
  

 
Termín: 2022/2023             Číslo zájezdu: 5022                              Cena: 5 400,- Kč 
 

ZA VÍLOU LORELEY 

 
1. DEN: BURGENSTRASSE, HEIDELBERG 

Na zájezd vyjedeme od budovy školy v brzkých ranních hodinách. Autobusem pojedeme přes Rozvadov, Norimberk, 
Heilbronn k tzv. Burgenstraße a zastavovat budeme jen na protažení a toalety. Pojedeme podél řeky Neckar, u které 
se nachází několik hradů a zámků. Budeme mít možnost navštívit některý z nich, např. hrad Guttenberg, na kterém se 
mimo jiné pravidelně konají ukázky výcviku dravých ptáků. V pozdním odpoledni přijedeme do Heidelbergu - hlavního 
centra Dolní Falce. Projdeme se městem a budeme mít možnost prohlédnout si pozůstatky zámku s krásnými 
renesančními budovami. Večer odjedeme na ubytování. 

 
2. DEN: WORMS, RÜDESHEIM, RHEINTAL, ST.GOAR 

Po snídani odjedeme do jednoho z nejstarších německých měst, města Worms, kde se nachází císařský dóm sv. Petra 
- jedna z nejkrásnějších románských staveb v Německu, katedrála z kategorie tzv. božích hradů. Přijedeme do 
půvabného městečka s krásnými hrázděnými domy - Rüdesheim, které je turistickým centrem této oblasti. Projdeme 
se městečkem a vyjedeme na výšinu nad městečkem k pomníku Niederwalddenkmal (10,5m vysoká socha Germánie), 
odkud se naskýtá pěkná vyhlídka na údolí řeky Rýnu. Přesuneme se k vesničce Assmannshausen a pojedeme 
parníkem, z jehož paluby je možné shlédnout nejhezčí partie údolí Rheintal (např. skalní ostroh Loreley, hrady 
Gutenfels, Schönburg, Pfalz, Stahleck) a vychutnávat půvaby této romantické cesty. Přijedeme do městečka St. Goar, 
kde vystoupíme na hrad Rheinfels. Ubytujeme se zde a budeme mít volný čas na procházku městečkem. 

 
3. DEN: MARIA LAACH, DEUTSCHES ECK, LIMBURG AN DER LAHN 

Po snídani odjedeme na proslulé poutní místo Maria Laach s bazilikou, která je mistrovským dílem románské 
architektury. Nachází se u Laachského jezera, které se vytvořilo v kráteru vyhaslé sopky. Přejedeme k městu Koblenz a 
krátce se projdeme v okolí tzv. Deutsches Eck - soutoku řek Mosely a Rýna. Prohlédneme si zachovalé středověké 
městečko Limburg an der Lahn s úzkými uličkami plnými hrázděných domků, jehož dominantou je gotická katedrála 
Sv. Jiří se sedmi věžemi. Odpoledne 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, jízda parníkem: cca 25 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. 
 
 


