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REGENSBURG – pivovar ABENSBERG a  
akvapark / nejv ětší saunový ráj  Therme  ERDING 
 
 
 

Program:                                                          
Termín: sobota 25. – ned ěle 26. března 2017  

1. den: odjezd z Prahy – Vršovic v 7 hodin (event. dalších míst), transfer do Bavorska 

 

REGENSBURG, historicky významné město na březích Dunaje (135 tis.obyv.), založené na 
místě keltské osady jako římské castrum (zachována část opevnění), od. r. 739 sídlo biskupství - do r. 
973 mu podléhaly i české země; v r. 1158 korunovace českého krále Vladislava. 
 
   
 
 

Ve městě se mj. nachází – stojí za návšt ěvu (cca 10,30/11-14 hod vč.exkurze a volna): 
* nejstarší funkční kamenný most (zal. r. 1135) s navazujícím pětipodlažním skladištěm soli a 
slavnou uzenářskou dílnou  
* dominantou města je gotický Dóm sv. Petra v duchu francouzské gotiky  
* návštěvní infocentrum světového dědictví v historické solnici: interaktivní hry a mediální 
instalace,… dějepis se stane zážitkem 
* na 20 obytných paláců s vysokými věžemi v severoitalském stylu a více než 1200 
historických domů (od roku 2006 zápis v UNESCO). 

 
 
 
 
 

Schnupftabakmuseum ☺☺☺☺  exkurze do originální bývalé manufaktury na výrobu šňupacího 
tabáku: ve 3 stylových prostorách objevíte kdysi i dnes oblíbený svět jemného tabáku 
s ingrediencemi aromatických olejů a vonných látek, prý min. škodlivý s mimořádně 
působivým požitkem bez kouře, ohleduplný ke svému okolí… který, zdá se, tolik kontrastuje 
nám mizí před očima a máme čas již jen do 31.5. ☺  
– prohlídka s průvodcem (uzavřená skupina s překladem)  50€/ skupinu 
https://www.regensburg.de/kultur/museen-in-regensburg/staedtische-museen/document-schnupftabakfabrik 
 
 
 
 

Sladké pokušení - Vaše sny o pralinkách : již 333 let plní cukrárna Prinzess na náměstí 
Rathausplatz více než 30 druhů tohoto sladkého pokušení kreativních názvů: Chrámová 
špička, Fešná Mnichovanka, Dunajský parník, Barbara Küsse (Polibky Barbary) nabízejí v 
nejstarší kavárně v Německu – zastávka / posezení, http://www.cafe-prinzess.de/start.html 
 
 

ABENSBERG  – exkurze do pivního sv ěta Kuchlbauer´s Bierwelt (od 15,15 hod ): 
- poslední dílo rakouského umělce Friedensreicha Hundertwassera; 
v pivovarské expozici naleznete poslední Mistrovy faxy, které posílal ze své 
jachty kdesi u Nového Zélandu k projektu pivovaru a kde také v roce 2000 
zemřel. Po jeho smrti dokončila jím zřízená nadace přes 30 metrů vysokou 
zeď (Pivní věž) s pozlacenou koulí na vrcholu s typickými pestrobarevnými 
Mistrovými uměleckými dlaždicemi s využitím mnoha barev, nerovných 
linií, která představuje novou dominantu pivovaru a celého města: 
 
 

- exkurze s ochutnávkou místního piva s preclíkem v ceně☺   
10,50€/ skupinu + příplatek 50€ / skupinu pro uzavřenou skupinu – zřejmě 
využijeme = možnost překladu průvodkyně  http://www.kuchlbauer.de/       

 

- dojezd na ubytování do Garchingu (severně od Mnichova)  



2. den: po snídani odjezd směr nedaleký akvapark   
 
 
 
 

Therme Erding  - rozsáhlý akvapark a největší saunový ráj Evropě, celodenní vstupné 
začíná ma 36€, se saunovým světem na 48€! (Saunaparadies – není v ceně) 
http://www.therme-erding.de/info-service/preise-therme-erding/ 
 
 

- celodenní pobyt, odjezd z termálů v cca 17-18 hodin, návrat do Prahy do 23. hodiny. 
 
Cena 2.800 Kč/os. min. 20 osobách - při více osobách 

levněji (pomůžeme s náborem) zahrnuje: 
* autobusovou dopravu  
* 1x ubytování v hotelu IBIS s bufetovou snídaní   
* průvodce a infomateriál 
* komplexní pojištění, pojištění CK proti úpadku  
* sladké pokušení  
* nezahrnuje vstupné a služby výše neuvedené. 

 
 
 

Doprava:  malý zájezdový autobus zahraniční výroby, 
s klimatizací a CD/DVD přehrávačem, na zastávkách 
teplé a studené nápoje za Kč.  

 
 

Ubytování a stravování:  
1x hotel IBIS v severní části města (poblíž Arény):   

  - 2lůžkové pokoje, TV, sprcha a WC na pokoji;  
-  bufetová snídaně: káva, čaj, džus, chléb, máslo, měkké sýry, müsli program, džem. 

 
 
 

Pojišt ění cestovní a proti úpadku CK: 
 zájezd obsahuje komplexní cestovní pojištění do zahraničí:  
- pojištění léčebných výloh do zahraničí, pojištění na storno zájezdu ze stanovených 
důvodů, pojištění zavazadel a odpovědnosti za škod ad.  
http://www.toulkyevropou.cz/media/zajezdpoj.pdf 
a povinné pojištění CK proti úpadku, viz http://www.toulkyevropou.cz/garance.php 


