
  

 
Termín: 2022/2023               Číslo zájezdu: 5037                              Cena: 3 200,- Kč 
 

BAVORSKÁ MĚSTA 
 
1. DEN: ROTHENBURG OB DER TAUBER, WÜRZBURG 

Na zájezd vyjedeme od budovy školy v brzkých ranních hodinách. Autobusem pojedeme do Německa a zastavovat 
budeme jen na protažení a toalety. První zastávkou bude světoznámé městečko Rothenburg ob der Tauber, jehož 
historická část je dokonalou ukázkou středověkého urbanismu. Projdeme se po hradbách a historickým centrem 
(kamenné a hrázděné renesanční domy, radnice, gotický kostel sv. Jakuba). Zbytek dne strávíme v půvabném městě 
Würzburg, v jehož historickém jádru se kromě zajímavé radnice a gotických kostelů zachovala řada barokních 
památek. Čeká nás prohlídka rozsáhlého paláce Residenz, který patří k nejzdařilejším německým barokním stavbám 
(památka UNESCO). Překrásné schodiště a největší stropní freska v Evropě jsou nejvzácnější perly této barokní stavby. 
Po prohlídce města odjedeme na ubytování. 
 
2. DEN: BAMBERG, BAYREUTH 

Po snídani odjedeme do města Bamberg s mnoha památkami a krásnými zákoutími u řeky Regnitz. Prohlédneme si 
císařský dóm a biskupské paláce na pahorku Domberg. Projdeme se půvabnou ostrovní části města a dopřejeme si i 
trochu volného času. Pak odjedeme do města skladatele Richarda Wagnera - města Bayreuth. Během procházky 
městem mimo jiné uvidíme Altes Schloß, Neues Schloß, Wahnfried - dům Richarda Wagnera upravený na jeho 
muzeum, Markgräfliches Opernhaus - krásná pozdně barokní stavba a Festspielhaus - festivalová budova na návrší 
Grüner Hügel, kterou nechal R. Wagner postavit pro provozování svých oper. Po prohlídce města se krátce zastavíme 
v letním sídle markrabat s krásným parkem a několika zámečky - Ermitage. V podvečer odjedeme zpět do České 
republiky. Ke škole se vrátíme v pozdních večerních hodinách. 
 
 
V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, video, lednička, prodej nápojů  
- 1x ubytování se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích  
- služba průvodce po celou dobu zájezdu 
-     mobilní aplikace plná praktických informací a zábavy pro každého účastníka 
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna 
 
V ceně není zahrnuto: 
- vstupy do navštívených objektů: 25 -30 EUR pro studenty do 18 let 
 
Poznámka:  
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 
 
Upozornění:  

S ohledem na epidemiologickou situaci může být pro účast na zájezdu nezbytné splnění podmínek pro vycestování do 
jiných zemí a pro návrat zpět do ČR (např. očkování či testování). Nesplnění těchto podmínek bohužel není možné uznat 
jako důvod pro bezplatné odhlášení ze zájezdu. To se nevztahuje na případy, kdy se tyto podmínky změní krátce před 
zájezdem takovým způsobem, že je objektivně již nelze splnit. 
 
 

 

 


