Švýcarsko-německo-francouzské trojmezí + VADUZ + BODAMSKÉ JEZERO (autobusem)
31.8. - 5.9. 2022

11 490,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/28899/

Průvodce:

Jiří Toman

Specialista:

Karolína Petrová, +420 596 111 602, petrova@radynacestu.cz

Dokážete velké věci… Třeba objevit skryté perly čtveřice zemí Evropy. Projdete se zahradami květinového ostrova a
nejkrásnějším městem Švýcarska. Rozhlédnete se z hradeb lichtenštejnského knížecího paláce. Prozkoumáte klenoty
německé architektury ve Freiburgu. Užijete si toulky alsaskými uličkami i největší jezero Alp. Okusíte skvělou
kuchyni. Cestujte a poznávejte region bez hranic!

Na co se můžete těšit
pohodová atmosféra u Bodamského jezera
ochutnávka ementálu a sušenek Kambly
výhled z lichtenštejnského hradu Vaduz
plavba loďkou Malými Benátkami v Colmaru

Co už máte v ceně?
3x ubytování v hotelu v pokojích s vlastním soc. zařízením
3x snídaně
průvodce po celou dobu zájezdu (mimo volný program)
doprava autobusem Radynacestu
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
cestovní pojištění
vstupné na místě (včetně lanovek a zubaček)
výběr sedadla v autobuse 200 Kč/osoba
příplatek za jednolůžkový pokoj: 3 300,00 Kč

Kde budete ubytováni?
ubytování v hotelích v jednolůžkových a dvoulůžkových a dle dostupnosti i třílůžkových pokojích
vlastní sociální zařízení na pokoji

Jak je to s jídlem?
hotelová snídaně formou bufetu
během dne možnost zakoupit jídlo na některé z přestávek v místech s možností občerstvení
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Cestovní pojištění
Koop 60 Covid + STORNO
150 Kč / den / osoba + STORNO 0 Kč
Koop 100 Covid + STORNO
190 Kč / den / osoba + STORNO 0 Kč

Důležité informace

Aktuální okolnosti

Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Ubytování je vždy možné po 14. hodině, do této doby je možné si
na hotelu uschovat zavazadla.

Prohlídky památek

Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.
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Co vše zažijete: den po dni
Středa 31. srpna: Odjezd ve večerních hodinách z Ostravy přes Olomouc, Brno, Prahu a Plzeň.

Čtvrtek 1. září: Čeká nás Bodamské jezero a jeho úchvatné německo-švýcarské okolí. Nevynecháme historicky
významnou Kostnici, květinový ostrov Mainau a nejkrásnější švýcarské městečko Stein am Rhein.
Ráno dorazíme autobusem Radynacestu k Bodamskému jezeru, jednomu z největších evropských jezer, které leží mezi
Německem, Rakouskem a Švýcarskem.
První zastávkou bude městečko Stein am Rhein, které bývá označováno jako nejhezčí městečko Švýcarska. Zdejší hlavní
náměstí se může pyšnit řadou hrázděných domků s malovanými fasádami, které dnes slouží jako hotely, restaurace, kavárny nebo
obchody. Jednotlivé domy jsou pojmenovány podle maleb na fasádách a celé náměstí a okolní uličky patří k nejfotogeničtějším
místům ve Švýcarsku.
Krátkou zastávku uděláme na květinovém ostrově Mainau ležícím nedaleko města Meersburg. Na ploše 45 hektarů se
nacházejí zahrady s nejrůznějšími druhy květin, oblíbené je i zdejší motylárium nebo minizoo.
Prohlédneme si i malé univerzitní město Kostnice, které je spjato s Kostnickým koncilem a upálením Jana Husa. Uvidíme tzv.
Husův kámen (místo upálení) a na hlavní ulici Hussenstrasse i Husův dům, kde byl Jan Hus po příjezdu do Kostnice ubytován.
Nevynecháme ani dominantu města – románsko-gotickou katedrálu Münster a promenádu kolem jezera se sochou Impérie a
budovou Konzilgebäude, kde zčásti zasedal Kostnický koncil. Budeme si moci užít i posezení v některé z místních kaváren či
restaurací.
Odpoledne dorazíme do jednoho z evropských ministátů, Lichtenštejnska, a společně navštívíme hlavní město Vaduz.
Vystoupáme k jeho ústřední památce, hradu Vaduz, který se tyčí na skále nad městem, a naskytnou se nám odtud nádherné
výhledy do okolí. Hrad je oficiálním sídlem lichtenštejnské knížecí rodiny, budeme si jej tak moci prohlédnout pouze zvenčí,
protože veřejnosti je nepřístupný.
Společně se pak projdeme po hlavní ulici Städtle, která začíná na Radničním náměstí a kterou lemují nejvýznamnější
lichtenštejnské budovy.
Večer přejezd na ubytování do hotelu.

Pátek 2. září: Užijeme si Švýcarsko… Prozkoumáme Curych, největší švýcarské město. Vyrazíme za nákupy
a ochutnáme vyhlášené místní speciality. Těšte se i na pravý ementál nebo lahodné sušenky Kambly.
Po snídani vyrazíme na prohlídku největšího města Švýcarska, Curychu. Nejprve vyjedeme místním vlakem na kopec Uetliberg,
který se nachází nad městem v nadmořské výšce téměř 900 metrů n. m. a nabízí pěkný výhled na město a okolí.
Po návratu zpět do Curychu nás bude čekat procházka centrem města – nákupní ulice Bahnhofstrasse, park Lindenhof, kostely
Fraumünster a Grossmünster, které leží blízko sebe a odděluje je řeka Limmat. Nedaleko od obou kostelů začíná promenáda
kolem Curyšského jezera, na jehož severním břehu se Curych nachází.
V rámci volného času bude možné navštívit některé z curyšských muzeí (např. umělecká galerie Kunsthaus) nebo ochutnat
některou ze švýcarských specialit v jedné z místních restaurací.
Odpoledne se vypravíme do údolí Emmental, které se nachází kolem toku řeky Emme severovýchodně od Bernu, hlavního města
Švýcarska. Nejprve se zastavíme ve vesnici Affoltern s ukázkovou sýrárnou Emmentaler Schaukäserei, kde se dozvíme o
historii výroby tohoto děrovaného sýra a budeme moci sýr i ochutnat a nakoupit.
Dále budeme pokračovat v jízdě údolím Emmental k městečku Langnau, v jehož blízkosti se nachází návštěvnické centrum
nejznámějšího švýcarského výrobce sušenek Kambly – tzv. Kambly Erlebniswelt. I zde se dozvíme více o výrobě sušenek,
které mají tradici od roku 1910 a dnes se vyrábí přes 20 různých druhů (sladkých i slaných). Připravena bude ochutnávka
některých druhů, zároveň bude možnost sušenky nakoupit a posedět v místní kavárně.
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Večer přejezd na ubytování.

Sobota 3. září: Dnes zvládneme zajímavosti rovnou tří evropských zemí. Navštívíme švýcarskou uměleckou Basilej,
francouzský hrad v pohoří Vogézy a německé městečko Freiburg im Breigsau. Poznáme tak odlišné kultury a okusíme
rozdílnou gastronomii.
Po snídani vyrazíme do třetího největšího města Švýcarska a známého přístavu Basilej. Město je známé díky řadě muzeí a
uměleckých galerií a také farmaceutickému průmyslu. Hlavním symbolem města je katedrála Münster nad řekou Rýn. Z terasy u
katedrály budeme moci obdivovat moderní část města kolem Basilejského výstaviště, která získala svoji tvář díky místním
architektům Jacquesovi Herzogovi a Pierru de Meuronovi.
Nenecháme si ujít ani červenou radnici z přelomu 16. a 17. století nebo kašnu Tinguely Brunnen. Na závěr bude možnost
posedět v některé z místních restaurací a kaváren a užít si večerní atmosféru města.
Poté přejedeme hranice do Francie a čeká nás pohoří Vogézy a překrásný hrad Koenigsbourg, který se tyčí ve výšce přes 700
metrů n. m. nad vesnicí Orschwiller a je dominantou zdejší oblasti.
Prohlédneme si interiéry hradu, který byl postaven z červeného pískovce v první polovině 12. století a na začátku 20. století
byl přestavěn do dnešní podoby. Z hradu se nám naskytne výhled na Vogézy nebo německé pohoří Schwarzwald.
Následně přejedeme autobusem Radynacestu přes hranice, tentokrát do Německa, neboť naší další zastávkou bude Freiburg im
Breisgau, město ležící kousek od francouzsko-německých hranic mezi řekou Rýn a pohořím Schwarzwald.
Dominantou města je románsko-gotický Münster se 116 metrů vysokou věží nacházející se na hlavním náměstí Münsterplatz.
V centru města narazíme i na řadu malých vodou plněných kanálů nazývajících se Bächle.
Vypravíme se i směrem na kopec Schlossberg ležící nad centrem města, odkud si užijeme výhled na město a okolí a kde budeme
moci posedět na typické pivní zahrádce a ochutnat místní pivo.
Večer přejezd na ubytování.

Neděle 4. září: Na závěr odhalíme perly francouzského Alsaska. Barevné hrázděné domy, malebné uličky,
všudypřítomná voda… Je libo plavbu centrem Colmaru nebo čtvrtí La Petite France ve Štrasburku?
Po snídani se vydáme na sever do Colmaru ležícího na říčce Lauch ve francouzském regionu Alsasko. Město se může pyšnit
úzkými uličkami a barevně zdobenými domky s nádhernými štíty. Nepřehlédnutelný je gotický Dominikánský kostel a
nedaleký kostel sv. Martina.
Oblíbená je i místní tržnice, kde je možné ochutnat a nakoupit lokální produkty. Vypravíme se i do čtvrti Petite Venice a zájemci si
budou moci užít krátkou plavbu loďkou po řece Lauch.
Po poledni přejedeme do historické metropole Alsaska – Štrasburku, města ležícího na řekách Rýn a Ill, které v minulosti
střídavě patřilo Francii a Německu.
Prohlídku začneme v malebné čtvrti La Petite France, kde budeme obdivovat zdejší hrázděné domky. Prohlédneme si i největší
zdejší náměstí Place Kléber pojmenované podle štrasburského rodáka, generála Jeana-Baptista Klébera.
Nevynecháme ani gotickou katedrálu Notre-Dame, která byla díky věži vysoké 142 metrů v době dokončení v polovině 17.
století nejvyšší stavbou na světě. Ze střešních teras se naskýtá pěkný výhled na město. Zájemci budou moci absolvovat
okružní plavbu po řece Ill kolem všech významných památek.
V rámci volna bude možnost posedět v některé z restaurací v centru města a ochutnat alsaskou specialitu flammkuchen nebo
třeba některé z lokálních vín, případně se vydat severovýchodním směrem z centra města do čtvrti evropských institucí.
Ve večerních hodinách odjezd autobusem Radynacestu zpět do ČR.

Pondělí 5. září: Návrat do ČR v brzkých ranních hodinách dle nástupních míst.
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