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Sladká pokušení v dob ě adventu:  REGENSBURG – 
 

ROTHENBURG ob der Tauber – n ěmecké hlavní m ěsto Vánoc 
 
 

NORIMBERK –  místo, kde se zrodil známý trychtý ř, párečky, perní čky nebo preclík 
 
 
 
 
 
 
 

Termín: st ředa 20. – čtvrtek 21. prosince (po dohodě a možnostech ubyt.kapacit i jiný) 
Program: odjezd z Prahy do školy v 6 hodin, transfer do Bavorska 

 

 
 
 
 

REGENSBURG, https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98ezno 
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, jemuž do r. 973 podléhaly i 
české země; v r. 1158 zde byl korunován český král Vladislav. 
 
   

Ve městě se mj. nachází – stojí za návšt ěvu (cca 11-14/15 hod vč. volna): 
* nejstarší funkční kamenný most (zal. r. 1135) s navazujícím pětipodlažním skladištěm soli a 
slavnou uzenářskou dílnou  
* dominantou starého města je gotický Dóm sv. Petra v duchu francouzské gotiky  
* návštěvní infocentrum světového dědictví v historické solnici: interaktivní hry a mediální 
instalace,… dějepis se pro vás stane zážitkem! 
* na 20 obytných paláců s vysokými věžemi v severoitalském stylu a více než 1200 
historických domů (od roku 2006 zápis v UNESCO). 

 
 
 

Adventní Highlites - pokušení, kterým v uli čkách Starého m ěsta neodoláte: 
* vůním starobavorských pochoutek romantického vánočního trhu na zámku Thurn-Taxisů:  

 
 

- vlastnili třeba i český zámek Loučeň, kde doslova prali peníze, pan Alexandr Thurn-Taxis zásadně 
platil vypranými bankovkami a vyleštěnými mincemi:-)  
 

* na tržišti naleznete umělecká díla lidových kovářů, či řezbářů, sklářů a hrnčířů 
 

* 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 
zdejší mistři pralinek (Weltpralinen) v nejstarší kavárně v Německu 
 
 
 
 

dojezd na ubytování do Rothenburgu – prohlídka městečka a večerní toulky městem  
 
 
 

ROTHENBURG ob der Tauber,  https://cs.wikipedia.org/wiki/Rothenburg_ob_der_Tauber 
německé hlavní město Vánoc: původní hradby a romantické uličky navozující atmosféru středověku a také Vánoc 
v kterémkoliv ročním období. Kromě početných hrázděných domů a renesační radnice si pozornost zaslouží 
gotický kostel sv. Jakuba  s velkolepým křídlovým oltářem od řezbáře Tilmanna Riemenschneidera z r. 1505.  

 
 
 

Město proslavila rodina Käthe Wohlfahrt se svými obch odními domy s váno ční tématikou: 
 

 

V roce 1964 založili Wilhelm a Käthe Wohlfartovi obchod, ze kterého se stala nejslavnější světová firma 
s vánočními tradičními dekoracemi a předměty. Nápad vznikl o Vánocích 1963, kdy u Wohlfahrtových byli na 
návštěvě američtí přátelé, které uchvátila vánoční hrací skříňka z Erzbegirge, z původního saského domova této 
rodiny. Dnes rodina sídlí právě v Rothenburgu, kde vlastní čtyři obchodní domy Käthe Wohlfahrt, specializované 
výhradně na prodej vánočních ozdob a dekorací. Tento sortiment, čítající dva miliony druhů, se zde prodává v 
plném rozsahu po celý rok. Dřevěné ozdoby pro firmu Wohlfahrt vyrábějí drobní soukromníci z německé části 
Krušných hor. známá Vánoční vesnice - největší světová sbírka německých vánočních ozdob na ploše 1000 m2 
nebo německé muzeum Vánoc. 



2. den: po snídani odjezd směr 
 
 

NORIMBERK  – celodenní návštěva, první část Delfinárium, Lebkuchen a prohlídka města   
Kdysi svobodné říšské město a dnes druhé největší město Bavorska, symbol německých dějin, rodiště 
renesančního umělce A. Dürera (1474–1528, dnes v jeho domě muzeum)  
 
 
 

* městské centrum chráněné hradem nad městem a částečně dochovanými hradbami se 
honosí gotickými kostely sv. Vavřince z l. 1207–1377 (uvnitř s řezbou Zvěstování od V. 
Stosse), P. Marie z r. 1358 (s orlojem s postavou Karla IV.) a sv. Sebalda ze 13. a 14. stol.  
* pozoruhodná je gotická a pozdně renesanční radnice či špitál sv. Ducha 
* mimořádně významné umělecké sbírky Germánského národního muzea 
 
 
 
 

Highlights, kterým neodoláte: 
 
 
 

* exkurze do Otto Schmidt Lebkuchen  – manufaktury n a výrobu tradi čních perní čků:  
- typické norimberské perníčky obsahují tajné kombinace voňavého koření☺ pečou se 
s využitím specifické vůně pomerančové kůry s příchutí ořechů a mandlí,… můžete jimi 
potěšit své přátele, vyjádřit své city či dotvořit atmosféru příležitostné párty: 
 

viz http://www.lebkuchen-schmidt.com (zdarma) 

* návšt ěva nejv ětšího Delfinária v N ěmecku   
- součástí ZOO, vstupné pro děti do 12,99 let 4,80 €, starší – skupinová cena 11,50€!, loni 
jsme absolvovali za dětskou cenu!  
a jediné s venkovským otevřeným bazénem mimo přímořská letoviska, k vidění: delfíni, 
lachtani, kapustňáci (mořské krávy), v 11-14-16 hodin probíhá představení delfínů, v ZOO se 
nachází na 2000 zvířat, 7 delfínů a 8 lachtanů,… okolí laguny bylo navrženo tak, aby co 
nejvíce imitovalo přírodu a mořské pobřeží: 5,4 milionů litrů vody, hloubka vody 0,5 – 7 metrů 
http://tiergarten.nuernberg.de/v04/Startseite.263.0.html?&L=dszsxzvwlvbyb 
 
 
 

* Christkindlesmarkt patří k nejznámějším a nejvíce navštěvovaným vánočním trhům 
v Evropě, na 200měř dřevěných domečků reprezentují rozmanitost německého ducha 
 
 
 

* vůni zdejších párečků (Nürnberger) s přesně stanovenou délkou a složením („3 im Weckla“ 
nebo „6 auf Kraut“), v housce s hořčicí nebo s porcí zelí a houskou 
 
 
 

* Kolb-preclíky, narazíte na ně prakticky všude, tyhle jsou obzvlášť dobré! Domorodec, ale i 
návštěvník si za pravé preclíky rád připlatí – prostě vyzkoušejte a uvidíte!  
 
 

* účinkům norimberského trychtýře, původně středověký mučící nástroj nebo též přístroj, 
kterým lze nalít do hlavy znalosti. 
 
 

podvečerní odjezd do ČR, návrat do Prahy mezi 21.-22.. hodinou 
 
 
 
 
 

Cena 2.200 Kč zahrnuje:  
* autobusovou dopravu,  
* 1x ubytování v Jugendherberge v historickém centru Rothenburgu se snídaní,  
* služby průvodce,  
* komplexní cestovní pojištění, http://www.toulkyevropou.cz/media/zajezdpoj.pdf 
* pojištění CK proti úpadku, http://www.toulkyevropou.cz/garance.php 
* sladké pokušení;  
* nezahrnuje vstupné (pouze Delfinárium za 4,80€) a služby výše neuvedené.  
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