německa a je rodištěm
skladatele L. van Beethovena. Navštívíme bývalou vládní čtvr se sídlem spolkového prezidenta a nedalekou
vilovou čtvr Bad Godesberg. Dále budeme pokračovat
do kouzelného městečka Limburg, jehož dějiny sahají
až do 8. století. Najdeme tu proto mnoho stavebních
skvostů, např. pozdně románský dóm, překrásné
hrázděné domy nebo unikátní most s obrannými věžemi. Odpoledne přejedeme do starobylého univerzitního města Heidelbergu, města s pohádkově romantickou částí mezi Starým mostem a okouzlujícím
zámkem. V podvečerních hodinách se vydáme na cestu zpět, příjezd do ČR v nočních hodinách.

V

Ubytování: Je zajištěno v hotelu*** v centru města ve
2lůžk. pokojích s vl. příslušenstvím. Nelze zajistit ubytování
3. osoby. Snídaně formou bufetu.

CE

Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Brzo ráno odjezd z ČR (odjezdy z ČR viz ceník) do
Německa. Odpoledne se zastavíme ve starém císařském
městě s tisíciletou tradicí Špýr (Speyer). Podíváme se do
císařského Dómu z 11. st., který je na seznamu UNESCO
a je nejvýznamnější románskou památkou v Německu.
Nedaleko dómu budeme mít možnost navštívit Historické
muzeum Falce s římskými i franckými sbírkami, nálezy z
císařských hrobek či dobovým nábytkem. Jedním z největších lákadel pro návštěvníky je však Vinařské muzeum
umístěné v suterénu. Mezi jeho největší poklady patří 13
m dlouhý hroznový lis z roku 1727 a nejstarší známé víno
světa, které ukrývá římská nádoba naplněná ve třetím století. V podvečer se zastavíme na ochutnávku vín a večeři
v oblasti lázeňského města Bad Kreuznach, která je
proslulá díky vynikajícímu Rieslingu, Silvanu a Müller
Thurgau. Na ubytování dojedeme do Koblenze, města na
soutoku Rýna a Mosely.
2. den: Tento den strávíme v krásném údolí řeky
Mosely, které je lemováno terasovitými vinicemi.
Nejprve zavítáme do vinařského městečka Cochem,
které se nachází pod siluetou stejnojmenného hradu.
Poté si prohlédneme městečko Bernkastel s hrázděnými domy. Odjedeme do starobylého Trevíru (Trier) snad nejstaršího německého města, které bylo údajně
založeno již roku 16 před naším letopočtem samotným
císařem Augustem. Dobu římskou připomíná řada
památek, např. Městská brána nebo Královská falc.
Podíváme se na poutavé hlavní trhové náměstí s křížem
a kašnou i k Dómu sv. Petra nebo k sousedícímu gotickému kostelu Panny Marie. Ve vinařství firmy Von Nell si
pochutnáme nejen na zajímavém menu, jehož součástí
je i polévka a krém z Rieslingu, ale ochutnáme i 7 vzorků
místních vín. Po večeři se vrátíme na ubytování.
3. den: Snídaně, plavba lodí (nutná rezervace v CK, platba na místě) po nejkrásnějším úseku řeky Rýn. Z paluby
lodi můžeme pozorovat romantické zříceniny rytířských
hradů (Stolzenfels, Marksburg, Pfalzgafenstein), malebné obce, vinice a sady nebo pověstmi opředenou skálu
Loreley. Vystoupíme v malebném Oberweselu, který nás
již z dálky přivítá dominantou 16 středověkých věží. A jak
chutná Riesling z vinic kolem Rýna se přesvědčíme v
místním vinařství. Poté navštívíme hlavní město
spolkové země Porýní-Falc Mohuč (Mainz). Jejím nejslavnějším rodákem je nepochybně vynálezce knihtisku
J. Gutenberg a jejím největším klenotem je překrásný na
slunci červeně zářící Císařský Dóm, ke kterému také zavítáme. Večer se vrátíme do Koblenze, kde budeme mít
volný večer s možností vybrat si k večeři některou z
nábřežních restaurací u Rýna.
4. den: Snídaně, opustíme oblast Rýna a budeme směřovat do jednoho z nejkrásnějších německých měst,
Heidelbergu, hl. univerzitního města Německa. Ohromí
nás pohádková kulisa barokního města nad řekou Neckar
se vznešenou siluetou zámku bdícím na svahu v 70 m
výšce nad hladinou řeky. Projdeme se po Starém mostě
s osmi oblouky a do středověkého města s kouzelnými
náměstími, kašnami a kostelem sv. Ducha vstoupíme
Mostní branou, která byla součástí opevnění. V labyrintu
uliček s honosnými měšanskými domy nás bude lákat
posezení v jedné z mnoha kaváren a restaurací, vinných
barů, ale i množství obchůdků se suvenýry. Optimistická
studentská atmosféra dosvědčuje, že se právě nacházíme
ve městě, kde ve 14. stol. vznikla 1. německá univerzita.
Ve volném čase můžeme navštívit Heidelberský zámek, v
jehož vinném sklípku odpočívá také největší sud na světě
- je zhotovený ze 130 dubových klád, dlouhý více než 8,
široký 7 metrů a pojme 221 726 litrů. V ceně vstupenky
je i jízda funikulární železnicí. Studenty naopak možná zaujme univerzitní muzeum a bývalá studentská věznice, jiní
si budou chtít prohlédnout německé farmaceutické
muzeum. Do ČR přijedeme v pozdních večerních, do
Brna nočních hodinách.
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