
Aktivity spojené s prohlídkou města:
VÍDEŇ (neo) klasická i novodobá:
* okružní jízda po Ringu s výhledy na hlavní re-
prezentační budovy města často v neoklasicistním 
stylu: slavná Opera, majestátní Karlskirche, ho-
tel Sacher, komplex paláce a zahrad Hofburgu, 
Nová radnice, Burgtheater a Volkstheater, Univer-
sita, Parlament, Votivní kostel, Burza ad.
* Hundertwasserhaus, komplex obytného domu, 
galerie a prodejen v duchu extravagantního Mis-
tra (zdarma): prolínání prvků maurské mešity, špa-
nělské vesnice a benátského paláce - Váš skvělý 
nákup suvenýrů
VÍDEŇ renesanční, barokní i secesní:
* Belvedere, letní sídlo prince Evžena Savojské-
ho (vítěz nad Turky), sbírka umění od středověku 
až po díla Klimta, Muncha, Renoira, Moneta ad., 
francouzská zahrada se sochami sfing 
* secesní stanice metra a domy stavitele Otto  
Wagnera, exteriéry pavilonu Secesion a paláců 
(Majolikahaus)
* městské parky: Stadtpark se sochami krále valčí-
ků Strausse ml., Makarta, Brucknera ad.
* exteriéry komplexu UNO-City, třetí světové stře-
disko OSN a návštěva Dunajské věže (252 m)
HOFBURG a jeho skvosty:
* Císařské apartmány, Muzeum Sisi – srovnání 
mýtu se skutečností, osobní předměty i nejznáměj-
ší portréty krásné rakouské císařovny 
* Španělská jezdecká škola, návštěva představe-
ní či prohlídka stájí
* galerie Albertina a její skvělé výstavy
* Augustinerkirche, dvorní kaple císařského dvora 
se stříbrnými urnami srdcí členů habsburského rodu
* Naturhistorisches Museum a Kunsthistorisches 
Muzeum, 4. největší galerie na světě se sbírkami 
od Egypta a Dálného Východu, Řeckého a Římské-
ho umění, příležitostné výstavy
* MuzeumsQuartier se souborem galerií: 
Kunsthalle Wien, Leopold Museum, Museum Mo-
derner Kunst, Architektur Zentrum ad.    
SCHÖNBRUNN, komplex letního sídla Habsbur-
ků s císařskými apartmánů Františka Josefa II., Sisi 
a Marie Terezie. 
Navštívit můžete další objekty:  
* Oranžérie Schönbrunn a její zámecké koncerty 
* ZOO, nejstarší na světě, prominenty jsou pandy
* Muzeum kočárů představuje jádro vozového 
parku vídeňského dvora
* Palmenhaus s rostlinami ze všech kontinentů
* Gloriette, pavilonek, kde se můžete zastavit na 
vynikající (vídeňskou) kávu,… v Schönbrunnu si 
můžete vlastnoručně upéct i štrůdl

Správní město spolkové země Salcbursko na řece 
Salzach, pro množství památek nazývaný Řím se-
veru (UNESCO).
Aktivity spojené s prohlídkou města:
* řada reprezentativních budov: Arcibiskupská a 
Nová Rezidence, Velká festivalová budova, napa-
jedla nebo koupadla – víte, co to jsou koupadla? 
* pevnost Hohe Salzburg dostupná pozemní la-
novkou s expozicemi a úžasnými výhledy 
* kostel a hřbitov sv. Šebestiána, hrobka Leopolda 
Mozarta a lékaře Paracelsa 
* výstavné zahrady Mirabell se stejnojmenným 
zámkem, dnes magistrát
* nákupní ulice Getreidegasse s pestrými domov-
ními štíty a znameními a průchody do sousedních 
úzkých uliček a náměstí s prodejem delikates
Pokušení, kterým neodoláte:
* posezení z některých kaváren – co třeba vyhlá-
šená „venušina prsíčka“ v Café Thomaselli? 
* Fürstovy pravé čokoládové koule z pistáciové-
ho marcipánu a nugátu…mají stříbromodrý obal 
a koupíte je opravdu jen v Salcburku
* večeře s Mozartem? s doprovodem jeho melo-
dií s živým komorním orchestrem a půvabnou pě-
veckou dvojicí v restauraci Stiftkeller sv. Petra. Ob-
jednejte si oblíbenou Mozartovu polévku s játrový-
mi knedlíčky,… a třeba po ní začnete notovat jeho 
oblíbené melodie:-)
* pro pány je zde svět pivovaru Stiegl 
Dvou a vícedenní verze prodloužená o:
BERCHTESGADEN (Bavorsko), národní park s 
působivými horskými scenériemi (Watzmann, Jen-
ner), jezery (Königssee, Obersee, Hintersee) s nej-
severněji položeným karovým ledovcem v Alpách: 
* lázně Bad Reichenhall s inhalační proutěnou stě-
nou, lázeňská promenáda, exteriéry Staré sali-
ny,… čím doma solíte?  
* Kehlstein, proslulá Hitlerova čajovna (krásné vý-
hledy), muzeum Paměť národa (působivé!, průřez 
nacistickou činností), v okolí zbytky chodeb a dal-
ších staveb z druhé světové války  
* jezero Königssee: vycházka na Malerwinkel s 
vyhlídkou na jezero a unikátní kostel sv. Bartolo-
měje, nákup suvenýrů, plavba lodí po jezeře
* solný důl Berchtesgaden, atraktivní podívaná do 
světa těžby soli s využitzím různých dopravních 
prostředků (důlní vlak, skluzavka, výtah, vor)
* likérka Grassl Enzian, vynikající ochutnávka li-
kéru s příchutěmi - vhodný suvenýr pro přátele
* Watztmann Therme, koupání v termálních láz-
ních se sladkou a slanou vodou 
* BAD GASTEIN, BAD HOFGASTEIN, BAD 
VIGAUN v údolí horkých pramenů

Nejvyhlášenější horská jezerní kotlina nevšední 
krásy (UNESCO), kdysi významná těžbou soli, 
dnes hojně navštěvovaná turistická oblast; domi-
nuje jí 3000 m vysoký Dachstein, z více než 40 
jezer vyniká Attersee, kde tvořil hudební skladatel 
Gustav Mahler a secesní malíř Gustav Klimt.
Aktivity spojené s prohlídkou oblasti:
GMUNDEN, malebné letovisko na břehu jeze-
ra Traunsee známé svou keramikou, keramickými 
kašnami, vodním zámkem Ort, i tramvají
BAD ISCHL, nekorunované letní hlavní město mo-
narchie 2. poloviny 19. stol.: četné parky a vily, 
pobýval zde Lehár, Strauss, Nobel a jiní, navště-
vovaná je císařská letní rezidence Kaiservilla, ale i 
slavná císařská cukrárna Zauner nebo lázně
SANKT WOLFGANG, mondénní lázně a kostel 
se slavným oltářem od Michaela Pachera 
SANKT GILGEN, odkud pochází rod Mozartů; 
plavba výletním parníkem po jezeře, železnici na 
nedaleký vrchol Schafbergu (1.783 m)
HALLSTATT, malebné středisko proslavené již 
keltskými nálezy s úžasnou atmosférou a pravd. 
nejstarším solným dolem na světě 
Dvou a vícedenní verze prodloužená o:
narcisový festival v BAD AUSSEE, korzo ob-
řích soch z divokých narcisů na alegorických vo-
zech s postavami z pohádek i reálného světa na 
autech vystřídá korzo na jednom z okolních jezer

Dlážděné ulice, barokní kupole a štíhlé hroty kostel-
ních věží představují klenot mezi evropskými městy.
Aktivity spojené s prohlídkou regionu: 
KRAKOV (UNESCO), královský zámek Wawel, 
katedrála s mauzoleem sv. Stanislava, náhrob-
ky, Královská cesta (Via regia), Mariánský chrám 
s největším gotickým oltářem na světě, renesanč-
ní býv. soukenické obchody Sukiennice, Floriánská 
brána, Barbakán, univerzita Collegium Maius ad.
* židovská čtvrť Kazimierz (UNESCO) 
VĚLIČKA, nejstarší funkční solné doly na světě 
(zhruba 700 let, UNESCO), vytěžené komory pře-
měněny na kaple s výzdobou ze soli
OSVĚTIM, největší koncentrační a vyhlazovací 
tábor německé říše (UNESCO)
WROCLAW, multifunkční Hala století (UNESCO)
Kalwaria Zebrzydowska, křížová cesta se 
41 kaplemi napodobující kalvárii v Jeruzalémě a 
cisterciácký klášter (UNESCO)

Korutany, krásné Korutany ! Kraj kopců, kotlin kry-
jících kouzelné kouty, krasů krášlených kapkami 
kypícími kolosálními krápníky, kraj kraviček, koby-
lek, koz, králíků, kurů, krůt, kachen, krásně kože-
ných kun, kukuřičných klasů, kraviččích klobás, ko-
bylích koblihů, kozích kotlet, králičích kožek... 
Aktivity spojené s prohlídkou KORUTAN: 
NP NOCKBERGE: vyhlídkovou silnicí nedotče-
nou přírodou „knedlíčkových“ kopců  
* zastávka v nejmenších lázních na světě Karlsbad 
a u jezera Windebensee
* průsmyk Turracher Höhe (1783 m) a jeho báječ-
ná sáňkařská dráha Nockyflitzer: 1.600 metrů zá-
bavy s převýšením 185 m
lázně BAD KLEINKIRCHHEIM se prezentují 
sloganem „ze sjezdovky přímo do lázní“ návštěva 
Römer Bad nebo lázní Santa Katarina 
KLAGENFURT a okolí, správní město Korutan, 
r. 1514 bylo téměř zničeno následkem požáru, při 
obnově asistovali italští stavitelé:
* renesanční Landhaus a nápaditá Stará radnice 
ze 17. století s arkádovým renesančním nádvořím 
* Dračí kašna na náměstí: okřídlené zvíře s kudr-
natým ohonem - symbol a znak města 
* rozsáhý Europapark na břehu jezera  
jezero Wörthersee: Minimundus, park mi-
niatur se 170 modely nejslavnějších budov světa 
* dvě letní vily skladatele Gustava Mahlera
* plavba po jezeře a vyhlídka z Pyramidenkogel 
„na půl Korutan“
* pevnost Hochosterwitz na 160 m vysoké ská-
le se 14 branami, inspirace k Disneyho Sněhurce 

ŠTÝRSKO ve stylu moderny:
BAD BÄRNBACH, kostel sv. Barbary v podobě 
ekumenismu, tolerance a pospolitosti
ŠTÝRSKÝ HRADEC vznikl na obchodní cestě 
z Itálie do Uher - chránil severní alpskou část cesty:
* Zámecký vrch s Hodinovou věží a pevností 
- dominanta města a jeho symbol
* Zemský dům s arkádovým nádvořím, Zbrojnice 
se sbírkou 32 000 kusů brnění a zbraní z třicetile-
té války; farní kostel, dóm či Glockenspiel - lidové 
obdoby orloje s tančící rakouskou hospodyňkou 
* Hofbäckerei (Dvorní pekařství) - zdejší chléb má 
pro zemi stejný význam jako Sacher Torte z Vídně
* hlavní město evropské kultury r. 2003: Kunsthaus,
Murinsel lasturovitého tvaru.
BAD BLUMAU, koupel v nejluxusnějších termál-
ních lázních Rakouska: 
* zakulacené střechy budov, pozlacené věžičky, 
balkónky, obrázky jako z pohádky 
* mystický vulkán, ticho, pohoda, podvodní rela-
xační hudba, rozsáhlý saunový svět

Velkolepá květinová přehlídka: 50 tématicky ladě-
ných zahrad, cesta korunami stromů, sochy z květin 
Aktivity spojené s prohlídkou regionu: 
údolí řeky Kampa, renesanční zámek Rosen-
burg a jeho růžová zahrada lásky či největší ry-
tířský turnajový dvorec na světě, show sokolníků
Kittenberské zahrady, růžová, leknínová, sel-
ská, alpská, toskánská, japonská, Feng Shui, vod-
ní s možností „knajpovat“ bosou nohou potokem
KREMŽE s návštěvou vinného sklepa ve vinařské 
oblasti Langelois (Loisium)
plavba po Dunaji z Kremže do Melku 
maková vesnice v ARMSCHLAGU, slavnost 
máku a jeho produktů: lidové veselice, domorodci 
v krojích, makové speciality - koláče, dorty, likéry
GMÜND, svět koupele v solných lázních a saun v 
přírodě (křišťálová, ametystová, lesní aj.)
Blockheide, rezervace žulových balvanů s nauč-
nou stezkou a geologickou výstavou 

SANKT JOHANN in TYROL: 
* k vidění je nejdelší knedlíkový stůl na světě o dél-
ce 300 metrů, desítky druhů knedlíků, soutěže, hu-
dební vystoupení apod.
INNSBRUCK, historické centrum hlavního města 
Tyrolska, kterému dominují: 

Aktivity spojené s prohlídkou města: 
* Hofburg a františkánský kostel s velkolepým 
náhrobkem římského císaře Maxmiliána I. a 28 
bronzovými postavami prastarých evropských 
vládců na návrh Albrechta Dürera
* náměstí dominuje dům zvaný Zlatá střecha a ne-
daleký Helblinghaus, za povšimnutí stojí katedrála 
sv. Jakuba, Vítězná brána a řada výstavných stře-
dověkých měšťanských domů
* zámek Ambras, sídlo velkovévody Ferdinanda 
* skokanské můstky známé z Intersport turné
* Europabrücke, 2.nejvyšší dálniční most v Evropě 
(191 metrů vysoký)
WATTENS, skleněný svět Swarovski: 
exkurze do fascinujícího světa broušeného skla ve 
spojení s takřka všemi smysly, 2. nejnavštěvova-
nější objekt Rakouska
Aqua Dome Längenfeld, koupel v termálním 
dómu s bazény ve tvaru misek

Správní středisko Horního Rakouska na obou bře-
zích Dunaje, říční přístav, centrum vědy (universi-
ta), kultury (Kepler, Bruckner, Stifter) a také těžkého 
průmyslu (VÖEST Alpine‚ ÖWV). V roce 1939 zde 
založil Hermann Göring ocelárny (častý letecký cíl 
spojenců za 2. světové války).
Aktivity spojené s prohlídkou města: 
*Ars Electronica Center, svět budoucnosti, hrač-
ky pro děti a dospělé: scan vaší sítnice, designo-
vé objekty z 3D tiskárny, projekce jednotlivých lid-
ských orgánů (kosti, nervy,..), stanete se tvůrci své-
ho města na základě vašeho otisku prstu 
* Voestalpine Stahlwelt, exkurze do ocelárny: svět 
oceli, střídání obrazů z multimediálních instalací 
* tramvají na Pöstlinberg nejstrmější adhezní 
(neozubnicovou) a jednou z nejstarších tramvají 
(rok zahájení 1898) s výhledem na údolí Dunaje
* nejstarší kostel země sv. Martina (8. stol.) i Nový 
dóm s nejvyšší kostelní věží v Rakousku (130 m)
* Zámek s řadou muzeí, galerie Lentos s expozice-
mi Schieleho, Klimta či Kokoschky, Brucknerhaus  
* hlavní náměstí s řadou měšťanských domů patří 
mezi největší a nejkrásnější v Rakousku 
Dvou a vícedenní verze prodloužená o:
KERSCHBAUM, Muzeum koněspřežky, jízda his-
torickou soupravou taženou koněm po zpřístupně-
ném úseku Pferdeeisenbahn

LIPNO, Stezka korunami stromů, akvapark, 
Čertova stěna, hrad Rožmberk, ČESKÝ 
KRUMLOV (UNESCO)

Romantické údolí Dunaje mezi Melkem a Kremží 
(UNESCO) se připomíná již v příbězích o Nibe-
lunzích. Nabízí k vidění rozsáhlé vinice, zříceni-
ny starobylých hradů, historická města a kláštery.
Aktivity spojené s prohlídkou oblasti:
MELK, reprezentativní 365 metrů dlouhý benedik-
tínský klášter s bohatě zdobeným kostelem
plavba lodí po Dunaji z Melku do Dürnsteinu
DÜRNSTEIN, letovisko s nejfotogeničtější kostel-
ní věží v Rakousku 
LANGELOIS – Loisium, architektonicky ztvárně-
ný příběh tajuplného světa sklepů a vína ojedině-
lého druhu, prohlídka s degustací
romantické údolí řeky Kampy (Kamptal) s 
ruinami hradů (Rosenburg, Gars ad.) 

Zlatnická 7, 110 00 Praha 1
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e-mail: kolektivy@toulkyevropou.cz

Toulky za poznáním, 
přírodou a uměním

Česko, Rakousko, Německo, Polsko

Památky UNESCO, po stopách slavných

Národní parky, rezervace, zahrady

Slavnosti, exkurze, ochutnávky

www.toulkyevropou.cz

Relaxace, zábava, pohoda na cestách

Prodloužené víkendy u sousedů
Náměty zájezdů pro skupiny ve Vašem stylu

VÍDEŇ v průřezu stavebních 
stylů a společenských událostí 

Kód: 725/1denní  Cena: 32.000 Kč/bus
Kód: 726/2denní  Cena: od 1.900 Kč/os.
Kód: 727/3denní  Cena: od 2.800 Kč/os.
ubytování v hotelu / hostelu se snídaní

SALZBURG, Mozart, čokoláda 
a sůl - BERCHTESGADEN Krásy SOLNÉ KOMORY 

Kód: 731/1denní  Cena: 32.000 Kč/bus
Kód: 732/2denní  Cena: od 2.000 Kč/os.
Kód: 733/3denní  Cena: od 3.000 Kč/os.
ubytování v hotýlku nebo penzionu se snídaní

Kód: 728/1denní  Cena: 40.000 Kč/bus
Kód: 729/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os.
Kód: 730/3denní  Cena: od 3.300 Kč/os.
ubytování v alpském hotýlku se snídaní

ŠTÝRSKO a KORUTANY 
(nejlépe) v barvách podzimu

Kód: 736/2denní  Cena: od 2.100 Kč/os.
Kód: 737/3denní  Cena: od 2.800 Kč/os.
ubytování v hotýlku nebo penzionu se snídaní

LINEC a jeho technické divy – 
LIPNO / ČESKÝ KRUMLOV

Zahradnický veletrh v TULLNU 
a slavnosti máku

Kód: 743/1denní  Cena: 30.000 Kč/bus
Kód: 744/2denní  Cena: od 1.800 Kč/os.
ubytování na Moravě s polopenzí
veletrh i slavnosti vždy v září 

Kód: 738/1denní  Cena: 24.000 Kč/bus
Kód: 739/2denní  Cena: od 1.600 Kč/os.
Kód: 740/3denní  Cena: od 2.400 Kč/os.
ubytování v Čechách s polopenzí

Znáte údolí WACHAU?
Pojeďme jej navštívit

Kód: 741/1denní  Cena: 32.000 Kč/bus
Kód: 742/2denní   Cena: od 1.700 Kč/os.
ubytování v Čechách s polopenzí

Královský KRAKOV, VĚLIČ-
KA… a další objekty UNESCO 

Kód: 734/2denní   Cena: od 2.100 Kč/os.
Kód: 735/3denní   Cena: od 2.800 Kč/os.

Tyrolský Festival knedlíků −
INNSBRUCK

Kód: 745/1denní  Cena: 44.000 Kč/bus
Kód: 746/2denní   Cena: od 2.500 Kč/os.
ubytování v Čechách s polopenzí



Historická metropole, hlavní a kulturní město spol-
kové země Bavorsko (1 340 000 obyv.). Město se 
řadí k centrům hi-tech průmyslu a mediální techni-
ky (filmové ateliéry Bavaria), světoznámý Oktober-
fest, Deutsches Muzeum je údajně největším muse-
em vědy a techniky v Evropě. 
Aktivity spojené s prohlídkou města: 
* Muzeum automobilky BMW zaujme nejen ex-
ponáty, ale i celkovou koncepcí -  předvádí přede-
vším filozofii značky a celkový přístup k automobi-
lům a dopravě jako celku
* BMW Welt (zdarma), unikátní futuristická stavba 
s řadou architektonických ocenění zaujme technic-
kou prezentací aktuálních modelů BMW
* Olympijský areál (LOH v roce 1972, zdarma), 
nadčasová architektura s dominancí olympijského 
stadionu, haly a plaveckého bazénu, využíván je 
olympijský park
* skvosty města mimo centrum: architekt Leo von 
Klenze jim vtiskl svou představu antické architek-
tury se sloupovými průčelími a branami (Propyla-
je) otevírajícími se k širokým třídám, muzeím a ga-
leriím: Glyptotéka, Stará a Nová Pinakotéka ad. 
* městské budovy a kostely v okolí náměstí Mari-
enplatz: Frauenkirche s charakteristickými věžička-
mi, Nová radnice v novogotickém stylu s postava-
mi z bavorských mýtů a dějin 
* Allianz Arena, exkurze do fotbalového sva-
tostánku z roku 2006 připomíná mimozemskou 
planetární loď s měnící se hrou barev a vzducho-
vými polštáři, které nafukují obrovské ventilátory 
* Deutsches Muzeum, nejoblíbenější v Německu
* návštěva některé z vyhlášených zdejších pivnic 
(Augustiner Restaurant, Hofbräuhaus)
Dvou a vícedenní verze prodloužená o:
Zámky krále Ludvíka II. Bavorského:
* Neuschwanstein, prohlídka novoromantické-
ho zámku, exteriéry zámku Hohenschwangau, 
Linderhof, příp. Herrenchiemsee, nedokon-
čený zámek ve stylu francouzských Versailles
* fotostopy (krátké zastávky) u dalších objektů:
WIES, nejkrásnější rokokový kostel severně od 
Alp (UNESCO) 
ETTAL, barokní benediktýnský klášter
OBERAMMERGAU, pašijové hry
AUGSBURG, město ovlivněné bohatým rodem 
Fuggerů: Fuggerhäuser, rodinné sídlo, založili 
zde nejstarší chudinské sídliště
Mnichovský OCTOBERFEST:
* největší pivní slavnost v Bavorsku s typickými tu-
pláky a specialitami bavorské kuchyně
* zájezd lze zahájit prohlídkou Mnichova,… a za-
končit relaxací v nedalekých lázních s největším 
saunovým rájem v Evropě Therme ERDING

Patří mezi nejzachovalejší krasové oblasti ve střed-
ní Evropě s více než 1100 jeskyněmi a vyvinutý-
mi krasovými jevy: škrapová pole, závrty, kaňony 
či suchá údolí (žleby), propast Macocha s ponor-
nou řekou Punkvou, říční propadání, systémy cho-
deb, komínů s nejdelší českou jeskyní (Amatérská, 
min. 35 km dlouhá). 
Aktivity spojené s prohlídkou krasu:
* návštěva některé z jeskyní: 
Punkevní, Sloupsko-Šošůvské, Balcarka 
* Rudické propadání, slepé krasové údolí s 
ponorem Jedovnického potoka do hloubky 86 me-
trů, v podzemí je vyvinutý druhý nejdelší jeskynní 
systém Moravského krasu
* naučnou stezkou Josefské údolí: od 
Býčí skály (archeologické naleziště) okolo hamrů  
(starých hutí-technická památka) do Adamova
* větrný mlýn Ruprechtov

Nejslavnější krojovaný průvod na Moravě - sta-
rá lidová slavnost s minimálně dvousetletou tradicí 
spojená s křesťanským svátkem, pestrostí a krásou 
slováckých krojů, písní, tanců a řemesel
Aktivity spojené s prohlídkou regionu:
KROMĚŘÍŽ, procházka „Hanáckými Athénami“,
město historických památek, umění a kultury s kom-
plexem historických zahrad a zámku (UNESCO)
* návštěva zámku, Podzámecké a Květné zahrady,
volno na oběd či posezení v kavárně
plavba po Baťově kanále z let 1935 - 1938: 
přes 50 km dlouhý se 14 plavebními komorami 
Moravy, částečně v samostatném kanále souběž-
ně s řekou 
Vlčnovské slavnosti, Jízda králů (UNESCO) a 
objížďka legrútů po vesnici: překrásně zdobená 
družina i koně, vystoupení folklórních tanečních 
skupin a lidových kapel, jarmark; v obci památky 
lidové architektury: např. vinné búdy, Muzeum li-
dové architektury, Muzeum výšivek ad. 

VÍDEŇ noblesní a kavárenská 

Památná „Florencie na Labi“, kdysi sídlo saských 
kurfiřtů proslavené svou nevšední krásou. Město 
bylo za 2. světové války mezi 13. a 15. únorem 
1945 zničeno a doposud je obnovováno do nebý-
valé krásy. Světoznámé galerie a muzea doplňuje 
atmosféra ulic s gastronomickými zážitky.
Aktivity spojené s prohlídkou města: 
* Brühlská terasa: procházka s výhledy na údolí 
Labe, paláce a kostely starého města: např. v roce 
2005 otevřený obnovený kostel P. Marie (návště-
va zdarma), Dvorní kostel ad. 
* Semperova opera: exkurze či představení 
* Rezidenční zámek: nově otevřené expozice His-
torisches Grünes Gewölbe, Türkische Kammer, Vé-
vodská galerie
* Dopravní muzeum nebo Muzeum hygieny se 
známou skleněnou pannou,… ale i zajímavějšími 
lidskými orgány
* Zwinger (1709–32) letohrádek s Obrazárnou 
starých Mistrů, Sbírkou porcelánu či Zbrojnicí
Zájezd lze spojit s prohlídkou města:
MÍŠEŇ, středověké město při Labi pod hradem 
Albrechtburg s gotickým Dómem bylo sídlem bis-
kupství a vladařů z wettinské dynastie. Začátkem 
18. století se místnímu alchymistovi Johannu Fried-
richu Böttgerovi podařil objev porcelánu: založil 
zde první evropskou porcelánku 
* exkurze do nejstarší evropské porcelánky 
(r. 1710) s ukázkovými dílnami představují bosíře, 
formíře, malbu na glazuru při práci
Dvou a vícedenní verze prodloužená o:
Česko-Saské Švýcarsko, z české i německé 
strany národní park, předmětem ochrany jsou uni-
kátní pískovcová skalní města s věžemi a komíny 
na žulovém podkladu

Aktivity spojené s prohlídkou oblasti:

NP České Švýcarsko:
* Pravčická brána, největší přírodní pískovcová 
skalní brána v Evropě s rozpětím 26,5 metru, od-
tud pěšky mezi pískovcovými skalami do Mezní 
Louky a dále do soutěsek řeky Kamenice 
 * plavba po pramici Divokou a Tichou soutěskou
* plavba výletní lodí ze Hřenska do Děčína 

NP Saské Švýcarsko 
* Königstein, stolová hora s pevností na vrcholu: 
nejstarší dochovaná kasárna v Německu, nejhlub-
ší studna v Sasku a dalších cca 50 objektů (zbroj-
nice, hladomorna, Studniční dům, Králův nos, ad.)   
* Bastei, skalní útvary 200 metrů vysoké nad údo-
lím Labe, s prvním vyhlídkovým turistickým skalním 
mostem v Evropě... a spousta restaurací
* Pillnitz, tři zámky na břehu Labe s umělecky cen-
ným mobiliářem ve východoasijském stylu, v uni-
kátním parku nejstarší kamélie v Evropě

VÍDEŇ secesní a habsburská

Poznáme město, které bylo po desítky let rozděle-
no v okupační zóny, západní část dokonce obe-
hnali 165 km dlouhou zdí a stala se nejznámějším 
symbolem studené války. Dnes se honosí množ-
stvím památek, řadou muzeí a galerií obnovených 
zvláště po znovusjednocení Německa. 
Aktivity spojené s prohlídkou města:
Západní BERLÍN: třída Kurfürstendamm, ně-
kdejší výkladní skříň západního světa s obchod-
ní domy (Europacentrum, KaDeWe), ZOO, pamět-
ním kostelem císaře Viléma I.  
cesta na hranici dvou světů: Check-Point-
Charlie, exteriéry strategického přechodu na hra-
nici dvou ideologických světů 
* Muzeum Berlínské zdi s ukázkami „jak fungova-
la zeď“ a částmi objektů sídla Gestapa 
* Reichstag, Berlín z vyhlídkové plošiny neorene-
sančního Říšského sněmu 
* Braniborská brána: symbol rozděleného světa a 
studené války, hranice dvou světů 
* Památník holocaustu (meditace mezi stélami) a 
Muzeum holocaustu (utrpení Židů během 2. světo-
vé války), nedaleko Hitlerův bunkr
* Potsdamer Platz: nadčasová architektura od světo-
vých architektů: Sony centrum, Deutsches Bahn ad.
* East Side Gallery, souvislý zbytek Berlínské zdi
* Německé Technické muzeum 
Východní BERLÍN: 
* třída Unter den Linden „výkladní skříň NDR“: 
komplex Humboldtovy Univerzity, Státní knihovna,  
katedrála sv. Hedviky, Bebelovo náměstí - místo 
veřejného pálení knih pokrokových autorů, Státní 
opera, Dóm, Červená radnice... 
* Muzeum DDR, jak se žilo v bývalém NDR: dobo-
vé předměty z bakelitu, videa z májových průvodů 
* hodinová plavba po Sprévě
* Berliner Fernsehturm, 4. nejvyšší v Evropě (368 
m) s vyhlídkovou plošinou a otáčející se restaurací
Muzejní ostrov (UNESCO):
 * Egyptské muzeum: nejrozsáhlejší sbírka starově-
kých egyptských předmětů mimo Egypt
* Pergamonské muzeum: Ištařina brána, Perga-
monský oltář, fasáda trůnního sálu z Babylonu

POSTUPIM, zámek Cecilienhof, poslední sídlo 
Hohenzollernů ve stylu anglického venkova, místo 
konání Postupimské konference, která určila hrani-
ce Evropy po 2. světové válce
* parky a zámky (UNESCO): Sanssouci, rokokový 
zámek či nedaleký pavilón Nové komnaty, event. 
monumentální budova Nový palác, neorenesanč-
ní Oranžérie, neoklasicistní zámek Charlottenhof, 
rokoková Čínská čajovna, replika římských lázní i 
výstřední zámek Babelsberg

Autostadt Wolfsburg je známý především jako nej-
větší evropský automobilový koncern, pod jehož 
křídly našly domov věhlasné značky: Volkswagen, 
Audi, Škoda, Seat, Lamboghini, Bugatti+Bentley 
... a že je na co se koukat!
Aktivity v Autostadtu Wolfsburg:
* FachWerkTour – projížďka po provozu závodu 
ve speciálně upraveném voze s výkladem
* cestu na vysokozdvižné plošině na vvhlídkovou 
terasu ve Skleněné věži, kam putuje část právě vy-
robených vozů, které již znají svého majitele 
* originálně pojaté pavilony každé automobilky 
nebo Zeit Haus s průřezem automobilové historie 
* design studio, děti složí řidičskou zkoušku, tatín-
kové zkousí adrenalinovou jízdu a maminky budou 
vybírat barvu nového vozu:-)
* plavba po Středoněmeckém kanále 
*prohlídka nedalekých měst: BRAUNSCHWEG, 
HANNOVER, HARZ (viz samostatný zájezd)
Aktivity v dalších automobilových centrech:
DRÁŽĎANY, Gläserne Manufaktur Volkswagen 
Ruční kompletace limuzíny Phaeton, ve vstupní 
hale se pořádají koncerty, zákazníci si svůj vůz 
nakonfigurují podle svých představ,… 
* Verkehrhaus, bývalé kurfiřtské stáje a ko-
čárovny, dnes jedna z nejstarších a nejvýznam-
nějších sbírek Německa: získáte přehled o vývoji  
železniční, nákladní, námořní, říční a vzdušné  
dopravy, nechybí horkovzdušný balón, autobus  
tažený koňmi či nadzvukové letadlo,.. dobové 
kočáry, staré lokomotivy, motocykly, auta i jízd-
ní kola.
MNICHOV, Muzeum BMW a Welt BMW
LIPSKO, BMW Plant a jeho unikátní architektura 
DINGOLFING, exkurze do největšího závodu BMW
STUTTGART a jeho velkolepá muzea:
* Mercedes-Benz, koncepce s překrývajícími se 
plochami k maximalizaci prohlídkové plochy vy-
stavuje na 160 vozidel v historickém sledu 
* Porsche prezentuje cca 80 historických vozidel
SINSHEIM, automobilové a technické muzeum 
s unikátní expozicí, které vévodí: 
- nadzvuková letadla Concorde a Tupolev TU 144 
- 3000 exponátů zahrnující cca 300 automobilů, 
200 motocyklů, 40 závodních aut, 27 lokomotiv, 
50 letadel, 150 traktorů, monoposty Formule 1
- nechybí modely Rolls-Royce, Maybach Bugatti, 
Ferrari i Lamborghini ad. 
SPEYER, nedaleké Technické muzeum ukazuje 
exponáty neobyčejných rozměrů: 
- Boeing 747, ruský kosmický kluzák Buran, po-
norku spolkového námořnictva, historická letadla 
z obou světových válek, vrtulníky, historické auto-
mobily BMW, Meredes-Benz či Rolls-Royce.

Největší a nejkrásnější německý ostrov (926 km2) 
je dodnes oblíbeným místem rekreace se strmými 
křídovými útesy, s členitými písečnými zátokami, 
rybářskými vesnicemi i bukovými lesy a rašeliniš-
ti; Usedom přiláká dávnou nacistickou minulostí.  
Aktivity spojené s prohlídkou regionu:
národní park Müritz, jezerní plošina (Meklen-
burské Švýcarsko) s morénovými pahorky a ro-
mantickými zámky: Schlitz, Basedow
GÜSTROW, město a zámek s prapodivnými prv-
ky německé, italské a nizozemské architektury
SCHWERIN, pohádkový zámek (meklenburský 
Neuschwanstein
BAD DOBERAN, cisterciácký klášter, lázeňské 
pavilony v císařském duchu a jízda místní lokál-
kou Bäderbahn „Molli“  
STRALSUND (UNESCO), pozoruhodné město 
Hanzy, unikátní radnice s křehkým průčelím, měš-
ťanské domy různých epoch
ostrov RUJANA, cyklotoulky NP Jasmund 
přístav SASSNITZ, exkurze do nitra ponorky Otus
ostrov USEDOM s bílými plážemi a útesy, lesy, 
rašeliništi a rázovitými zátokami, Peenemünde, 
pokusné raketové středisko, vývoj raket V-1, V-2 
LÜBECK (UNESCO), středověký král Hanzy, zají-
mavá cihlová gotika, přístav 
HAMBURG s pozoruhodnou severskou architek-
turou… náměstí Rathausmarkt, Kunsthalle, Starý 
přístav, kostel sv. Michala:
* nedělní Fischmakt, rybí trh, který nepostrádá at-
mosféru místního koloritu
* vyhlídková plavba po přístavu
BRÉMY (UNESCO), náměstí, sochy Rolanda, ro-
mánský dóm, čtvrť Schnoor Viertel s malými domky 
HANNOVER, město s pozoruhodnou architek-
turou gotických cihlových domů, kostelů i barok-
ních zahrad

Bývají výborně zorganizované - mezi jednotlivými 
objekty pendluje v pravidelných intervalech speci-
ální bus (jízdné zpravidla zdarma, resp. je třeba 
uhradit paušální částku cca 10-15€), nechybí růz-
né happeningy, vernisáže, hudební a taneční vy-
stoupení, návrat další den ráno.
DRÁŽĎANY: začátkem července se otevírají: 
Zwinger s Obrazárnou starých mistrů, Semperova 
opera, Albertinum, Japonský palác, Rezidenční zá-
mek, Skleněná manufaktura Volkswagen ad.
BERLÍN: poslední srpnová sobota: 60 muzeí a 
galerií do objektů provází hudební a taneční vy-
stoupení,.. cestu lze spojit s návštěvou zahrad a 
zámků Postupimi (Sanssouci, Neues Palais, Neue 
Kammern, Cecilienhof)
MNICHOV: třetí říjnová sobota: 90 muzeí a ga-
lerií: Alte / Neue Pinakothek, Cranach, Dürer, Le-
onardo da Vinci, Tizian, Rembrandt, Rubens, Pi-
nakothek der Moderne, Bayerisches Nationalmu-
seum, Deutsches Museum (muzeum vědy a tech-
niky), Glyptotek, Bier-und Oktoberfestmuseum, 
BMW Museum, Státní muzeum egyptského umění, 
botanická zahrada v Nymphenburgu ad.

Pohoří na rozhraní býv. NDR a „zakázané“ SRN: 
nakloněná průčelí tisícovek místních hrázděných 
domů jsou lákadlem nejlépe o sabatu čarodějnic 
30.4., exkurze do nejstarších dochovaných dolů 
snad na světě Rammelsberg.
Aktivity spojené s prohlídkou oblasti:
WERNIGERODE, nakloněná průčelí hrázděných 
domů s majestátným romantickým zámkem nad 
městem; právě zde začíná čarodějnická slavnost 
se stovkami maskovaných divoženek, zvláštním 
vlakem s čarodějnicemi a čerty do BLANKENBUR-
GU na místní reje - účast na oslavách
GOSLAR (UNESCO), půvabné město v předhůří 
Harzu s 1800 hrázděnými domy, 300 let tu sídli-
li římští králové, město Hansy, odtud pochází rod 
Siemensů (Siemensnhaus), důl na stříbrnou rudu 
Rammelsberg - exkurze do objektů nejstarších do-
chovaných průmyslových staveb na světě
QUEDLINBURG (UNESCO), hrázděné domy, ro-
mánská katedrála, návrší s císařskou falcí, muze-
um hrázděných domů
THALE, odtud odlétají čarodějnice na sabat: vý-
šina Hexentanzplatz a údolí řeky Bode – turisti-
ka mezi pískovcovými skalami a místy opředené 
legendami, Muzeum čarodějnic (Walpurgishalle)
HALBERSTADT, biskupské sídlo s obrovským dó-
mem sv. Štěpána, ale také sochou Rolanda, sym-
bolizující svobodu města

letiště Frankfurt nad Mohanem: visutým 
vláčkem mezi Terminály 1 a 2 (1. dopravní unikát)
socha Germanie, vztyčená na počest vítězství 
Němců nad Francouzi r. 1870, vyhlídka na Rýn 
Lorelei, legendární skála nad Rýnem 
Střední Rýn, toulky pod hrady a vinohrady: 
Katz a Maus, Rheinstein či Reichenstein k nedo-
bytnému hradu Marksburg nebo Eltz v povodí Mo-
sely, jeden z NEJ německých hradů
KOBLENZ na soutoku Rýna s Moselou, bazilika 
sv. Kastora, rodiště Karla Baedekra (1. průvodce) 
plavba lodí meandry řeky Mosely s prud-
kými svahy a vinicemi (2. dopravní unikát),
maarové sopky v pohoří Eifell (fotostop) … 
cesta do TREVÍRU s množstvím římských památek
REMAGEN, slavný most z konce 2. světové války 
a neméně slavný film, mostní věže a památník
BONN, v letech 1949-1990 sídelní město tehdej-
šího Západního Německa, rodiště Ludwiga van 
Beethovena (dům), slavný řečnický balkón na rad-
nici (J.F.Kennedy... a třeba i Vy?), kurfiřtský zámek 
KOLÍN NAD RÝNEM s Dómem, nejslavnější go-
tickou stavbou Německa (UNESCO)
Wuppertal a jeho 13 km dlouhá visutá dráha 
Schwebebahn (3. dopravní unikát)  

Druhé největší jezero v Alpách se třemi ostrovy, 
které všechny můžeme navštívit. V jeho okolí se 
nachází množství kulturních i přírodních památek, 
v létě cíl rybářských slavností a vodních sportů.
Aktivity spojené s prohlídkou okolí jezera: 
LINDAU, půvabné ostrovní bavorské městečko 
FRIEDRICHSHAFEN, město spjaté se vzducholo-
děmi hraběte Zeppellina (zámek a muzeum)
květinový ostrov MAINAU, barokní zámek s par-
kem, dům motýlů, růžová zahrada, paví obora a 
Palmenhaus se středomořskou florou
REICHENAU, poloostrov se třemi kostely s před-
románské doby (UNESCO) 
jezerním trajektem do KOSTNICE s českou 
historii: Husův dům, kámen, Koncil, Münster atd.
STEIN am Rhein, nejkrásnější středověké měs-
tečko Švýcarska s úžasnými freskami na fasádách 
nejmohutnější vodopády na Rýnu, 24 m 
výškového rozdílu kataraktu, podél vodopádů s 
vyhlídkami s plavbou k ostrovu uprostřed nich
BREGENZ, letní operní festival na jezeře 

ČESKÝ KRUMLOV, 
slavnost pětilisté růže

Kód: 701/2denní   Cena: od 1.600 Kč/os.
termín: víkend nejblíže letnímu Slunovratu

Toulky MORAVSKÝM  KRASEM MUZEJNÍ a GALERIJNÍ NOCI 

Kód: 704/1denní  Cena: různá/bus
Kód: 705/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os.

Kód: 702/2denní  Cena: od 1.600 Kč/os.
ubytování v hotelu s polopenzí

DRÁŽĎANY - MÍŠEŇ 
Česko - Saské Švýcarsko

Kód: 708/1denní  Cena: 20.000 Kč/bus
Kód: 709/2denní  Cena: od 2.000 Kč/os.
Kód: 710/3denní  Cena: od 2.900 Kč/os.
ubytování v Čechách s polopenzí

BERLÍN druhé poloviny 
20. století: “Jak se žilo za zdí?“

MNICHOV: BMW, Allianz Arena,  
zámky Ludvíka Bavorského

Kód: 714/1denní  Cena: 35.000 Kč/bus
Kód: 715/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os.
Kód: 716/3denní  Cena: od 3.200 Kč/os.
ubytování v hotelu / hostelu se snídaní

Kód: 711/1denní  Cena: 40.000 Kč/bus
Kód: 712/2denní  Cena: od 1.900 Kč/os.
Kód: 713/3denní  Cena: od 2.800 Kč/os.
ubytování v hotelu / hostelu se snídaní

Lodí po BAŤOVĚ KANÁLE, 
Jízda králů ve VLČNOVĚ

Kód: 703/2denní   Cena: od 1.800 Kč/os.
ubytování v hotelu s polopenzí HARZ (nejen) v době 

čarodějnického sabatu

Kód: 706/2denní   Cena: od 2.300 Kč/os.
Kód: 707/3denní   Cena: od 3.100 Kč/os.
ubytování v hotelu se snídaní

PORÝNÍ, toulky 
nejen za dopravními unikáty

Kód: 717/2denní  Cena: od 2.800 Kč/os.
Kód: 718/3denní  Cena: od 3.700 Kč/os.
ubytování v hotelu se snídaní

RUJANA, USEDOM, hanzovní 
města a Meklenbursko

Exkurze do automobilek:   
Volkswagen, BMW, Porsche...

Kód: 722/1denní  Cena: 30.000 Kč/bus
Kód: 723/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os.
Kód: 724/3denní  Cena: od 3.200 Kč/os.
ubytování v hotelu se snídaní

Kód: 720/2denní  Cena: od 2.600 Kč/os.
Kód: 721/3denní  Cena: od 3.500 Kč/os.
ubytování v hotelu / hostelu se snídaní

BODAMSKÉ JEZERO 
a květinový ostrov MAINAU

Kód: 719/2denní   Cena: od 2.600 Kč/os.
ubytování v hotelu / hostelu se snídaní

Program městských renesančních slavností navo-
zuje atmosféru doby největšího rozkvětu města za 
vlády posledních Rožmberků. 
Aktivity spojené se slavnostmi: 
ČESKÝ KRUMLOV (UNESCO),  
k vidění, slyšení, ochutnání či popíjení:
* slavnostní historický kostýmovaný průvod městem
* rytířské ležení, turnaje s tématem dělení růží, his-
torické stánky, hudba, šerm, jarmark, renesanční 
hry a mnohá překvapení
* dětské slavnosti: dobový kolotoč, historické hou-
pačky, střelnice z kuší a luků, vržnice nožů a seker, 
hry na kládě, fakír, žonglér ad.
* koncerty různých hudebních společností, středo-
věká hostina přímo na ulici  
* prohlídka jednoho ze zámeckých okruhů a zá-
meckého parku s přírodním divadlem
* výstup nebo výjezd na Kleť (1083 m) s pří-
padnou exkurzí do zdejší observatoře a vyhlídkou 
na Alpy, piknik ve zdejší restauraci, relaxace
HOLAŠOVICE, středověký soubor 23 usedlostí a 
120 obytných domů a sýpek (UNESCO)

Další české slavnosti a vinobraní:

Slavnosti Zlaté solné stezky Prachatice, 
konec června s ukázkami dobových řemesel, trhy 
a průvody v historických kostýmech.
Královské stříbření Kutné Hory (UNESCO),  
konec června, gotická historická slavnost připomí-
nající slavné tradice královského horního města. 
Slavnosti královny Elišky Hradec Králové, 
první zářiový víkend, připomínají epochu v ději-
nách královského města, kdy si jej za své sídlo zvo-
lila královna Eliška Rejčka: nechybí ohňový prů-
vod, středověký jarmark, ukázky starých řemesel. 
Znojemské historické vinobraní, polovi-
na září s Průvodem krále Jana Lucemburského,… 
na ně navazuje Tour de burčák po vinařských stez-
kách Znojemska 
Pálavské vinobraní, druhý víkend v září, 
soutěže, ukázka tradičního zpracování hroznů, 
pútky šermířské, řízené degustace, „jídlobraní“ …
Strážnické vinobraní, polovina září, slavnost 
folkloru a vína, plavby po Baťově kanále, ochut-
návka jablečných a vinných moštů
Mělnické vinobraní, poslední víkend v září 
s Průvodem Karla IV., ohněstrůjné představení…
Valtické Hudbobraní&Burčáky, konec září, 
festival mladých a nadějných hudebních skupin, 
burčák z “Burčákomatu”… podzemní adrenalínová 
vinařská turistika
Den otevřených lahví v Němčičkách 
Kurz vinných vědomostí v Lechovicích
Znojemský Burčákofest, Mikulčický Tour 
de vinohrad, Pálavský gulášofest ad.



Historická metropole, hlavní a kulturní město spol-
kové země Bavorsko (1 340 000 obyv.). Město se 
řadí k centrům hi-tech průmyslu a mediální techni-
ky (filmové ateliéry Bavaria), světoznámý Oktober-
fest, Deutsches Muzeum je údajně největším muse-
em vědy a techniky v Evropě. 
Aktivity spojené s prohlídkou města: 
* Muzeum automobilky BMW zaujme nejen ex-
ponáty, ale i celkovou koncepcí -  předvádí přede-
vším filozofii značky a celkový přístup k automobi-
lům a dopravě jako celku
* BMW Welt (zdarma), unikátní futuristická stavba 
s řadou architektonických ocenění zaujme technic-
kou prezentací aktuálních modelů BMW
* Olympijský areál (LOH v roce 1972, zdarma), 
nadčasová architektura s dominancí olympijského 
stadionu, haly a plaveckého bazénu, využíván je 
olympijský park
* skvosty města mimo centrum: architekt Leo von 
Klenze jim vtiskl svou představu antické architek-
tury se sloupovými průčelími a branami (Propyla-
je) otevírajícími se k širokým třídám, muzeím a ga-
leriím: Glyptotéka, Stará a Nová Pinakotéka ad. 
* městské budovy a kostely v okolí náměstí Mari-
enplatz: Frauenkirche s charakteristickými věžička-
mi, Nová radnice v novogotickém stylu s postava-
mi z bavorských mýtů a dějin 
* Allianz Arena, exkurze do fotbalového sva-
tostánku z roku 2006 připomíná mimozemskou 
planetární loď s měnící se hrou barev a vzducho-
vými polštáři, které nafukují obrovské ventilátory 
* Deutsches Muzeum, nejoblíbenější v Německu
* návštěva některé z vyhlášených zdejších pivnic 
(Augustiner Restaurant, Hofbräuhaus)
Dvou a vícedenní verze prodloužená o:
Zámky krále Ludvíka II. Bavorského:
* Neuschwanstein, prohlídka novoromantické-
ho zámku, exteriéry zámku Hohenschwangau, 
Linderhof, příp. Herrenchiemsee, nedokon-
čený zámek ve stylu francouzských Versailles
* fotostopy (krátké zastávky) u dalších objektů:
WIES, nejkrásnější rokokový kostel severně od 
Alp (UNESCO) 
ETTAL, barokní benediktýnský klášter
OBERAMMERGAU, pašijové hry
AUGSBURG, město ovlivněné bohatým rodem 
Fuggerů: Fuggerhäuser, rodinné sídlo, založili 
zde nejstarší chudinské sídliště
Mnichovský OCTOBERFEST:
* největší pivní slavnost v Bavorsku s typickými tu-
pláky a specialitami bavorské kuchyně
* zájezd lze zahájit prohlídkou Mnichova,… a za-
končit relaxací v nedalekých lázních s největším 
saunovým rájem v Evropě Therme ERDING

Patří mezi nejzachovalejší krasové oblasti ve střed-
ní Evropě s více než 1100 jeskyněmi a vyvinutý-
mi krasovými jevy: škrapová pole, závrty, kaňony 
či suchá údolí (žleby), propast Macocha s ponor-
nou řekou Punkvou, říční propadání, systémy cho-
deb, komínů s nejdelší českou jeskyní (Amatérská, 
min. 35 km dlouhá). 
Aktivity spojené s prohlídkou krasu:
* návštěva některé z jeskyní: 
Punkevní, Sloupsko-Šošůvské, Balcarka 
* Rudické propadání, slepé krasové údolí s 
ponorem Jedovnického potoka do hloubky 86 me-
trů, v podzemí je vyvinutý druhý nejdelší jeskynní 
systém Moravského krasu
* naučnou stezkou Josefské údolí: od 
Býčí skály (archeologické naleziště) okolo hamrů  
(starých hutí-technická památka) do Adamova
* větrný mlýn Ruprechtov

Nejslavnější krojovaný průvod na Moravě - sta-
rá lidová slavnost s minimálně dvousetletou tradicí 
spojená s křesťanským svátkem, pestrostí a krásou 
slováckých krojů, písní, tanců a řemesel
Aktivity spojené s prohlídkou regionu:
KROMĚŘÍŽ, procházka „Hanáckými Athénami“,
město historických památek, umění a kultury s kom-
plexem historických zahrad a zámku (UNESCO)
* návštěva zámku, Podzámecké a Květné zahrady,
volno na oběd či posezení v kavárně
plavba po Baťově kanále z let 1935 - 1938: 
přes 50 km dlouhý se 14 plavebními komorami 
Moravy, částečně v samostatném kanále souběž-
ně s řekou 
Vlčnovské slavnosti, Jízda králů (UNESCO) a 
objížďka legrútů po vesnici: překrásně zdobená 
družina i koně, vystoupení folklórních tanečních 
skupin a lidových kapel, jarmark; v obci památky 
lidové architektury: např. vinné búdy, Muzeum li-
dové architektury, Muzeum výšivek ad. 

VÍDEŇ noblesní a kavárenská 

Památná „Florencie na Labi“, kdysi sídlo saských 
kurfiřtů proslavené svou nevšední krásou. Město 
bylo za 2. světové války mezi 13. a 15. únorem 
1945 zničeno a doposud je obnovováno do nebý-
valé krásy. Světoznámé galerie a muzea doplňuje 
atmosféra ulic s gastronomickými zážitky.
Aktivity spojené s prohlídkou města: 
* Brühlská terasa: procházka s výhledy na údolí 
Labe, paláce a kostely starého města: např. v roce 
2005 otevřený obnovený kostel P. Marie (návště-
va zdarma), Dvorní kostel ad. 
* Semperova opera: exkurze či představení 
* Rezidenční zámek: nově otevřené expozice His-
torisches Grünes Gewölbe, Türkische Kammer, Vé-
vodská galerie
* Dopravní muzeum nebo Muzeum hygieny se 
známou skleněnou pannou,… ale i zajímavějšími 
lidskými orgány
* Zwinger (1709–32) letohrádek s Obrazárnou 
starých Mistrů, Sbírkou porcelánu či Zbrojnicí
Zájezd lze spojit s prohlídkou města:
MÍŠEŇ, středověké město při Labi pod hradem 
Albrechtburg s gotickým Dómem bylo sídlem bis-
kupství a vladařů z wettinské dynastie. Začátkem 
18. století se místnímu alchymistovi Johannu Fried-
richu Böttgerovi podařil objev porcelánu: založil 
zde první evropskou porcelánku 
* exkurze do nejstarší evropské porcelánky 
(r. 1710) s ukázkovými dílnami představují bosíře, 
formíře, malbu na glazuru při práci
Dvou a vícedenní verze prodloužená o:
Česko-Saské Švýcarsko, z české i německé 
strany národní park, předmětem ochrany jsou uni-
kátní pískovcová skalní města s věžemi a komíny 
na žulovém podkladu

Aktivity spojené s prohlídkou oblasti:

NP České Švýcarsko:
* Pravčická brána, největší přírodní pískovcová 
skalní brána v Evropě s rozpětím 26,5 metru, od-
tud pěšky mezi pískovcovými skalami do Mezní 
Louky a dále do soutěsek řeky Kamenice 
 * plavba po pramici Divokou a Tichou soutěskou
* plavba výletní lodí ze Hřenska do Děčína 

NP Saské Švýcarsko 
* Königstein, stolová hora s pevností na vrcholu: 
nejstarší dochovaná kasárna v Německu, nejhlub-
ší studna v Sasku a dalších cca 50 objektů (zbroj-
nice, hladomorna, Studniční dům, Králův nos, ad.)   
* Bastei, skalní útvary 200 metrů vysoké nad údo-
lím Labe, s prvním vyhlídkovým turistickým skalním 
mostem v Evropě... a spousta restaurací
* Pillnitz, tři zámky na břehu Labe s umělecky cen-
ným mobiliářem ve východoasijském stylu, v uni-
kátním parku nejstarší kamélie v Evropě

VÍDEŇ secesní a habsburská

Poznáme město, které bylo po desítky let rozděle-
no v okupační zóny, západní část dokonce obe-
hnali 165 km dlouhou zdí a stala se nejznámějším 
symbolem studené války. Dnes se honosí množ-
stvím památek, řadou muzeí a galerií obnovených 
zvláště po znovusjednocení Německa. 
Aktivity spojené s prohlídkou města:
Západní BERLÍN: třída Kurfürstendamm, ně-
kdejší výkladní skříň západního světa s obchod-
ní domy (Europacentrum, KaDeWe), ZOO, pamět-
ním kostelem císaře Viléma I.  
cesta na hranici dvou světů: Check-Point-
Charlie, exteriéry strategického přechodu na hra-
nici dvou ideologických světů 
* Muzeum Berlínské zdi s ukázkami „jak fungova-
la zeď“ a částmi objektů sídla Gestapa 
* Reichstag, Berlín z vyhlídkové plošiny neorene-
sančního Říšského sněmu 
* Braniborská brána: symbol rozděleného světa a 
studené války, hranice dvou světů 
* Památník holocaustu (meditace mezi stélami) a 
Muzeum holocaustu (utrpení Židů během 2. světo-
vé války), nedaleko Hitlerův bunkr
* Potsdamer Platz: nadčasová architektura od světo-
vých architektů: Sony centrum, Deutsches Bahn ad.
* East Side Gallery, souvislý zbytek Berlínské zdi
* Německé Technické muzeum 
Východní BERLÍN: 
* třída Unter den Linden „výkladní skříň NDR“: 
komplex Humboldtovy Univerzity, Státní knihovna,  
katedrála sv. Hedviky, Bebelovo náměstí - místo 
veřejného pálení knih pokrokových autorů, Státní 
opera, Dóm, Červená radnice... 
* Muzeum DDR, jak se žilo v bývalém NDR: dobo-
vé předměty z bakelitu, videa z májových průvodů 
* hodinová plavba po Sprévě
* Berliner Fernsehturm, 4. nejvyšší v Evropě (368 
m) s vyhlídkovou plošinou a otáčející se restaurací
Muzejní ostrov (UNESCO):
 * Egyptské muzeum: nejrozsáhlejší sbírka starově-
kých egyptských předmětů mimo Egypt
* Pergamonské muzeum: Ištařina brána, Perga-
monský oltář, fasáda trůnního sálu z Babylonu

POSTUPIM, zámek Cecilienhof, poslední sídlo 
Hohenzollernů ve stylu anglického venkova, místo 
konání Postupimské konference, která určila hrani-
ce Evropy po 2. světové válce
* parky a zámky (UNESCO): Sanssouci, rokokový 
zámek či nedaleký pavilón Nové komnaty, event. 
monumentální budova Nový palác, neorenesanč-
ní Oranžérie, neoklasicistní zámek Charlottenhof, 
rokoková Čínská čajovna, replika římských lázní i 
výstřední zámek Babelsberg

Autostadt Wolfsburg je známý především jako nej-
větší evropský automobilový koncern, pod jehož 
křídly našly domov věhlasné značky: Volkswagen, 
Audi, Škoda, Seat, Lamboghini, Bugatti+Bentley 
... a že je na co se koukat!
Aktivity v Autostadtu Wolfsburg:
* FachWerkTour – projížďka po provozu závodu 
ve speciálně upraveném voze s výkladem
* cestu na vysokozdvižné plošině na vvhlídkovou 
terasu ve Skleněné věži, kam putuje část právě vy-
robených vozů, které již znají svého majitele 
* originálně pojaté pavilony každé automobilky 
nebo Zeit Haus s průřezem automobilové historie 
* design studio, děti složí řidičskou zkoušku, tatín-
kové zkousí adrenalinovou jízdu a maminky budou 
vybírat barvu nového vozu:-)
* plavba po Středoněmeckém kanále 
*prohlídka nedalekých měst: BRAUNSCHWEG, 
HANNOVER, HARZ (viz samostatný zájezd)
Aktivity v dalších automobilových centrech:
DRÁŽĎANY, Gläserne Manufaktur Volkswagen 
Ruční kompletace limuzíny Phaeton, ve vstupní 
hale se pořádají koncerty, zákazníci si svůj vůz 
nakonfigurují podle svých představ,… 
* Verkehrhaus, bývalé kurfiřtské stáje a ko-
čárovny, dnes jedna z nejstarších a nejvýznam-
nějších sbírek Německa: získáte přehled o vývoji  
železniční, nákladní, námořní, říční a vzdušné  
dopravy, nechybí horkovzdušný balón, autobus  
tažený koňmi či nadzvukové letadlo,.. dobové 
kočáry, staré lokomotivy, motocykly, auta i jízd-
ní kola.
MNICHOV, Muzeum BMW a Welt BMW
LIPSKO, BMW Plant a jeho unikátní architektura 
DINGOLFING, exkurze do největšího závodu BMW
STUTTGART a jeho velkolepá muzea:
* Mercedes-Benz, koncepce s překrývajícími se 
plochami k maximalizaci prohlídkové plochy vy-
stavuje na 160 vozidel v historickém sledu 
* Porsche prezentuje cca 80 historických vozidel
SINSHEIM, automobilové a technické muzeum 
s unikátní expozicí, které vévodí: 
- nadzvuková letadla Concorde a Tupolev TU 144 
- 3000 exponátů zahrnující cca 300 automobilů, 
200 motocyklů, 40 závodních aut, 27 lokomotiv, 
50 letadel, 150 traktorů, monoposty Formule 1
- nechybí modely Rolls-Royce, Maybach Bugatti, 
Ferrari i Lamborghini ad. 
SPEYER, nedaleké Technické muzeum ukazuje 
exponáty neobyčejných rozměrů: 
- Boeing 747, ruský kosmický kluzák Buran, po-
norku spolkového námořnictva, historická letadla 
z obou světových válek, vrtulníky, historické auto-
mobily BMW, Meredes-Benz či Rolls-Royce.

Největší a nejkrásnější německý ostrov (926 km2) 
je dodnes oblíbeným místem rekreace se strmými 
křídovými útesy, s členitými písečnými zátokami, 
rybářskými vesnicemi i bukovými lesy a rašeliniš-
ti; Usedom přiláká dávnou nacistickou minulostí.  
Aktivity spojené s prohlídkou regionu:
národní park Müritz, jezerní plošina (Meklen-
burské Švýcarsko) s morénovými pahorky a ro-
mantickými zámky: Schlitz, Basedow
GÜSTROW, město a zámek s prapodivnými prv-
ky německé, italské a nizozemské architektury
SCHWERIN, pohádkový zámek (meklenburský 
Neuschwanstein
BAD DOBERAN, cisterciácký klášter, lázeňské 
pavilony v císařském duchu a jízda místní lokál-
kou Bäderbahn „Molli“  
STRALSUND (UNESCO), pozoruhodné město 
Hanzy, unikátní radnice s křehkým průčelím, měš-
ťanské domy různých epoch
ostrov RUJANA, cyklotoulky NP Jasmund 
přístav SASSNITZ, exkurze do nitra ponorky Otus
ostrov USEDOM s bílými plážemi a útesy, lesy, 
rašeliništi a rázovitými zátokami, Peenemünde, 
pokusné raketové středisko, vývoj raket V-1, V-2 
LÜBECK (UNESCO), středověký král Hanzy, zají-
mavá cihlová gotika, přístav 
HAMBURG s pozoruhodnou severskou architek-
turou… náměstí Rathausmarkt, Kunsthalle, Starý 
přístav, kostel sv. Michala:
* nedělní Fischmakt, rybí trh, který nepostrádá at-
mosféru místního koloritu
* vyhlídková plavba po přístavu
BRÉMY (UNESCO), náměstí, sochy Rolanda, ro-
mánský dóm, čtvrť Schnoor Viertel s malými domky 
HANNOVER, město s pozoruhodnou architek-
turou gotických cihlových domů, kostelů i barok-
ních zahrad

Bývají výborně zorganizované - mezi jednotlivými 
objekty pendluje v pravidelných intervalech speci-
ální bus (jízdné zpravidla zdarma, resp. je třeba 
uhradit paušální částku cca 10-15€), nechybí růz-
né happeningy, vernisáže, hudební a taneční vy-
stoupení, návrat další den ráno.
DRÁŽĎANY: začátkem července se otevírají: 
Zwinger s Obrazárnou starých mistrů, Semperova 
opera, Albertinum, Japonský palác, Rezidenční zá-
mek, Skleněná manufaktura Volkswagen ad.
BERLÍN: poslední srpnová sobota: 60 muzeí a 
galerií do objektů provází hudební a taneční vy-
stoupení,.. cestu lze spojit s návštěvou zahrad a 
zámků Postupimi (Sanssouci, Neues Palais, Neue 
Kammern, Cecilienhof)
MNICHOV: třetí říjnová sobota: 90 muzeí a ga-
lerií: Alte / Neue Pinakothek, Cranach, Dürer, Le-
onardo da Vinci, Tizian, Rembrandt, Rubens, Pi-
nakothek der Moderne, Bayerisches Nationalmu-
seum, Deutsches Museum (muzeum vědy a tech-
niky), Glyptotek, Bier-und Oktoberfestmuseum, 
BMW Museum, Státní muzeum egyptského umění, 
botanická zahrada v Nymphenburgu ad.

Pohoří na rozhraní býv. NDR a „zakázané“ SRN: 
nakloněná průčelí tisícovek místních hrázděných 
domů jsou lákadlem nejlépe o sabatu čarodějnic 
30.4., exkurze do nejstarších dochovaných dolů 
snad na světě Rammelsberg.
Aktivity spojené s prohlídkou oblasti:
WERNIGERODE, nakloněná průčelí hrázděných 
domů s majestátným romantickým zámkem nad 
městem; právě zde začíná čarodějnická slavnost 
se stovkami maskovaných divoženek, zvláštním 
vlakem s čarodějnicemi a čerty do BLANKENBUR-
GU na místní reje - účast na oslavách
GOSLAR (UNESCO), půvabné město v předhůří 
Harzu s 1800 hrázděnými domy, 300 let tu sídli-
li římští králové, město Hansy, odtud pochází rod 
Siemensů (Siemensnhaus), důl na stříbrnou rudu 
Rammelsberg - exkurze do objektů nejstarších do-
chovaných průmyslových staveb na světě
QUEDLINBURG (UNESCO), hrázděné domy, ro-
mánská katedrála, návrší s císařskou falcí, muze-
um hrázděných domů
THALE, odtud odlétají čarodějnice na sabat: vý-
šina Hexentanzplatz a údolí řeky Bode – turisti-
ka mezi pískovcovými skalami a místy opředené 
legendami, Muzeum čarodějnic (Walpurgishalle)
HALBERSTADT, biskupské sídlo s obrovským dó-
mem sv. Štěpána, ale také sochou Rolanda, sym-
bolizující svobodu města

letiště Frankfurt nad Mohanem: visutým 
vláčkem mezi Terminály 1 a 2 (1. dopravní unikát)
socha Germanie, vztyčená na počest vítězství 
Němců nad Francouzi r. 1870, vyhlídka na Rýn 
Lorelei, legendární skála nad Rýnem 
Střední Rýn, toulky pod hrady a vinohrady: 
Katz a Maus, Rheinstein či Reichenstein k nedo-
bytnému hradu Marksburg nebo Eltz v povodí Mo-
sely, jeden z NEJ německých hradů
KOBLENZ na soutoku Rýna s Moselou, bazilika 
sv. Kastora, rodiště Karla Baedekra (1. průvodce) 
plavba lodí meandry řeky Mosely s prud-
kými svahy a vinicemi (2. dopravní unikát),
maarové sopky v pohoří Eifell (fotostop) … 
cesta do TREVÍRU s množstvím římských památek
REMAGEN, slavný most z konce 2. světové války 
a neméně slavný film, mostní věže a památník
BONN, v letech 1949-1990 sídelní město tehdej-
šího Západního Německa, rodiště Ludwiga van 
Beethovena (dům), slavný řečnický balkón na rad-
nici (J.F.Kennedy... a třeba i Vy?), kurfiřtský zámek 
KOLÍN NAD RÝNEM s Dómem, nejslavnější go-
tickou stavbou Německa (UNESCO)
Wuppertal a jeho 13 km dlouhá visutá dráha 
Schwebebahn (3. dopravní unikát)  

Druhé největší jezero v Alpách se třemi ostrovy, 
které všechny můžeme navštívit. V jeho okolí se 
nachází množství kulturních i přírodních památek, 
v létě cíl rybářských slavností a vodních sportů.
Aktivity spojené s prohlídkou okolí jezera: 
LINDAU, půvabné ostrovní bavorské městečko 
FRIEDRICHSHAFEN, město spjaté se vzducholo-
děmi hraběte Zeppellina (zámek a muzeum)
květinový ostrov MAINAU, barokní zámek s par-
kem, dům motýlů, růžová zahrada, paví obora a 
Palmenhaus se středomořskou florou
REICHENAU, poloostrov se třemi kostely s před-
románské doby (UNESCO) 
jezerním trajektem do KOSTNICE s českou 
historii: Husův dům, kámen, Koncil, Münster atd.
STEIN am Rhein, nejkrásnější středověké měs-
tečko Švýcarska s úžasnými freskami na fasádách 
nejmohutnější vodopády na Rýnu, 24 m 
výškového rozdílu kataraktu, podél vodopádů s 
vyhlídkami s plavbou k ostrovu uprostřed nich
BREGENZ, letní operní festival na jezeře 

ČESKÝ KRUMLOV, 
slavnost pětilisté růže

Kód: 701/2denní   Cena: od 1.600 Kč/os.
termín: víkend nejblíže letnímu Slunovratu

Toulky MORAVSKÝM  KRASEM MUZEJNÍ a GALERIJNÍ NOCI 

Kód: 704/1denní  Cena: různá/bus
Kód: 705/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os.

Kód: 702/2denní  Cena: od 1.600 Kč/os.
ubytování v hotelu s polopenzí

DRÁŽĎANY - MÍŠEŇ 
Česko - Saské Švýcarsko

Kód: 708/1denní  Cena: 20.000 Kč/bus
Kód: 709/2denní  Cena: od 2.000 Kč/os.
Kód: 710/3denní  Cena: od 2.900 Kč/os.
ubytování v Čechách s polopenzí

BERLÍN druhé poloviny 
20. století: “Jak se žilo za zdí?“

MNICHOV: BMW, Allianz Arena,  
zámky Ludvíka Bavorského

Kód: 714/1denní  Cena: 35.000 Kč/bus
Kód: 715/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os.
Kód: 716/3denní  Cena: od 3.200 Kč/os.
ubytování v hotelu / hostelu se snídaní

Kód: 711/1denní  Cena: 40.000 Kč/bus
Kód: 712/2denní  Cena: od 1.900 Kč/os.
Kód: 713/3denní  Cena: od 2.800 Kč/os.
ubytování v hotelu / hostelu se snídaní

Lodí po BAŤOVĚ KANÁLE, 
Jízda králů ve VLČNOVĚ

Kód: 703/2denní   Cena: od 1.800 Kč/os.
ubytování v hotelu s polopenzí HARZ (nejen) v době 

čarodějnického sabatu

Kód: 706/2denní   Cena: od 2.300 Kč/os.
Kód: 707/3denní   Cena: od 3.100 Kč/os.
ubytování v hotelu se snídaní

PORÝNÍ, toulky 
nejen za dopravními unikáty

Kód: 717/2denní  Cena: od 2.800 Kč/os.
Kód: 718/3denní  Cena: od 3.700 Kč/os.
ubytování v hotelu se snídaní

RUJANA, USEDOM, hanzovní 
města a Meklenbursko

Exkurze do automobilek:   
Volkswagen, BMW, Porsche...

Kód: 722/1denní  Cena: 30.000 Kč/bus
Kód: 723/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os.
Kód: 724/3denní  Cena: od 3.200 Kč/os.
ubytování v hotelu se snídaní

Kód: 720/2denní  Cena: od 2.600 Kč/os.
Kód: 721/3denní  Cena: od 3.500 Kč/os.
ubytování v hotelu / hostelu se snídaní

BODAMSKÉ JEZERO 
a květinový ostrov MAINAU

Kód: 719/2denní   Cena: od 2.600 Kč/os.
ubytování v hotelu / hostelu se snídaní

Program městských renesančních slavností navo-
zuje atmosféru doby největšího rozkvětu města za 
vlády posledních Rožmberků. 
Aktivity spojené se slavnostmi: 
ČESKÝ KRUMLOV (UNESCO),  
k vidění, slyšení, ochutnání či popíjení:
* slavnostní historický kostýmovaný průvod městem
* rytířské ležení, turnaje s tématem dělení růží, his-
torické stánky, hudba, šerm, jarmark, renesanční 
hry a mnohá překvapení
* dětské slavnosti: dobový kolotoč, historické hou-
pačky, střelnice z kuší a luků, vržnice nožů a seker, 
hry na kládě, fakír, žonglér ad.
* koncerty různých hudebních společností, středo-
věká hostina přímo na ulici  
* prohlídka jednoho ze zámeckých okruhů a zá-
meckého parku s přírodním divadlem
* výstup nebo výjezd na Kleť (1083 m) s pří-
padnou exkurzí do zdejší observatoře a vyhlídkou 
na Alpy, piknik ve zdejší restauraci, relaxace
HOLAŠOVICE, středověký soubor 23 usedlostí a 
120 obytných domů a sýpek (UNESCO)

Další české slavnosti a vinobraní:

Slavnosti Zlaté solné stezky Prachatice, 
konec června s ukázkami dobových řemesel, trhy 
a průvody v historických kostýmech.
Královské stříbření Kutné Hory (UNESCO),  
konec června, gotická historická slavnost připomí-
nající slavné tradice královského horního města. 
Slavnosti královny Elišky Hradec Králové, 
první zářiový víkend, připomínají epochu v ději-
nách královského města, kdy si jej za své sídlo zvo-
lila královna Eliška Rejčka: nechybí ohňový prů-
vod, středověký jarmark, ukázky starých řemesel. 
Znojemské historické vinobraní, polovi-
na září s Průvodem krále Jana Lucemburského,… 
na ně navazuje Tour de burčák po vinařských stez-
kách Znojemska 
Pálavské vinobraní, druhý víkend v září, 
soutěže, ukázka tradičního zpracování hroznů, 
pútky šermířské, řízené degustace, „jídlobraní“ …
Strážnické vinobraní, polovina září, slavnost 
folkloru a vína, plavby po Baťově kanále, ochut-
návka jablečných a vinných moštů
Mělnické vinobraní, poslední víkend v září 
s Průvodem Karla IV., ohněstrůjné představení…
Valtické Hudbobraní&Burčáky, konec září, 
festival mladých a nadějných hudebních skupin, 
burčák z “Burčákomatu”… podzemní adrenalínová 
vinařská turistika
Den otevřených lahví v Němčičkách 
Kurz vinných vědomostí v Lechovicích
Znojemský Burčákofest, Mikulčický Tour 
de vinohrad, Pálavský gulášofest ad.



Historická metropole, hlavní a kulturní město spol-
kové země Bavorsko (1 340 000 obyv.). Město se 
řadí k centrům hi-tech průmyslu a mediální techni-
ky (filmové ateliéry Bavaria), světoznámý Oktober-
fest, Deutsches Muzeum je údajně největším muse-
em vědy a techniky v Evropě. 
Aktivity spojené s prohlídkou města: 
* Muzeum automobilky BMW zaujme nejen ex-
ponáty, ale i celkovou koncepcí -  předvádí přede-
vším filozofii značky a celkový přístup k automobi-
lům a dopravě jako celku
* BMW Welt (zdarma), unikátní futuristická stavba 
s řadou architektonických ocenění zaujme technic-
kou prezentací aktuálních modelů BMW
* Olympijský areál (LOH v roce 1972, zdarma), 
nadčasová architektura s dominancí olympijského 
stadionu, haly a plaveckého bazénu, využíván je 
olympijský park
* skvosty města mimo centrum: architekt Leo von 
Klenze jim vtiskl svou představu antické architek-
tury se sloupovými průčelími a branami (Propyla-
je) otevírajícími se k širokým třídám, muzeím a ga-
leriím: Glyptotéka, Stará a Nová Pinakotéka ad. 
* městské budovy a kostely v okolí náměstí Mari-
enplatz: Frauenkirche s charakteristickými věžička-
mi, Nová radnice v novogotickém stylu s postava-
mi z bavorských mýtů a dějin 
* Allianz Arena, exkurze do fotbalového sva-
tostánku z roku 2006 připomíná mimozemskou 
planetární loď s měnící se hrou barev a vzducho-
vými polštáři, které nafukují obrovské ventilátory 
* Deutsches Muzeum, nejoblíbenější v Německu
* návštěva některé z vyhlášených zdejších pivnic 
(Augustiner Restaurant, Hofbräuhaus)
Dvou a vícedenní verze prodloužená o:
Zámky krále Ludvíka II. Bavorského:
* Neuschwanstein, prohlídka novoromantické-
ho zámku, exteriéry zámku Hohenschwangau, 
Linderhof, příp. Herrenchiemsee, nedokon-
čený zámek ve stylu francouzských Versailles
* fotostopy (krátké zastávky) u dalších objektů:
WIES, nejkrásnější rokokový kostel severně od 
Alp (UNESCO) 
ETTAL, barokní benediktýnský klášter
OBERAMMERGAU, pašijové hry
AUGSBURG, město ovlivněné bohatým rodem 
Fuggerů: Fuggerhäuser, rodinné sídlo, založili 
zde nejstarší chudinské sídliště
Mnichovský OCTOBERFEST:
* největší pivní slavnost v Bavorsku s typickými tu-
pláky a specialitami bavorské kuchyně
* zájezd lze zahájit prohlídkou Mnichova,… a za-
končit relaxací v nedalekých lázních s největším 
saunovým rájem v Evropě Therme ERDING

Patří mezi nejzachovalejší krasové oblasti ve střed-
ní Evropě s více než 1100 jeskyněmi a vyvinutý-
mi krasovými jevy: škrapová pole, závrty, kaňony 
či suchá údolí (žleby), propast Macocha s ponor-
nou řekou Punkvou, říční propadání, systémy cho-
deb, komínů s nejdelší českou jeskyní (Amatérská, 
min. 35 km dlouhá). 
Aktivity spojené s prohlídkou krasu:
* návštěva některé z jeskyní: 
Punkevní, Sloupsko-Šošůvské, Balcarka 
* Rudické propadání, slepé krasové údolí s 
ponorem Jedovnického potoka do hloubky 86 me-
trů, v podzemí je vyvinutý druhý nejdelší jeskynní 
systém Moravského krasu
* naučnou stezkou Josefské údolí: od 
Býčí skály (archeologické naleziště) okolo hamrů  
(starých hutí-technická památka) do Adamova
* větrný mlýn Ruprechtov

Nejslavnější krojovaný průvod na Moravě - sta-
rá lidová slavnost s minimálně dvousetletou tradicí 
spojená s křesťanským svátkem, pestrostí a krásou 
slováckých krojů, písní, tanců a řemesel
Aktivity spojené s prohlídkou regionu:
KROMĚŘÍŽ, procházka „Hanáckými Athénami“,
město historických památek, umění a kultury s kom-
plexem historických zahrad a zámku (UNESCO)
* návštěva zámku, Podzámecké a Květné zahrady,
volno na oběd či posezení v kavárně
plavba po Baťově kanále z let 1935 - 1938: 
přes 50 km dlouhý se 14 plavebními komorami 
Moravy, částečně v samostatném kanále souběž-
ně s řekou 
Vlčnovské slavnosti, Jízda králů (UNESCO) a 
objížďka legrútů po vesnici: překrásně zdobená 
družina i koně, vystoupení folklórních tanečních 
skupin a lidových kapel, jarmark; v obci památky 
lidové architektury: např. vinné búdy, Muzeum li-
dové architektury, Muzeum výšivek ad. 

VÍDEŇ noblesní a kavárenská 

Památná „Florencie na Labi“, kdysi sídlo saských 
kurfiřtů proslavené svou nevšední krásou. Město 
bylo za 2. světové války mezi 13. a 15. únorem 
1945 zničeno a doposud je obnovováno do nebý-
valé krásy. Světoznámé galerie a muzea doplňuje 
atmosféra ulic s gastronomickými zážitky.
Aktivity spojené s prohlídkou města: 
* Brühlská terasa: procházka s výhledy na údolí 
Labe, paláce a kostely starého města: např. v roce 
2005 otevřený obnovený kostel P. Marie (návště-
va zdarma), Dvorní kostel ad. 
* Semperova opera: exkurze či představení 
* Rezidenční zámek: nově otevřené expozice His-
torisches Grünes Gewölbe, Türkische Kammer, Vé-
vodská galerie
* Dopravní muzeum nebo Muzeum hygieny se 
známou skleněnou pannou,… ale i zajímavějšími 
lidskými orgány
* Zwinger (1709–32) letohrádek s Obrazárnou 
starých Mistrů, Sbírkou porcelánu či Zbrojnicí
Zájezd lze spojit s prohlídkou města:
MÍŠEŇ, středověké město při Labi pod hradem 
Albrechtburg s gotickým Dómem bylo sídlem bis-
kupství a vladařů z wettinské dynastie. Začátkem 
18. století se místnímu alchymistovi Johannu Fried-
richu Böttgerovi podařil objev porcelánu: založil 
zde první evropskou porcelánku 
* exkurze do nejstarší evropské porcelánky 
(r. 1710) s ukázkovými dílnami představují bosíře, 
formíře, malbu na glazuru při práci
Dvou a vícedenní verze prodloužená o:
Česko-Saské Švýcarsko, z české i německé 
strany národní park, předmětem ochrany jsou uni-
kátní pískovcová skalní města s věžemi a komíny 
na žulovém podkladu

Aktivity spojené s prohlídkou oblasti:

NP České Švýcarsko:
* Pravčická brána, největší přírodní pískovcová 
skalní brána v Evropě s rozpětím 26,5 metru, od-
tud pěšky mezi pískovcovými skalami do Mezní 
Louky a dále do soutěsek řeky Kamenice 
 * plavba po pramici Divokou a Tichou soutěskou
* plavba výletní lodí ze Hřenska do Děčína 

NP Saské Švýcarsko 
* Königstein, stolová hora s pevností na vrcholu: 
nejstarší dochovaná kasárna v Německu, nejhlub-
ší studna v Sasku a dalších cca 50 objektů (zbroj-
nice, hladomorna, Studniční dům, Králův nos, ad.)   
* Bastei, skalní útvary 200 metrů vysoké nad údo-
lím Labe, s prvním vyhlídkovým turistickým skalním 
mostem v Evropě... a spousta restaurací
* Pillnitz, tři zámky na břehu Labe s umělecky cen-
ným mobiliářem ve východoasijském stylu, v uni-
kátním parku nejstarší kamélie v Evropě

VÍDEŇ secesní a habsburská

Poznáme město, které bylo po desítky let rozděle-
no v okupační zóny, západní část dokonce obe-
hnali 165 km dlouhou zdí a stala se nejznámějším 
symbolem studené války. Dnes se honosí množ-
stvím památek, řadou muzeí a galerií obnovených 
zvláště po znovusjednocení Německa. 
Aktivity spojené s prohlídkou města:
Západní BERLÍN: třída Kurfürstendamm, ně-
kdejší výkladní skříň západního světa s obchod-
ní domy (Europacentrum, KaDeWe), ZOO, pamět-
ním kostelem císaře Viléma I.  
cesta na hranici dvou světů: Check-Point-
Charlie, exteriéry strategického přechodu na hra-
nici dvou ideologických světů 
* Muzeum Berlínské zdi s ukázkami „jak fungova-
la zeď“ a částmi objektů sídla Gestapa 
* Reichstag, Berlín z vyhlídkové plošiny neorene-
sančního Říšského sněmu 
* Braniborská brána: symbol rozděleného světa a 
studené války, hranice dvou světů 
* Památník holocaustu (meditace mezi stélami) a 
Muzeum holocaustu (utrpení Židů během 2. světo-
vé války), nedaleko Hitlerův bunkr
* Potsdamer Platz: nadčasová architektura od světo-
vých architektů: Sony centrum, Deutsches Bahn ad.
* East Side Gallery, souvislý zbytek Berlínské zdi
* Německé Technické muzeum 
Východní BERLÍN: 
* třída Unter den Linden „výkladní skříň NDR“: 
komplex Humboldtovy Univerzity, Státní knihovna,  
katedrála sv. Hedviky, Bebelovo náměstí - místo 
veřejného pálení knih pokrokových autorů, Státní 
opera, Dóm, Červená radnice... 
* Muzeum DDR, jak se žilo v bývalém NDR: dobo-
vé předměty z bakelitu, videa z májových průvodů 
* hodinová plavba po Sprévě
* Berliner Fernsehturm, 4. nejvyšší v Evropě (368 
m) s vyhlídkovou plošinou a otáčející se restaurací
Muzejní ostrov (UNESCO):
 * Egyptské muzeum: nejrozsáhlejší sbírka starově-
kých egyptských předmětů mimo Egypt
* Pergamonské muzeum: Ištařina brána, Perga-
monský oltář, fasáda trůnního sálu z Babylonu

POSTUPIM, zámek Cecilienhof, poslední sídlo 
Hohenzollernů ve stylu anglického venkova, místo 
konání Postupimské konference, která určila hrani-
ce Evropy po 2. světové válce
* parky a zámky (UNESCO): Sanssouci, rokokový 
zámek či nedaleký pavilón Nové komnaty, event. 
monumentální budova Nový palác, neorenesanč-
ní Oranžérie, neoklasicistní zámek Charlottenhof, 
rokoková Čínská čajovna, replika římských lázní i 
výstřední zámek Babelsberg

Autostadt Wolfsburg je známý především jako nej-
větší evropský automobilový koncern, pod jehož 
křídly našly domov věhlasné značky: Volkswagen, 
Audi, Škoda, Seat, Lamboghini, Bugatti+Bentley 
... a že je na co se koukat!
Aktivity v Autostadtu Wolfsburg:
* FachWerkTour – projížďka po provozu závodu 
ve speciálně upraveném voze s výkladem
* cestu na vysokozdvižné plošině na vvhlídkovou 
terasu ve Skleněné věži, kam putuje část právě vy-
robených vozů, které již znají svého majitele 
* originálně pojaté pavilony každé automobilky 
nebo Zeit Haus s průřezem automobilové historie 
* design studio, děti složí řidičskou zkoušku, tatín-
kové zkousí adrenalinovou jízdu a maminky budou 
vybírat barvu nového vozu:-)
* plavba po Středoněmeckém kanále 
*prohlídka nedalekých měst: BRAUNSCHWEG, 
HANNOVER, HARZ (viz samostatný zájezd)
Aktivity v dalších automobilových centrech:
DRÁŽĎANY, Gläserne Manufaktur Volkswagen 
Ruční kompletace limuzíny Phaeton, ve vstupní 
hale se pořádají koncerty, zákazníci si svůj vůz 
nakonfigurují podle svých představ,… 
* Verkehrhaus, bývalé kurfiřtské stáje a ko-
čárovny, dnes jedna z nejstarších a nejvýznam-
nějších sbírek Německa: získáte přehled o vývoji  
železniční, nákladní, námořní, říční a vzdušné  
dopravy, nechybí horkovzdušný balón, autobus  
tažený koňmi či nadzvukové letadlo,.. dobové 
kočáry, staré lokomotivy, motocykly, auta i jízd-
ní kola.
MNICHOV, Muzeum BMW a Welt BMW
LIPSKO, BMW Plant a jeho unikátní architektura 
DINGOLFING, exkurze do největšího závodu BMW
STUTTGART a jeho velkolepá muzea:
* Mercedes-Benz, koncepce s překrývajícími se 
plochami k maximalizaci prohlídkové plochy vy-
stavuje na 160 vozidel v historickém sledu 
* Porsche prezentuje cca 80 historických vozidel
SINSHEIM, automobilové a technické muzeum 
s unikátní expozicí, které vévodí: 
- nadzvuková letadla Concorde a Tupolev TU 144 
- 3000 exponátů zahrnující cca 300 automobilů, 
200 motocyklů, 40 závodních aut, 27 lokomotiv, 
50 letadel, 150 traktorů, monoposty Formule 1
- nechybí modely Rolls-Royce, Maybach Bugatti, 
Ferrari i Lamborghini ad. 
SPEYER, nedaleké Technické muzeum ukazuje 
exponáty neobyčejných rozměrů: 
- Boeing 747, ruský kosmický kluzák Buran, po-
norku spolkového námořnictva, historická letadla 
z obou světových válek, vrtulníky, historické auto-
mobily BMW, Meredes-Benz či Rolls-Royce.

Největší a nejkrásnější německý ostrov (926 km2) 
je dodnes oblíbeným místem rekreace se strmými 
křídovými útesy, s členitými písečnými zátokami, 
rybářskými vesnicemi i bukovými lesy a rašeliniš-
ti; Usedom přiláká dávnou nacistickou minulostí.  
Aktivity spojené s prohlídkou regionu:
národní park Müritz, jezerní plošina (Meklen-
burské Švýcarsko) s morénovými pahorky a ro-
mantickými zámky: Schlitz, Basedow
GÜSTROW, město a zámek s prapodivnými prv-
ky německé, italské a nizozemské architektury
SCHWERIN, pohádkový zámek (meklenburský 
Neuschwanstein
BAD DOBERAN, cisterciácký klášter, lázeňské 
pavilony v císařském duchu a jízda místní lokál-
kou Bäderbahn „Molli“  
STRALSUND (UNESCO), pozoruhodné město 
Hanzy, unikátní radnice s křehkým průčelím, měš-
ťanské domy různých epoch
ostrov RUJANA, cyklotoulky NP Jasmund 
přístav SASSNITZ, exkurze do nitra ponorky Otus
ostrov USEDOM s bílými plážemi a útesy, lesy, 
rašeliništi a rázovitými zátokami, Peenemünde, 
pokusné raketové středisko, vývoj raket V-1, V-2 
LÜBECK (UNESCO), středověký král Hanzy, zají-
mavá cihlová gotika, přístav 
HAMBURG s pozoruhodnou severskou architek-
turou… náměstí Rathausmarkt, Kunsthalle, Starý 
přístav, kostel sv. Michala:
* nedělní Fischmakt, rybí trh, který nepostrádá at-
mosféru místního koloritu
* vyhlídková plavba po přístavu
BRÉMY (UNESCO), náměstí, sochy Rolanda, ro-
mánský dóm, čtvrť Schnoor Viertel s malými domky 
HANNOVER, město s pozoruhodnou architek-
turou gotických cihlových domů, kostelů i barok-
ních zahrad

Bývají výborně zorganizované - mezi jednotlivými 
objekty pendluje v pravidelných intervalech speci-
ální bus (jízdné zpravidla zdarma, resp. je třeba 
uhradit paušální částku cca 10-15€), nechybí růz-
né happeningy, vernisáže, hudební a taneční vy-
stoupení, návrat další den ráno.
DRÁŽĎANY: začátkem července se otevírají: 
Zwinger s Obrazárnou starých mistrů, Semperova 
opera, Albertinum, Japonský palác, Rezidenční zá-
mek, Skleněná manufaktura Volkswagen ad.
BERLÍN: poslední srpnová sobota: 60 muzeí a 
galerií do objektů provází hudební a taneční vy-
stoupení,.. cestu lze spojit s návštěvou zahrad a 
zámků Postupimi (Sanssouci, Neues Palais, Neue 
Kammern, Cecilienhof)
MNICHOV: třetí říjnová sobota: 90 muzeí a ga-
lerií: Alte / Neue Pinakothek, Cranach, Dürer, Le-
onardo da Vinci, Tizian, Rembrandt, Rubens, Pi-
nakothek der Moderne, Bayerisches Nationalmu-
seum, Deutsches Museum (muzeum vědy a tech-
niky), Glyptotek, Bier-und Oktoberfestmuseum, 
BMW Museum, Státní muzeum egyptského umění, 
botanická zahrada v Nymphenburgu ad.

Pohoří na rozhraní býv. NDR a „zakázané“ SRN: 
nakloněná průčelí tisícovek místních hrázděných 
domů jsou lákadlem nejlépe o sabatu čarodějnic 
30.4., exkurze do nejstarších dochovaných dolů 
snad na světě Rammelsberg.
Aktivity spojené s prohlídkou oblasti:
WERNIGERODE, nakloněná průčelí hrázděných 
domů s majestátným romantickým zámkem nad 
městem; právě zde začíná čarodějnická slavnost 
se stovkami maskovaných divoženek, zvláštním 
vlakem s čarodějnicemi a čerty do BLANKENBUR-
GU na místní reje - účast na oslavách
GOSLAR (UNESCO), půvabné město v předhůří 
Harzu s 1800 hrázděnými domy, 300 let tu sídli-
li římští králové, město Hansy, odtud pochází rod 
Siemensů (Siemensnhaus), důl na stříbrnou rudu 
Rammelsberg - exkurze do objektů nejstarších do-
chovaných průmyslových staveb na světě
QUEDLINBURG (UNESCO), hrázděné domy, ro-
mánská katedrála, návrší s císařskou falcí, muze-
um hrázděných domů
THALE, odtud odlétají čarodějnice na sabat: vý-
šina Hexentanzplatz a údolí řeky Bode – turisti-
ka mezi pískovcovými skalami a místy opředené 
legendami, Muzeum čarodějnic (Walpurgishalle)
HALBERSTADT, biskupské sídlo s obrovským dó-
mem sv. Štěpána, ale také sochou Rolanda, sym-
bolizující svobodu města

letiště Frankfurt nad Mohanem: visutým 
vláčkem mezi Terminály 1 a 2 (1. dopravní unikát)
socha Germanie, vztyčená na počest vítězství 
Němců nad Francouzi r. 1870, vyhlídka na Rýn 
Lorelei, legendární skála nad Rýnem 
Střední Rýn, toulky pod hrady a vinohrady: 
Katz a Maus, Rheinstein či Reichenstein k nedo-
bytnému hradu Marksburg nebo Eltz v povodí Mo-
sely, jeden z NEJ německých hradů
KOBLENZ na soutoku Rýna s Moselou, bazilika 
sv. Kastora, rodiště Karla Baedekra (1. průvodce) 
plavba lodí meandry řeky Mosely s prud-
kými svahy a vinicemi (2. dopravní unikát),
maarové sopky v pohoří Eifell (fotostop) … 
cesta do TREVÍRU s množstvím římských památek
REMAGEN, slavný most z konce 2. světové války 
a neméně slavný film, mostní věže a památník
BONN, v letech 1949-1990 sídelní město tehdej-
šího Západního Německa, rodiště Ludwiga van 
Beethovena (dům), slavný řečnický balkón na rad-
nici (J.F.Kennedy... a třeba i Vy?), kurfiřtský zámek 
KOLÍN NAD RÝNEM s Dómem, nejslavnější go-
tickou stavbou Německa (UNESCO)
Wuppertal a jeho 13 km dlouhá visutá dráha 
Schwebebahn (3. dopravní unikát)  

Druhé největší jezero v Alpách se třemi ostrovy, 
které všechny můžeme navštívit. V jeho okolí se 
nachází množství kulturních i přírodních památek, 
v létě cíl rybářských slavností a vodních sportů.
Aktivity spojené s prohlídkou okolí jezera: 
LINDAU, půvabné ostrovní bavorské městečko 
FRIEDRICHSHAFEN, město spjaté se vzducholo-
děmi hraběte Zeppellina (zámek a muzeum)
květinový ostrov MAINAU, barokní zámek s par-
kem, dům motýlů, růžová zahrada, paví obora a 
Palmenhaus se středomořskou florou
REICHENAU, poloostrov se třemi kostely s před-
románské doby (UNESCO) 
jezerním trajektem do KOSTNICE s českou 
historii: Husův dům, kámen, Koncil, Münster atd.
STEIN am Rhein, nejkrásnější středověké měs-
tečko Švýcarska s úžasnými freskami na fasádách 
nejmohutnější vodopády na Rýnu, 24 m 
výškového rozdílu kataraktu, podél vodopádů s 
vyhlídkami s plavbou k ostrovu uprostřed nich
BREGENZ, letní operní festival na jezeře 

ČESKÝ KRUMLOV, 
slavnost pětilisté růže

Kód: 701/2denní   Cena: od 1.600 Kč/os.
termín: víkend nejblíže letnímu Slunovratu

Toulky MORAVSKÝM  KRASEM MUZEJNÍ a GALERIJNÍ NOCI 

Kód: 704/1denní  Cena: různá/bus
Kód: 705/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os.

Kód: 702/2denní  Cena: od 1.600 Kč/os.
ubytování v hotelu s polopenzí

DRÁŽĎANY - MÍŠEŇ 
Česko - Saské Švýcarsko

Kód: 708/1denní  Cena: 20.000 Kč/bus
Kód: 709/2denní  Cena: od 2.000 Kč/os.
Kód: 710/3denní  Cena: od 2.900 Kč/os.
ubytování v Čechách s polopenzí

BERLÍN druhé poloviny 
20. století: “Jak se žilo za zdí?“

MNICHOV: BMW, Allianz Arena,  
zámky Ludvíka Bavorského

Kód: 714/1denní  Cena: 35.000 Kč/bus
Kód: 715/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os.
Kód: 716/3denní  Cena: od 3.200 Kč/os.
ubytování v hotelu / hostelu se snídaní

Kód: 711/1denní  Cena: 40.000 Kč/bus
Kód: 712/2denní  Cena: od 1.900 Kč/os.
Kód: 713/3denní  Cena: od 2.800 Kč/os.
ubytování v hotelu / hostelu se snídaní

Lodí po BAŤOVĚ KANÁLE, 
Jízda králů ve VLČNOVĚ

Kód: 703/2denní   Cena: od 1.800 Kč/os.
ubytování v hotelu s polopenzí HARZ (nejen) v době 

čarodějnického sabatu

Kód: 706/2denní   Cena: od 2.300 Kč/os.
Kód: 707/3denní   Cena: od 3.100 Kč/os.
ubytování v hotelu se snídaní

PORÝNÍ, toulky 
nejen za dopravními unikáty

Kód: 717/2denní  Cena: od 2.800 Kč/os.
Kód: 718/3denní  Cena: od 3.700 Kč/os.
ubytování v hotelu se snídaní

RUJANA, USEDOM, hanzovní 
města a Meklenbursko

Exkurze do automobilek:   
Volkswagen, BMW, Porsche...

Kód: 722/1denní  Cena: 30.000 Kč/bus
Kód: 723/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os.
Kód: 724/3denní  Cena: od 3.200 Kč/os.
ubytování v hotelu se snídaní

Kód: 720/2denní  Cena: od 2.600 Kč/os.
Kód: 721/3denní  Cena: od 3.500 Kč/os.
ubytování v hotelu / hostelu se snídaní

BODAMSKÉ JEZERO 
a květinový ostrov MAINAU

Kód: 719/2denní   Cena: od 2.600 Kč/os.
ubytování v hotelu / hostelu se snídaní

Program městských renesančních slavností navo-
zuje atmosféru doby největšího rozkvětu města za 
vlády posledních Rožmberků. 
Aktivity spojené se slavnostmi: 
ČESKÝ KRUMLOV (UNESCO),  
k vidění, slyšení, ochutnání či popíjení:
* slavnostní historický kostýmovaný průvod městem
* rytířské ležení, turnaje s tématem dělení růží, his-
torické stánky, hudba, šerm, jarmark, renesanční 
hry a mnohá překvapení
* dětské slavnosti: dobový kolotoč, historické hou-
pačky, střelnice z kuší a luků, vržnice nožů a seker, 
hry na kládě, fakír, žonglér ad.
* koncerty různých hudebních společností, středo-
věká hostina přímo na ulici  
* prohlídka jednoho ze zámeckých okruhů a zá-
meckého parku s přírodním divadlem
* výstup nebo výjezd na Kleť (1083 m) s pří-
padnou exkurzí do zdejší observatoře a vyhlídkou 
na Alpy, piknik ve zdejší restauraci, relaxace
HOLAŠOVICE, středověký soubor 23 usedlostí a 
120 obytných domů a sýpek (UNESCO)

Další české slavnosti a vinobraní:

Slavnosti Zlaté solné stezky Prachatice, 
konec června s ukázkami dobových řemesel, trhy 
a průvody v historických kostýmech.
Královské stříbření Kutné Hory (UNESCO),  
konec června, gotická historická slavnost připomí-
nající slavné tradice královského horního města. 
Slavnosti královny Elišky Hradec Králové, 
první zářiový víkend, připomínají epochu v ději-
nách královského města, kdy si jej za své sídlo zvo-
lila královna Eliška Rejčka: nechybí ohňový prů-
vod, středověký jarmark, ukázky starých řemesel. 
Znojemské historické vinobraní, polovi-
na září s Průvodem krále Jana Lucemburského,… 
na ně navazuje Tour de burčák po vinařských stez-
kách Znojemska 
Pálavské vinobraní, druhý víkend v září, 
soutěže, ukázka tradičního zpracování hroznů, 
pútky šermířské, řízené degustace, „jídlobraní“ …
Strážnické vinobraní, polovina září, slavnost 
folkloru a vína, plavby po Baťově kanále, ochut-
návka jablečných a vinných moštů
Mělnické vinobraní, poslední víkend v září 
s Průvodem Karla IV., ohněstrůjné představení…
Valtické Hudbobraní&Burčáky, konec září, 
festival mladých a nadějných hudebních skupin, 
burčák z “Burčákomatu”… podzemní adrenalínová 
vinařská turistika
Den otevřených lahví v Němčičkách 
Kurz vinných vědomostí v Lechovicích
Znojemský Burčákofest, Mikulčický Tour 
de vinohrad, Pálavský gulášofest ad.



Aktivity spojené s prohlídkou města:
VÍDEŇ (neo) klasická i novodobá:
* okružní jízda po Ringu s výhledy na hlavní re-
prezentační budovy města často v neoklasicistním 
stylu: slavná Opera, majestátní Karlskirche, ho-
tel Sacher, komplex paláce a zahrad Hofburgu, 
Nová radnice, Burgtheater a Volkstheater, Univer-
sita, Parlament, Votivní kostel, Burza ad.
* Hundertwasserhaus, komplex obytného domu, 
galerie a prodejen v duchu extravagantního Mis-
tra (zdarma): prolínání prvků maurské mešity, špa-
nělské vesnice a benátského paláce - Váš skvělý 
nákup suvenýrů
VÍDEŇ renesanční, barokní i secesní:
* Belvedere, letní sídlo prince Evžena Savojské-
ho (vítěz nad Turky), sbírka umění od středověku 
až po díla Klimta, Muncha, Renoira, Moneta ad., 
francouzská zahrada se sochami sfing 
* secesní stanice metra a domy stavitele Otto  
Wagnera, exteriéry pavilonu Secesion a paláců 
(Majolikahaus)
* městské parky: Stadtpark se sochami krále valčí-
ků Strausse ml., Makarta, Brucknera ad.
* exteriéry komplexu UNO-City, třetí světové stře-
disko OSN a návštěva Dunajské věže (252 m)
HOFBURG a jeho skvosty:
* Císařské apartmány, Muzeum Sisi – srovnání 
mýtu se skutečností, osobní předměty i nejznáměj-
ší portréty krásné rakouské císařovny 
* Španělská jezdecká škola, návštěva představe-
ní či prohlídka stájí
* galerie Albertina a její skvělé výstavy
* Augustinerkirche, dvorní kaple císařského dvora 
se stříbrnými urnami srdcí členů habsburského rodu
* Naturhistorisches Museum a Kunsthistorisches 
Muzeum, 4. největší galerie na světě se sbírkami 
od Egypta a Dálného Východu, Řeckého a Římské-
ho umění, příležitostné výstavy
* MuzeumsQuartier se souborem galerií: 
Kunsthalle Wien, Leopold Museum, Museum Mo-
derner Kunst, Architektur Zentrum ad.    
SCHÖNBRUNN, komplex letního sídla Habsbur-
ků s císařskými apartmánů Františka Josefa II., Sisi 
a Marie Terezie. 
Navštívit můžete další objekty:  
* Oranžérie Schönbrunn a její zámecké koncerty 
* ZOO, nejstarší na světě, prominenty jsou pandy
* Muzeum kočárů představuje jádro vozového 
parku vídeňského dvora
* Palmenhaus s rostlinami ze všech kontinentů
* Gloriette, pavilonek, kde se můžete zastavit na 
vynikající (vídeňskou) kávu,… v Schönbrunnu si 
můžete vlastnoručně upéct i štrůdl

Správní město spolkové země Salcbursko na řece 
Salzach, pro množství památek nazývaný Řím se-
veru (UNESCO).
Aktivity spojené s prohlídkou města:
* řada reprezentativních budov: Arcibiskupská a 
Nová Rezidence, Velká festivalová budova, napa-
jedla nebo koupadla – víte, co to jsou koupadla? 
* pevnost Hohe Salzburg dostupná pozemní la-
novkou s expozicemi a úžasnými výhledy 
* kostel a hřbitov sv. Šebestiána, hrobka Leopolda 
Mozarta a lékaře Paracelsa 
* výstavné zahrady Mirabell se stejnojmenným 
zámkem, dnes magistrát
* nákupní ulice Getreidegasse s pestrými domov-
ními štíty a znameními a průchody do sousedních 
úzkých uliček a náměstí s prodejem delikates
Pokušení, kterým neodoláte:
* posezení z některých kaváren – co třeba vyhlá-
šená „venušina prsíčka“ v Café Thomaselli? 
* Fürstovy pravé čokoládové koule z pistáciové-
ho marcipánu a nugátu…mají stříbromodrý obal 
a koupíte je opravdu jen v Salcburku
* večeře s Mozartem? s doprovodem jeho melo-
dií s živým komorním orchestrem a půvabnou pě-
veckou dvojicí v restauraci Stiftkeller sv. Petra. Ob-
jednejte si oblíbenou Mozartovu polévku s játrový-
mi knedlíčky,… a třeba po ní začnete notovat jeho 
oblíbené melodie:-)
* pro pány je zde svět pivovaru Stiegl 
Dvou a vícedenní verze prodloužená o:
BERCHTESGADEN (Bavorsko), národní park s 
působivými horskými scenériemi (Watzmann, Jen-
ner), jezery (Königssee, Obersee, Hintersee) s nej-
severněji položeným karovým ledovcem v Alpách: 
* lázně Bad Reichenhall s inhalační proutěnou stě-
nou, lázeňská promenáda, exteriéry Staré sali-
ny,… čím doma solíte?  
* Kehlstein, proslulá Hitlerova čajovna (krásné vý-
hledy), muzeum Paměť národa (působivé!, průřez 
nacistickou činností), v okolí zbytky chodeb a dal-
ších staveb z druhé světové války  
* jezero Königssee: vycházka na Malerwinkel s 
vyhlídkou na jezero a unikátní kostel sv. Bartolo-
měje, nákup suvenýrů, plavba lodí po jezeře
* solný důl Berchtesgaden, atraktivní podívaná do 
světa těžby soli s využitzím různých dopravních 
prostředků (důlní vlak, skluzavka, výtah, vor)
* likérka Grassl Enzian, vynikající ochutnávka li-
kéru s příchutěmi - vhodný suvenýr pro přátele
* Watztmann Therme, koupání v termálních láz-
ních se sladkou a slanou vodou 
* BAD GASTEIN, BAD HOFGASTEIN, BAD 
VIGAUN v údolí horkých pramenů

Nejvyhlášenější horská jezerní kotlina nevšední 
krásy (UNESCO), kdysi významná těžbou soli, 
dnes hojně navštěvovaná turistická oblast; domi-
nuje jí 3000 m vysoký Dachstein, z více než 40 
jezer vyniká Attersee, kde tvořil hudební skladatel 
Gustav Mahler a secesní malíř Gustav Klimt.
Aktivity spojené s prohlídkou oblasti:
GMUNDEN, malebné letovisko na břehu jeze-
ra Traunsee známé svou keramikou, keramickými 
kašnami, vodním zámkem Ort, i tramvají
BAD ISCHL, nekorunované letní hlavní město mo-
narchie 2. poloviny 19. stol.: četné parky a vily, 
pobýval zde Lehár, Strauss, Nobel a jiní, navště-
vovaná je císařská letní rezidence Kaiservilla, ale i 
slavná císařská cukrárna Zauner nebo lázně
SANKT WOLFGANG, mondénní lázně a kostel 
se slavným oltářem od Michaela Pachera 
SANKT GILGEN, odkud pochází rod Mozartů; 
plavba výletním parníkem po jezeře, železnici na 
nedaleký vrchol Schafbergu (1.783 m)
HALLSTATT, malebné středisko proslavené již 
keltskými nálezy s úžasnou atmosférou a pravd. 
nejstarším solným dolem na světě 
Dvou a vícedenní verze prodloužená o:
narcisový festival v BAD AUSSEE, korzo ob-
řích soch z divokých narcisů na alegorických vo-
zech s postavami z pohádek i reálného světa na 
autech vystřídá korzo na jednom z okolních jezer

Dlážděné ulice, barokní kupole a štíhlé hroty kostel-
ních věží představují klenot mezi evropskými městy.
Aktivity spojené s prohlídkou regionu: 
KRAKOV (UNESCO), královský zámek Wawel, 
katedrála s mauzoleem sv. Stanislava, náhrob-
ky, Královská cesta (Via regia), Mariánský chrám 
s největším gotickým oltářem na světě, renesanč-
ní býv. soukenické obchody Sukiennice, Floriánská 
brána, Barbakán, univerzita Collegium Maius ad.
* židovská čtvrť Kazimierz (UNESCO) 
VĚLIČKA, nejstarší funkční solné doly na světě 
(zhruba 700 let, UNESCO), vytěžené komory pře-
měněny na kaple s výzdobou ze soli
OSVĚTIM, největší koncentrační a vyhlazovací 
tábor německé říše (UNESCO)
WROCLAW, multifunkční Hala století (UNESCO)
Kalwaria Zebrzydowska, křížová cesta se 
41 kaplemi napodobující kalvárii v Jeruzalémě a 
cisterciácký klášter (UNESCO)

Korutany, krásné Korutany ! Kraj kopců, kotlin kry-
jících kouzelné kouty, krasů krášlených kapkami 
kypícími kolosálními krápníky, kraj kraviček, koby-
lek, koz, králíků, kurů, krůt, kachen, krásně kože-
ných kun, kukuřičných klasů, kraviččích klobás, ko-
bylích koblihů, kozích kotlet, králičích kožek... 
Aktivity spojené s prohlídkou KORUTAN: 
NP NOCKBERGE: vyhlídkovou silnicí nedotče-
nou přírodou „knedlíčkových“ kopců  
* zastávka v nejmenších lázních na světě Karlsbad 
a u jezera Windebensee
* průsmyk Turracher Höhe (1783 m) a jeho báječ-
ná sáňkařská dráha Nockyflitzer: 1.600 metrů zá-
bavy s převýšením 185 m
lázně BAD KLEINKIRCHHEIM se prezentují 
sloganem „ze sjezdovky přímo do lázní“ návštěva 
Römer Bad nebo lázní Santa Katarina 
KLAGENFURT a okolí, správní město Korutan, 
r. 1514 bylo téměř zničeno následkem požáru, při 
obnově asistovali italští stavitelé:
* renesanční Landhaus a nápaditá Stará radnice 
ze 17. století s arkádovým renesančním nádvořím 
* Dračí kašna na náměstí: okřídlené zvíře s kudr-
natým ohonem - symbol a znak města 
* rozsáhý Europapark na břehu jezera  
jezero Wörthersee: Minimundus, park mi-
niatur se 170 modely nejslavnějších budov světa 
* dvě letní vily skladatele Gustava Mahlera
* plavba po jezeře a vyhlídka z Pyramidenkogel 
„na půl Korutan“
* pevnost Hochosterwitz na 160 m vysoké ská-
le se 14 branami, inspirace k Disneyho Sněhurce 

ŠTÝRSKO ve stylu moderny:
BAD BÄRNBACH, kostel sv. Barbary v podobě 
ekumenismu, tolerance a pospolitosti
ŠTÝRSKÝ HRADEC vznikl na obchodní cestě 
z Itálie do Uher - chránil severní alpskou část cesty:
* Zámecký vrch s Hodinovou věží a pevností 
- dominanta města a jeho symbol
* Zemský dům s arkádovým nádvořím, Zbrojnice 
se sbírkou 32 000 kusů brnění a zbraní z třicetile-
té války; farní kostel, dóm či Glockenspiel - lidové 
obdoby orloje s tančící rakouskou hospodyňkou 
* Hofbäckerei (Dvorní pekařství) - zdejší chléb má 
pro zemi stejný význam jako Sacher Torte z Vídně
* hlavní město evropské kultury r. 2003: Kunsthaus,
Murinsel lasturovitého tvaru.
BAD BLUMAU, koupel v nejluxusnějších termál-
ních lázních Rakouska: 
* zakulacené střechy budov, pozlacené věžičky, 
balkónky, obrázky jako z pohádky 
* mystický vulkán, ticho, pohoda, podvodní rela-
xační hudba, rozsáhlý saunový svět

Velkolepá květinová přehlídka: 50 tématicky ladě-
ných zahrad, cesta korunami stromů, sochy z květin 
Aktivity spojené s prohlídkou regionu: 
údolí řeky Kampa, renesanční zámek Rosen-
burg a jeho růžová zahrada lásky či největší ry-
tířský turnajový dvorec na světě, show sokolníků
Kittenberské zahrady, růžová, leknínová, sel-
ská, alpská, toskánská, japonská, Feng Shui, vod-
ní s možností „knajpovat“ bosou nohou potokem
KREMŽE s návštěvou vinného sklepa ve vinařské 
oblasti Langelois (Loisium)
plavba po Dunaji z Kremže do Melku 
maková vesnice v ARMSCHLAGU, slavnost 
máku a jeho produktů: lidové veselice, domorodci 
v krojích, makové speciality - koláče, dorty, likéry
GMÜND, svět koupele v solných lázních a saun v 
přírodě (křišťálová, ametystová, lesní aj.)
Blockheide, rezervace žulových balvanů s nauč-
nou stezkou a geologickou výstavou 

SANKT JOHANN in TYROL: 
* k vidění je nejdelší knedlíkový stůl na světě o dél-
ce 300 metrů, desítky druhů knedlíků, soutěže, hu-
dební vystoupení apod.
INNSBRUCK, historické centrum hlavního města 
Tyrolska, kterému dominují: 

Aktivity spojené s prohlídkou města: 
* Hofburg a františkánský kostel s velkolepým 
náhrobkem římského císaře Maxmiliána I. a 28 
bronzovými postavami prastarých evropských 
vládců na návrh Albrechta Dürera
* náměstí dominuje dům zvaný Zlatá střecha a ne-
daleký Helblinghaus, za povšimnutí stojí katedrála 
sv. Jakuba, Vítězná brána a řada výstavných stře-
dověkých měšťanských domů
* zámek Ambras, sídlo velkovévody Ferdinanda 
* skokanské můstky známé z Intersport turné
* Europabrücke, 2.nejvyšší dálniční most v Evropě 
(191 metrů vysoký)
WATTENS, skleněný svět Swarovski: 
exkurze do fascinujícího světa broušeného skla ve 
spojení s takřka všemi smysly, 2. nejnavštěvova-
nější objekt Rakouska
Aqua Dome Längenfeld, koupel v termálním 
dómu s bazény ve tvaru misek

Správní středisko Horního Rakouska na obou bře-
zích Dunaje, říční přístav, centrum vědy (universi-
ta), kultury (Kepler, Bruckner, Stifter) a také těžkého 
průmyslu (VÖEST Alpine‚ ÖWV). V roce 1939 zde 
založil Hermann Göring ocelárny (častý letecký cíl 
spojenců za 2. světové války).
Aktivity spojené s prohlídkou města: 
*Ars Electronica Center, svět budoucnosti, hrač-
ky pro děti a dospělé: scan vaší sítnice, designo-
vé objekty z 3D tiskárny, projekce jednotlivých lid-
ských orgánů (kosti, nervy,..), stanete se tvůrci své-
ho města na základě vašeho otisku prstu 
* Voestalpine Stahlwelt, exkurze do ocelárny: svět 
oceli, střídání obrazů z multimediálních instalací 
* tramvají na Pöstlinberg nejstrmější adhezní 
(neozubnicovou) a jednou z nejstarších tramvají 
(rok zahájení 1898) s výhledem na údolí Dunaje
* nejstarší kostel země sv. Martina (8. stol.) i Nový 
dóm s nejvyšší kostelní věží v Rakousku (130 m)
* Zámek s řadou muzeí, galerie Lentos s expozice-
mi Schieleho, Klimta či Kokoschky, Brucknerhaus  
* hlavní náměstí s řadou měšťanských domů patří 
mezi největší a nejkrásnější v Rakousku 
Dvou a vícedenní verze prodloužená o:
KERSCHBAUM, Muzeum koněspřežky, jízda his-
torickou soupravou taženou koněm po zpřístupně-
ném úseku Pferdeeisenbahn

LIPNO, Stezka korunami stromů, akvapark, 
Čertova stěna, hrad Rožmberk, ČESKÝ 
KRUMLOV (UNESCO)

Romantické údolí Dunaje mezi Melkem a Kremží 
(UNESCO) se připomíná již v příbězích o Nibe-
lunzích. Nabízí k vidění rozsáhlé vinice, zříceni-
ny starobylých hradů, historická města a kláštery.
Aktivity spojené s prohlídkou oblasti:
MELK, reprezentativní 365 metrů dlouhý benedik-
tínský klášter s bohatě zdobeným kostelem
plavba lodí po Dunaji z Melku do Dürnsteinu
DÜRNSTEIN, letovisko s nejfotogeničtější kostel-
ní věží v Rakousku 
LANGELOIS – Loisium, architektonicky ztvárně-
ný příběh tajuplného světa sklepů a vína ojedině-
lého druhu, prohlídka s degustací
romantické údolí řeky Kampy (Kamptal) s 
ruinami hradů (Rosenburg, Gars ad.) 

Zlatnická 7, 110 00 Praha 1
tel./fax: 235 310 114, mobil: 739 356 390

e-mail: kolektivy@toulkyevropou.cz

Toulky za poznáním, 
přírodou a uměním

Česko, Rakousko, Německo, Polsko

Památky UNESCO, po stopách slavných

Národní parky, rezervace, zahrady

Slavnosti, exkurze, ochutnávky

www.toulkyevropou.cz

Relaxace, zábava, pohoda na cestách

Prodloužené víkendy u sousedů
Náměty zájezdů pro skupiny ve Vašem stylu

VÍDEŇ v průřezu stavebních 
stylů a společenských událostí 

Kód: 725/1denní  Cena: 32.000 Kč/bus
Kód: 726/2denní  Cena: od 1.900 Kč/os.
Kód: 727/3denní  Cena: od 2.800 Kč/os.
ubytování v hotelu / hostelu se snídaní

SALZBURG, Mozart, čokoláda 
a sůl - BERCHTESGADEN Krásy SOLNÉ KOMORY 

Kód: 731/1denní  Cena: 32.000 Kč/bus
Kód: 732/2denní  Cena: od 2.000 Kč/os.
Kód: 733/3denní  Cena: od 3.000 Kč/os.
ubytování v hotýlku nebo penzionu se snídaní

Kód: 728/1denní  Cena: 40.000 Kč/bus
Kód: 729/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os.
Kód: 730/3denní  Cena: od 3.300 Kč/os.
ubytování v alpském hotýlku se snídaní

ŠTÝRSKO a KORUTANY 
(nejlépe) v barvách podzimu

Kód: 736/2denní  Cena: od 2.100 Kč/os.
Kód: 737/3denní  Cena: od 2.800 Kč/os.
ubytování v hotýlku nebo penzionu se snídaní

LINEC a jeho technické divy – 
LIPNO / ČESKÝ KRUMLOV

Zahradnický veletrh v TULLNU 
a slavnosti máku

Kód: 743/1denní  Cena: 30.000 Kč/bus
Kód: 744/2denní  Cena: od 1.800 Kč/os.
ubytování na Moravě s polopenzí
veletrh i slavnosti vždy v září 

Kód: 738/1denní  Cena: 24.000 Kč/bus
Kód: 739/2denní  Cena: od 1.600 Kč/os.
Kód: 740/3denní  Cena: od 2.400 Kč/os.
ubytování v Čechách s polopenzí

Znáte údolí WACHAU?
Pojeďme jej navštívit

Kód: 741/1denní  Cena: 32.000 Kč/bus
Kód: 742/2denní   Cena: od 1.700 Kč/os.
ubytování v Čechách s polopenzí

Královský KRAKOV, VĚLIČ-
KA… a další objekty UNESCO 

Kód: 734/2denní   Cena: od 2.100 Kč/os.
Kód: 735/3denní   Cena: od 2.800 Kč/os.

Tyrolský Festival knedlíků −
INNSBRUCK

Kód: 745/1denní  Cena: 44.000 Kč/bus
Kód: 746/2denní   Cena: od 2.500 Kč/os.
ubytování v Čechách s polopenzí



Aktivity spojené s prohlídkou města:
VÍDEŇ (neo) klasická i novodobá:
* okružní jízda po Ringu s výhledy na hlavní re-
prezentační budovy města často v neoklasicistním 
stylu: slavná Opera, majestátní Karlskirche, ho-
tel Sacher, komplex paláce a zahrad Hofburgu, 
Nová radnice, Burgtheater a Volkstheater, Univer-
sita, Parlament, Votivní kostel, Burza ad.
* Hundertwasserhaus, komplex obytného domu, 
galerie a prodejen v duchu extravagantního Mis-
tra (zdarma): prolínání prvků maurské mešity, špa-
nělské vesnice a benátského paláce - Váš skvělý 
nákup suvenýrů
VÍDEŇ renesanční, barokní i secesní:
* Belvedere, letní sídlo prince Evžena Savojské-
ho (vítěz nad Turky), sbírka umění od středověku 
až po díla Klimta, Muncha, Renoira, Moneta ad., 
francouzská zahrada se sochami sfing 
* secesní stanice metra a domy stavitele Otto  
Wagnera, exteriéry pavilonu Secesion a paláců 
(Majolikahaus)
* městské parky: Stadtpark se sochami krále valčí-
ků Strausse ml., Makarta, Brucknera ad.
* exteriéry komplexu UNO-City, třetí světové stře-
disko OSN a návštěva Dunajské věže (252 m)
HOFBURG a jeho skvosty:
* Císařské apartmány, Muzeum Sisi – srovnání 
mýtu se skutečností, osobní předměty i nejznáměj-
ší portréty krásné rakouské císařovny 
* Španělská jezdecká škola, návštěva představe-
ní či prohlídka stájí
* galerie Albertina a její skvělé výstavy
* Augustinerkirche, dvorní kaple císařského dvora 
se stříbrnými urnami srdcí členů habsburského rodu
* Naturhistorisches Museum a Kunsthistorisches 
Muzeum, 4. největší galerie na světě se sbírkami 
od Egypta a Dálného Východu, Řeckého a Římské-
ho umění, příležitostné výstavy
* MuzeumsQuartier se souborem galerií: 
Kunsthalle Wien, Leopold Museum, Museum Mo-
derner Kunst, Architektur Zentrum ad.    
SCHÖNBRUNN, komplex letního sídla Habsbur-
ků s císařskými apartmánů Františka Josefa II., Sisi 
a Marie Terezie. 
Navštívit můžete další objekty:  
* Oranžérie Schönbrunn a její zámecké koncerty 
* ZOO, nejstarší na světě, prominenty jsou pandy
* Muzeum kočárů představuje jádro vozového 
parku vídeňského dvora
* Palmenhaus s rostlinami ze všech kontinentů
* Gloriette, pavilonek, kde se můžete zastavit na 
vynikající (vídeňskou) kávu,… v Schönbrunnu si 
můžete vlastnoručně upéct i štrůdl

Správní město spolkové země Salcbursko na řece 
Salzach, pro množství památek nazývaný Řím se-
veru (UNESCO).
Aktivity spojené s prohlídkou města:
* řada reprezentativních budov: Arcibiskupská a 
Nová Rezidence, Velká festivalová budova, napa-
jedla nebo koupadla – víte, co to jsou koupadla? 
* pevnost Hohe Salzburg dostupná pozemní la-
novkou s expozicemi a úžasnými výhledy 
* kostel a hřbitov sv. Šebestiána, hrobka Leopolda 
Mozarta a lékaře Paracelsa 
* výstavné zahrady Mirabell se stejnojmenným 
zámkem, dnes magistrát
* nákupní ulice Getreidegasse s pestrými domov-
ními štíty a znameními a průchody do sousedních 
úzkých uliček a náměstí s prodejem delikates
Pokušení, kterým neodoláte:
* posezení z některých kaváren – co třeba vyhlá-
šená „venušina prsíčka“ v Café Thomaselli? 
* Fürstovy pravé čokoládové koule z pistáciové-
ho marcipánu a nugátu…mají stříbromodrý obal 
a koupíte je opravdu jen v Salcburku
* večeře s Mozartem? s doprovodem jeho melo-
dií s živým komorním orchestrem a půvabnou pě-
veckou dvojicí v restauraci Stiftkeller sv. Petra. Ob-
jednejte si oblíbenou Mozartovu polévku s játrový-
mi knedlíčky,… a třeba po ní začnete notovat jeho 
oblíbené melodie:-)
* pro pány je zde svět pivovaru Stiegl 
Dvou a vícedenní verze prodloužená o:
BERCHTESGADEN (Bavorsko), národní park s 
působivými horskými scenériemi (Watzmann, Jen-
ner), jezery (Königssee, Obersee, Hintersee) s nej-
severněji položeným karovým ledovcem v Alpách: 
* lázně Bad Reichenhall s inhalační proutěnou stě-
nou, lázeňská promenáda, exteriéry Staré sali-
ny,… čím doma solíte?  
* Kehlstein, proslulá Hitlerova čajovna (krásné vý-
hledy), muzeum Paměť národa (působivé!, průřez 
nacistickou činností), v okolí zbytky chodeb a dal-
ších staveb z druhé světové války  
* jezero Königssee: vycházka na Malerwinkel s 
vyhlídkou na jezero a unikátní kostel sv. Bartolo-
měje, nákup suvenýrů, plavba lodí po jezeře
* solný důl Berchtesgaden, atraktivní podívaná do 
světa těžby soli s využitzím různých dopravních 
prostředků (důlní vlak, skluzavka, výtah, vor)
* likérka Grassl Enzian, vynikající ochutnávka li-
kéru s příchutěmi - vhodný suvenýr pro přátele
* Watztmann Therme, koupání v termálních láz-
ních se sladkou a slanou vodou 
* BAD GASTEIN, BAD HOFGASTEIN, BAD 
VIGAUN v údolí horkých pramenů

Nejvyhlášenější horská jezerní kotlina nevšední 
krásy (UNESCO), kdysi významná těžbou soli, 
dnes hojně navštěvovaná turistická oblast; domi-
nuje jí 3000 m vysoký Dachstein, z více než 40 
jezer vyniká Attersee, kde tvořil hudební skladatel 
Gustav Mahler a secesní malíř Gustav Klimt.
Aktivity spojené s prohlídkou oblasti:
GMUNDEN, malebné letovisko na břehu jeze-
ra Traunsee známé svou keramikou, keramickými 
kašnami, vodním zámkem Ort, i tramvají
BAD ISCHL, nekorunované letní hlavní město mo-
narchie 2. poloviny 19. stol.: četné parky a vily, 
pobýval zde Lehár, Strauss, Nobel a jiní, navště-
vovaná je císařská letní rezidence Kaiservilla, ale i 
slavná císařská cukrárna Zauner nebo lázně
SANKT WOLFGANG, mondénní lázně a kostel 
se slavným oltářem od Michaela Pachera 
SANKT GILGEN, odkud pochází rod Mozartů; 
plavba výletním parníkem po jezeře, železnici na 
nedaleký vrchol Schafbergu (1.783 m)
HALLSTATT, malebné středisko proslavené již 
keltskými nálezy s úžasnou atmosférou a pravd. 
nejstarším solným dolem na světě 
Dvou a vícedenní verze prodloužená o:
narcisový festival v BAD AUSSEE, korzo ob-
řích soch z divokých narcisů na alegorických vo-
zech s postavami z pohádek i reálného světa na 
autech vystřídá korzo na jednom z okolních jezer

Dlážděné ulice, barokní kupole a štíhlé hroty kostel-
ních věží představují klenot mezi evropskými městy.
Aktivity spojené s prohlídkou regionu: 
KRAKOV (UNESCO), královský zámek Wawel, 
katedrála s mauzoleem sv. Stanislava, náhrob-
ky, Královská cesta (Via regia), Mariánský chrám 
s největším gotickým oltářem na světě, renesanč-
ní býv. soukenické obchody Sukiennice, Floriánská 
brána, Barbakán, univerzita Collegium Maius ad.
* židovská čtvrť Kazimierz (UNESCO) 
VĚLIČKA, nejstarší funkční solné doly na světě 
(zhruba 700 let, UNESCO), vytěžené komory pře-
měněny na kaple s výzdobou ze soli
OSVĚTIM, největší koncentrační a vyhlazovací 
tábor německé říše (UNESCO)
WROCLAW, multifunkční Hala století (UNESCO)
Kalwaria Zebrzydowska, křížová cesta se 
41 kaplemi napodobující kalvárii v Jeruzalémě a 
cisterciácký klášter (UNESCO)

Korutany, krásné Korutany ! Kraj kopců, kotlin kry-
jících kouzelné kouty, krasů krášlených kapkami 
kypícími kolosálními krápníky, kraj kraviček, koby-
lek, koz, králíků, kurů, krůt, kachen, krásně kože-
ných kun, kukuřičných klasů, kraviččích klobás, ko-
bylích koblihů, kozích kotlet, králičích kožek... 
Aktivity spojené s prohlídkou KORUTAN: 
NP NOCKBERGE: vyhlídkovou silnicí nedotče-
nou přírodou „knedlíčkových“ kopců  
* zastávka v nejmenších lázních na světě Karlsbad 
a u jezera Windebensee
* průsmyk Turracher Höhe (1783 m) a jeho báječ-
ná sáňkařská dráha Nockyflitzer: 1.600 metrů zá-
bavy s převýšením 185 m
lázně BAD KLEINKIRCHHEIM se prezentují 
sloganem „ze sjezdovky přímo do lázní“ návštěva 
Römer Bad nebo lázní Santa Katarina 
KLAGENFURT a okolí, správní město Korutan, 
r. 1514 bylo téměř zničeno následkem požáru, při 
obnově asistovali italští stavitelé:
* renesanční Landhaus a nápaditá Stará radnice 
ze 17. století s arkádovým renesančním nádvořím 
* Dračí kašna na náměstí: okřídlené zvíře s kudr-
natým ohonem - symbol a znak města 
* rozsáhý Europapark na břehu jezera  
jezero Wörthersee: Minimundus, park mi-
niatur se 170 modely nejslavnějších budov světa 
* dvě letní vily skladatele Gustava Mahlera
* plavba po jezeře a vyhlídka z Pyramidenkogel 
„na půl Korutan“
* pevnost Hochosterwitz na 160 m vysoké ská-
le se 14 branami, inspirace k Disneyho Sněhurce 

ŠTÝRSKO ve stylu moderny:
BAD BÄRNBACH, kostel sv. Barbary v podobě 
ekumenismu, tolerance a pospolitosti
ŠTÝRSKÝ HRADEC vznikl na obchodní cestě 
z Itálie do Uher - chránil severní alpskou část cesty:
* Zámecký vrch s Hodinovou věží a pevností 
- dominanta města a jeho symbol
* Zemský dům s arkádovým nádvořím, Zbrojnice 
se sbírkou 32 000 kusů brnění a zbraní z třicetile-
té války; farní kostel, dóm či Glockenspiel - lidové 
obdoby orloje s tančící rakouskou hospodyňkou 
* Hofbäckerei (Dvorní pekařství) - zdejší chléb má 
pro zemi stejný význam jako Sacher Torte z Vídně
* hlavní město evropské kultury r. 2003: Kunsthaus,
Murinsel lasturovitého tvaru.
BAD BLUMAU, koupel v nejluxusnějších termál-
ních lázních Rakouska: 
* zakulacené střechy budov, pozlacené věžičky, 
balkónky, obrázky jako z pohádky 
* mystický vulkán, ticho, pohoda, podvodní rela-
xační hudba, rozsáhlý saunový svět

Velkolepá květinová přehlídka: 50 tématicky ladě-
ných zahrad, cesta korunami stromů, sochy z květin 
Aktivity spojené s prohlídkou regionu: 
údolí řeky Kampa, renesanční zámek Rosen-
burg a jeho růžová zahrada lásky či největší ry-
tířský turnajový dvorec na světě, show sokolníků
Kittenberské zahrady, růžová, leknínová, sel-
ská, alpská, toskánská, japonská, Feng Shui, vod-
ní s možností „knajpovat“ bosou nohou potokem
KREMŽE s návštěvou vinného sklepa ve vinařské 
oblasti Langelois (Loisium)
plavba po Dunaji z Kremže do Melku 
maková vesnice v ARMSCHLAGU, slavnost 
máku a jeho produktů: lidové veselice, domorodci 
v krojích, makové speciality - koláče, dorty, likéry
GMÜND, svět koupele v solných lázních a saun v 
přírodě (křišťálová, ametystová, lesní aj.)
Blockheide, rezervace žulových balvanů s nauč-
nou stezkou a geologickou výstavou 

SANKT JOHANN in TYROL: 
* k vidění je nejdelší knedlíkový stůl na světě o dél-
ce 300 metrů, desítky druhů knedlíků, soutěže, hu-
dební vystoupení apod.
INNSBRUCK, historické centrum hlavního města 
Tyrolska, kterému dominují: 

Aktivity spojené s prohlídkou města: 
* Hofburg a františkánský kostel s velkolepým 
náhrobkem římského císaře Maxmiliána I. a 28 
bronzovými postavami prastarých evropských 
vládců na návrh Albrechta Dürera
* náměstí dominuje dům zvaný Zlatá střecha a ne-
daleký Helblinghaus, za povšimnutí stojí katedrála 
sv. Jakuba, Vítězná brána a řada výstavných stře-
dověkých měšťanských domů
* zámek Ambras, sídlo velkovévody Ferdinanda 
* skokanské můstky známé z Intersport turné
* Europabrücke, 2.nejvyšší dálniční most v Evropě 
(191 metrů vysoký)
WATTENS, skleněný svět Swarovski: 
exkurze do fascinujícího světa broušeného skla ve 
spojení s takřka všemi smysly, 2. nejnavštěvova-
nější objekt Rakouska
Aqua Dome Längenfeld, koupel v termálním 
dómu s bazény ve tvaru misek

Správní středisko Horního Rakouska na obou bře-
zích Dunaje, říční přístav, centrum vědy (universi-
ta), kultury (Kepler, Bruckner, Stifter) a také těžkého 
průmyslu (VÖEST Alpine‚ ÖWV). V roce 1939 zde 
založil Hermann Göring ocelárny (častý letecký cíl 
spojenců za 2. světové války).
Aktivity spojené s prohlídkou města: 
*Ars Electronica Center, svět budoucnosti, hrač-
ky pro děti a dospělé: scan vaší sítnice, designo-
vé objekty z 3D tiskárny, projekce jednotlivých lid-
ských orgánů (kosti, nervy,..), stanete se tvůrci své-
ho města na základě vašeho otisku prstu 
* Voestalpine Stahlwelt, exkurze do ocelárny: svět 
oceli, střídání obrazů z multimediálních instalací 
* tramvají na Pöstlinberg nejstrmější adhezní 
(neozubnicovou) a jednou z nejstarších tramvají 
(rok zahájení 1898) s výhledem na údolí Dunaje
* nejstarší kostel země sv. Martina (8. stol.) i Nový 
dóm s nejvyšší kostelní věží v Rakousku (130 m)
* Zámek s řadou muzeí, galerie Lentos s expozice-
mi Schieleho, Klimta či Kokoschky, Brucknerhaus  
* hlavní náměstí s řadou měšťanských domů patří 
mezi největší a nejkrásnější v Rakousku 
Dvou a vícedenní verze prodloužená o:
KERSCHBAUM, Muzeum koněspřežky, jízda his-
torickou soupravou taženou koněm po zpřístupně-
ném úseku Pferdeeisenbahn

LIPNO, Stezka korunami stromů, akvapark, 
Čertova stěna, hrad Rožmberk, ČESKÝ 
KRUMLOV (UNESCO)

Romantické údolí Dunaje mezi Melkem a Kremží 
(UNESCO) se připomíná již v příbězích o Nibe-
lunzích. Nabízí k vidění rozsáhlé vinice, zříceni-
ny starobylých hradů, historická města a kláštery.
Aktivity spojené s prohlídkou oblasti:
MELK, reprezentativní 365 metrů dlouhý benedik-
tínský klášter s bohatě zdobeným kostelem
plavba lodí po Dunaji z Melku do Dürnsteinu
DÜRNSTEIN, letovisko s nejfotogeničtější kostel-
ní věží v Rakousku 
LANGELOIS – Loisium, architektonicky ztvárně-
ný příběh tajuplného světa sklepů a vína ojedině-
lého druhu, prohlídka s degustací
romantické údolí řeky Kampy (Kamptal) s 
ruinami hradů (Rosenburg, Gars ad.) 

Zlatnická 7, 110 00 Praha 1
tel./fax: 235 310 114, mobil: 739 356 390

e-mail: kolektivy@toulkyevropou.cz

Toulky za poznáním, 
přírodou a uměním

Česko, Rakousko, Německo, Polsko

Památky UNESCO, po stopách slavných

Národní parky, rezervace, zahrady

Slavnosti, exkurze, ochutnávky

www.toulkyevropou.cz

Relaxace, zábava, pohoda na cestách

Prodloužené víkendy u sousedů
Náměty zájezdů pro skupiny ve Vašem stylu

VÍDEŇ v průřezu stavebních 
stylů a společenských událostí 

Kód: 725/1denní  Cena: 32.000 Kč/bus
Kód: 726/2denní  Cena: od 1.900 Kč/os.
Kód: 727/3denní  Cena: od 2.800 Kč/os.
ubytování v hotelu / hostelu se snídaní

SALZBURG, Mozart, čokoláda 
a sůl - BERCHTESGADEN Krásy SOLNÉ KOMORY 

Kód: 731/1denní  Cena: 32.000 Kč/bus
Kód: 732/2denní  Cena: od 2.000 Kč/os.
Kód: 733/3denní  Cena: od 3.000 Kč/os.
ubytování v hotýlku nebo penzionu se snídaní

Kód: 728/1denní  Cena: 40.000 Kč/bus
Kód: 729/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os.
Kód: 730/3denní  Cena: od 3.300 Kč/os.
ubytování v alpském hotýlku se snídaní

ŠTÝRSKO a KORUTANY 
(nejlépe) v barvách podzimu

Kód: 736/2denní  Cena: od 2.100 Kč/os.
Kód: 737/3denní  Cena: od 2.800 Kč/os.
ubytování v hotýlku nebo penzionu se snídaní

LINEC a jeho technické divy – 
LIPNO / ČESKÝ KRUMLOV

Zahradnický veletrh v TULLNU 
a slavnosti máku

Kód: 743/1denní  Cena: 30.000 Kč/bus
Kód: 744/2denní  Cena: od 1.800 Kč/os.
ubytování na Moravě s polopenzí
veletrh i slavnosti vždy v září 

Kód: 738/1denní  Cena: 24.000 Kč/bus
Kód: 739/2denní  Cena: od 1.600 Kč/os.
Kód: 740/3denní  Cena: od 2.400 Kč/os.
ubytování v Čechách s polopenzí

Znáte údolí WACHAU?
Pojeďme jej navštívit

Kód: 741/1denní  Cena: 32.000 Kč/bus
Kód: 742/2denní   Cena: od 1.700 Kč/os.
ubytování v Čechách s polopenzí

Královský KRAKOV, VĚLIČ-
KA… a další objekty UNESCO 

Kód: 734/2denní   Cena: od 2.100 Kč/os.
Kód: 735/3denní   Cena: od 2.800 Kč/os.

Tyrolský Festival knedlíků −
INNSBRUCK

Kód: 745/1denní  Cena: 44.000 Kč/bus
Kód: 746/2denní   Cena: od 2.500 Kč/os.
ubytování v Čechách s polopenzí


