
  

 
Termín: Advent 2022              Číslo zájezdu: 5116                   Cena: 970,- Kč 
 

VÁNOČNÍ REGENSBURG 
 
1. DEN:  

Na zájezd vyjedeme od budovy školy v brzkých ranních hodinách. Dopoledne přijedeme do historického města a 
správního střediska Horního Falcka - města Regensburg. Projdeme se historickou částí města, kde uvidíme např. Dóm 
sv. Petra - nejvýznamnější dílo gotiky v jižním Německu, náměstí Alter Kornmarkt s nedalekou románskou bazilikou z 
12. stol., vévodským dvorem a dalším řezenským skvostem - klášterním kostelem Panny Marie Alte Kapelle (jedna 
z historicky a umělecky nejvýznamnějších církevních staveb v Bavorsku). Pěší zónou na západ od Dómského náměstí 
dojdeme na náměstí Rathausplatz se starou radnicí Altes Rathaus, kde v Říšském sále zasedal tzv. Věčný říšský sněm. 
V blízkosti radnice je několik tzv. věžových domů (např. Goliathhaus) a patricijských domů a jen pár desítek metrů 
odtud teče řeka Dunaj, kterou překlenuje nejstarší zachovaný most ve střední Evropě - Steinerne Brücke. Poté nás 
čeká návštěva adventních trhů (tradiční řemeslný trh na St. Katharinen Platz v blízkosti Steinerne Brücke a na 
náměstíčku Kohlenmarkt, voňavé klobásky a další místní speciality na náměstí Neupfarrplatz), Na závěr budeme mít 
volný čas v nákupní zóně Arkaden v blízkosti hlavního nádraží. V 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  
- 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: 0-5€ 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. 
 


