
  

 
Termín: 2022/2023            Číslo zájezdu: 5033                              Cena: 5 800,- Kč 
 

BODAMSKÉ JEZERO A LABUTÍ ZÁMKY 
 
1. DEN: ODJEZD Z ČR 

Na zájezd vyjedeme od budovy školy v pozdních večerních hodinách. Autobusem pojedeme do Německa a zastavovat 
budeme jen na protažení a toalety. 
 
2. DEN: RÝNSKÉ VODOPÁDY, STEIN AM RHEIN, KOSTNICE, MAINAU 

Po ránu přijedeme k městu Schaffhausen, kde navštívíme Rýnské vodopády - nejmohutnější říční vodopády v Evropě. 
Krátce se také zastavíme v malebném středověkém městečku Stein am Rhein. Pak odjedeme do města Kostnice, kde 
nás čeká procházka městem, během které uvidíme např. Husův památník, Muzeum J. Husa, chrám P. Marie, Koncil a 
další. Na závěr dne si prohlédneme nedaleký ostrov Mainau s nádherným parkovým komplexem, subtropickou 
květenou, pavilonem motýlů a dalšími zajímavostmi. Večer odjedeme na ubytování. 
 
3. DEN: FRIEDRICHSHAFEN, PFÄNDER, LINDAU  

Po snídani navštívíme příjemné letovisko na břehu Bodamského jezera - městečko Friedrichshafen. Po procházce 
městečkem a podél jezera si prohlédneme zajímavé muzeum vzducholodí Zeppelin Museum, které leží přímo na 
břehu Bodamského jezera. Pak se přesuneme k městečku Bregenz, v jehož těsné blízkosti se nachází kopec Pfänder 
(1 064 m n. m.). Lanovkou vyjedeme do horní stanice, kde můžeme vidět předvádění cvičených lovných dravých ptáků 
nebo navštívit naučnou stezku s muflony, jeleny, divokými prasaty a dalšími zvířaty. Poslední zastávku dne uděláme 
v historické ostrovní části města Lindau, jejíž poklidná a příjemná atmosféra v okolí přístavu nadchne každého 
návštěvníka. Večer odjedeme na ubytování. 
 
4. DEN: NEUSCHWANSTEIN, LINDERHOF  

Po snídani přejedeme do oblasti Bavorských Alp k městu Füssen, kde se nachází Neuschwanstein - „pohádkový zámek“ 
Ludvíka II. a zámek Hohenschwangau. Čeká nás prohlídka interiérů zámku Neuschwanstein s nádhernými výhledy na 
okolní krajinu. Budeme mít i dost času na procházku po překrásném okolí zámku (např. vyhlídka z můstku Marien-
Brücke, jezírko Alpsee), relaxaci u jezera nebo na prohlídku zámku Hohenschwangau. Odpoledne odjedeme k zámečku 
Linderhof, kde si prohlédneme pěkné zahrady a interiéry tohoto dalšího zámku Ludvíka II. V pozdních odpoledních 
hodinách 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  
- 2x 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: 
- vstupné do navštívených objektů a výjezd lanovkou: cca 35 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. 



  

 
 


