RNDr. Miroslav Hrdlička – poznávací cestovní kancelář
Zlatnická 7, Praha 1, t. 235310114, 739356390, IČO: 16175166

www.toulkyevropou.cz, mail: kolektivy@toulkyevropou.cz

Relax víkend ve Francích: BAYREUTH – BAMBERG – NÜRNBERG
Termín a program: sobota 23. – neděle 24. března
1. den: odjezd z Prahy v 6 hodin, transfer do Bavorska

BAYREUTH, https://en.bamberg.info/weihnachtsmaerkte/
kdysi hlavní město Horních Frank pod západními svahy pohoří Fichtelgebirge, spjaté s rodem
Hohenzollernů (73 000 obyv.). Po několika katastrofách (vč. vypálení města husity v r. 1430) se B.
dožil částečné prosperity až v období renesance (Starý zámek, 1588) a pak v 17. a 18. stol., viz:
Pokušení, kterým nemusíte odolat:
* historický park Eremitage, v barokním a klasicistním rázu nejvýznamnějších staveb:
Nový zámek a Markraběcí opera z poloviny 18 stol., jedna z nejkrásnějších na světě
* působiště Ference Liszta (dnes muzeum) a zvláště Richarda Wagnera se v 19. stol. stal dějištěm
hudebních festivalů; jim slouží i tzv. Festspielhaus z r. 1875, mohutná divadelní budova na kraji města

BAMBERG (UNESCO), https://en.bamberg.info/weihnachtsmaerkte/
Starobylé město nad řekou Regnitz (71 000 obyv.), ve středověku sídlo rodu Babenberků – jedno
z NEJ historických center Německa (UNESCO)
Počátky města jsou spjaty s předrománskou falcí z 11. stol. (dnes renesanční Starý dvůr) a Dómem
z počátku 13. stol. (s cennou sochařskou výzdobou), ale cenné památky se nacházejí v celém městě:
nedaleko Dómu je barokní Nový dvůr (Leonhard Dientzenhofer, r. 1704), na nedalekém Kaulbergu
kostel P. Marie z l. 1320–87 (zčásti dílo parléřovské huti) a další.
Pokušení, kterým budete jen těžko odolávat:
* rokokově vyzdobená radnice na ostrůvku uprostřed řeky (r. 1754)
* čtvrť rybářských domů s malebnými průčelími - tzv. Malé Benátky s restauracemi, kde podávají
věhlasné černé kouřové pivo (Rauchbier)

- pro zájemce večeře a následný přejezd na ubytování do Norimberka.

2. den: po snídani odjezd od Křišťálových lázní Palm Beach v Norimberku, které se prezentují
sloganem: Mehr als ein Tag Urlaub ! (více než jednodennní dovolená)
Kristall Palm Beach Stein láká návštěvníky na mnoho zajímavostí a pěkné vybavení, mj.
saunovou zahradu, prostor s nápaditými saunami, přírodním ochlazováním a vydatnými
saunovými ceremoniály. Kristall Palm Beach má ve znaku krystaly - překrásné nerosty, se
kterými se návštěvníci setkávají doslova na každém kroku.
Areál je rozdělen na tři zóny - adrenalinovou, relaxační a saunovou:
Fun & Beach - adrenalinová část aquaparku nabízí areál skluzavek a tobogánů (nejdelší
měří 168 metrů), vlnobití, bazény, vířivky ad. Adrenalin potěší jak mladší návštěvníky, tak i
dospělé. Zážitkem je prostorný člunový tobogán nebo rychlý sjezd. Kleopatřina lázeň se
slanou vodou je modře ozářena a nabízí klidné spočinutí v teploučké vodě.
Druhá, relaxační část: Therme, je věnovaná Svaté Hildegardě z Bingenu z 12. století.
Bohaté křišťálové lustry, mozaiky, relaxační minerální bazény a všudypřítomné krystaly.
Drahých kamenů je v aquaparku na 250 tun a přispívají k zvláštní atmosféře a energii tohoto
místa. Největší krystal umístěný v areálu váží přes 7,5 tisíce kg.
Saunawelt - saunový svět je opravdu vymazlený:
* největší sauna Stollegrotte má rozměr 18x6 metrů a podobá se důlní štole. Je zde dokonce
důlní vlak, uprostřed prostoru o velikosti 120 m2. Jedná se údajně o největší saunu na světě,
najednou se zde saunovalo přes 500 lidí (světový rekord!), mezi nabídku patří např.:
saunové eventy, saunování při úplňku, velké ceremoniály provádějí tři saunéry najednou!
* Klostersauna - sauna v kostele: posaďte se do kostelních lavic a vnímejte tu zvláštní
atmosféru. Při ceremoniálu dostanete chladivé masky na oči a můžete poslouchat zvuky.
Vlastně je to první téměř hudební saunový ceremoniál.
* Solná sauna: prosklené stěny sauny září do tmy oranžovým světlem, které prostupuje
solnými kvádry, vše je ze soli, sůl je na podlaze, lze si do ní lehnout, solné jsou lavice, stěny.
V jiné sauně jsou k dispozici březové větvičky pro masáž (nebo malý výprask).
* Bergkristallsauna nabízí opravdu unikátní ceremoniál, při němž se i zkušený milovník
sauny pořádně zapotí. Dva lidé se starají, aby v sauně bylo pěkné peklíčko. Konečně konec.
Hurá do ledového deště. Ostatní účastníci ceremoniálu se však neochlazují, provádějí solný
peeeling a jdou do sauny pokračovat. Asi jsou již přivyklí jiné síle německých aufgussů. Ve
vnitřní části je i osmanská procedura - hammam. Vyhřátý mramor láká k ulehnutí a dopřát si
můžete i klasickou proceduru - peeling, pěnová masáž.
* výčet domečků není konečný: Senná sauna - chalupa s pravým senem a selskými doplňky,
Citrónová sauna je úžasná svou vůní, Ruská - baňa atakuje 100 stupňovou hranici.
* Ochlazování v saunové zahradě můžete provést pod velkým vodopádem. K dispozici je
říčka, vědra, sprchy nebo ledová jeskyně. K relaxaci slouží 12% solná lázeň
Zdroj: http://www.wellnessnoviny.cz/clanek/kristall-palm-beach-stein-nemecko/
podvečerní odjezd do ČR, návrat do Prahy v noci, 22.-23. hodina
Cena 2.500 Kč zahrnuje: autobusovou dopravu,
* 1x ubytování v hotelu Leonardo v Norimberku s bufetovou snídaní,
* tradiční průvodce Mirek Hrdlička, http://www.toulkyevropou.cz/about.php
* komplexní cestovní pojištění, http://www.toulkyevropou.cz/media/zajezdpoj.pdf
* pojištění CK proti úpadku, http://www.toulkyevropou.cz/garance.php
* sladké pokušení (šňaps) - nezahrnuje vstupné a služby výše neuvedené.

