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Zlatnická 7, Praha 1, t/fax 235 310 114, 739 356 390
www.toulkyevropou.cz kolektivy@toulkyevropou.cz

Toulky po břehu Bodamského jezera a severním Tyrolskem
Termín: sobota 8. – neděle 9. června
Program:
0.-1. den: odjezd z Prahy z pátku / sobotu ve 23:00 h, 650 km dlouhý transfer k Bodensee
Květinový ostrov MAINAU tvrdí, že otevírá každý den v roce s východem Slunce – tedy
bude otevřeno - pastva pro oči a duši! Díky švédské šlechtické rodině Bernadotte a zdejšímu
klimatu zde rostou palmy a další středověké rostliny, nachází se zde zahrady i motýlárium,
paví obora, gastronomická zařízení - prohlídka zahrad s expozicemi květin a zvířat
KOSTNICE v letech 1414 – 1418 dějiště ekumenického koncilu, který řešil otázku velkého
západního schizmatu a kde nám upálili Husa a Jeronýma Pražského
- podíváme se k Husovu kameni, na nábřeží k dvoupatrové budově Konzilsgebäude
- zdejší radnice, která sloužila k zasedání účastníkům koncilu,
- a také k Münsteru s mosaznou destičkou označující legendární místo, kde stál obžalovaný
Jan Hus, zřejmě se vyhneme klasicky pojatému interiéru Husova domu.
Meersburg - Konstanz – krátký jezerní trajekt přes jedno z ramen Bodamského jezera
FRIEDRICHSHAFEN, univerzitní město na břehu Bodamského jezera,
v 19. století zde založil Ferdinand von Zeppelin továrnu na výrobu
vzducholodí, dvě třetiny města bylo za 2. světové války zničeno, nad
jezerem dodnes létají moderní verze jeho vynálezu
- navštívíme Zeppelin muzeum – největší sbírku informací, modelů a
zařízení související s historií a technologií výroby vzducholodí Zeppelin,i
- a pak už šupky dupky do 170 km vzdáleného Imstu na ubytování
v již vyzkoušeném gemütlich hotelu https://www.stern-imst.at
- 2lůžkové pokoje s příslušenstvím domácí atmosféra, mrkněte na web
- Bregenz, v případě času korzo na břehu Bodamského jezera:
- místo operních festivalů, letos Verdiho Rigoletto, festival však začíná až 17.července
- více na https://bregenzerfestspiele.com/en

2. den: po snídani odjezd směr
INNSBRUCK, Odkaz, prohlídka malého historického centra
hlavního města Tyrolska:
* Hofburg z 18. stol. a františkánský kostel s velkolepým
náhrobkem římského císaře Maxmiliána I. s 28 bronzovými
postavami prastarých evropských vládců (návrh A.Dürera)
* centrálnímu náměstí dominuje dům zvaný Zlatá střecha
(Goldenes Dachl) a nedaleký Helblinghaus, * za povšimnutí
stojí katedrála sv. Jakuba, Vítězná brána (Triumphforte) a
řada výstavných středověkých měšťanských domů.
zámek Ambras, sídlo velkovévody Ferdinanda - prohlídka zámku
skokanské můstky nad městem známé ze závodu skoku na lyžích InterSport turné,
poslední úprava dle návrhu irácké architektky Zaha Hadid stejně jako konečná stanice
lanovky Nordkette Bahn - u obou se zastavíne
Europabrücke, Odkaz 2. nejvyšší dálniční most v Evropě (191 metrů vysoký, 800 m dlouhá
mostovka) - podhled z původní silnice v případě času
Kristall Welt Swarovski Wattens, Odkaz
- exkurze do fascinujícího světa světoznámé firmy na
výrobu unikátního broušeného skla
Odkaz (nikoliv internetový) jabloneckého rodáka
Daniela Swarowski: trasa vede téměř dvěma desítkami
místností a sálů v hlavě obra s ukázkami výrobků skla
ve spojení s takřka všemi smysly, v poslední době se
expozice rozrostla i na obrovu hlavu - po Vídni
dlouhodobě nejnavštěvovanější objekt Rakouska!

Brixlegg, exkurze do manufaktury na výrobu svíček, zdarma Odkaz
- a pak už zřejmě šupky dupky domů,... ledaže bychom se zastavili v nedaleké obci
Rattenberg proslulé domácími sklárnami nebo vyjeli do nejkrásnějí obce Rakouska
Alpbach, kde se začátkem 90. let minulého století vůbec poprvé sešli prezidenti
středoevropských zemí (za účasti V.Havla) a dnes se zde koná Fórum myslitelů a filosofů (to
je zase doména V.Klause), Článek1, Článek2
- návrat do Prahy k půlnoci
Cena 3.600 Kč zahrnuje: autobusovou dopravu i s trajektem,
1x ubytování v hotelu s bohatou snídaní, komplexní cestovní pojištění, pojištění CK proti
úpadku, průvodce. infomateriál,… sladké pokušení;
- nezahrnuje služby výše neuvedené a vstupné do objektů.

