SKRZ ŠUMAVSKÉ SKLO VIDÍM JEZERO,
VIDÍM ZÁMKY, HRADY, KOPCE, TAKÉ
KRÁSNÁ MĚSTA, PAMÁTKY A OBCE
05.-08.09.2019 (ČT-NE)

Odjezd: 06:30

1 560,- Kč / 2 090,-Kč

Ludvík Vaverka, Ivana

Vaverková
číslo akce: 2019-04

1. den: Zastávka – přes Rosice a Brno-Kampus - D1 – Humpolec – Chýnov
– Soběslav – Český Krumlov (prohlídka jihočeského šperku na břehu
Vltavy, od roku 1992 památka UNESCO; návštěva zámku – sídlo Rožmberků
i Schwarzenberků, po Pražském hradě druhá největší šlechtická rezidence v
ČR; procházka městem – křivolaké uličky lemované středověkými domy;
volno na občerstvení a individuální prohlídku) – Prachatice – Vimperk –
Železná Ruda (ubytování).
2. den: Železná Ruda – Kvilda – turistická vycházka k prameni Vltavy a zpět
na Kvildu, volno na oběd a individuální prohlídku Kvildy – přejez autobusem
k Jezerní slati – Jezerní slať (procházka po povalovém chodníku
k vyhlídkové věži, ze které je krásný pohled na slať a okolí) – Železná Ruda.
3. den: Železná Ruda – Bavorská Železná Ruda – Zwiesel – Deggendorf –
Památník Walhalla (tato novoklasická budova, která jakoby sem byla
přemístěna z antického Řecka a je napodobeninou římského Pantheonu.
Vystavěna byla Ludvíkem I. Bavorským jako síň slávy celého národa a ukrývá
památník každé významné osobnosti spojené s německým jazykem. Uvidíte

busty např. Martina Luthera, Karla Velikého, Marie Terezie, Immanuela Kanta,
Josepha Haydna, ale i Mikoláše Koperníka a J. G. Mendela) – Regensburg
(prohlídka centra krásného města ležícího na řece Dunaj, které je díky více
než devíti stům historických budov zařazeno do světového dědictví UNESCO;
Kamenný most , mistrovské dílo středověkého stavitelství; Goliášův dům
s nádhernými freskami; centrem města je katedrála sv. Petra –
nejvýznamnější gotická památka v Bavorsku – skleněné vitráže z přelomu 13.
a 14. století; exteriér Staré radnice ze 13. století; brána „Porta Praetoria“,
což je severní brána někdejšího římského tábora Castra Regina, klenba
brány byla postavena kolem roku 179 po Kristu, exteriér zámku Thurn-Taxis
ů; Wurstkuchl, nejstarší výrobna bavorských klobás, která tu funguje už od
17. století. Volno na individuální prohlídku města i na ochutnávku klobásků) –
Deggendorf – Zwiesel – Alžbětín (možná zastávka na hraničním nádraží, kde
státní hranice prochází přímo peronem a nádražní budovou) - Železná Ruda.
4. den: Železná Ruda – hotel Rixi (procházkou k Čertovu jezeru a zpět) –
Hojsova Stráž (první orloj na Šumavě, postavený podle orlojů italského stylu
– součástí orloje je stroj s čtyřiadvacetihodinovým číselníkem, otočnými kruhy
a rafijemi, které kromě středního slunečního času ukazují i čas hvězdný, v
orloji je bicí stroj, který každé poledne odbije prvních osm tónů naší státní
hymny a po jejich doznění smrťáček 12x zazvoní na zvon; procházka cca 10
minut k romantické vyhlídce Liebeshohe s vyhlídkou na vrch Ostrý, Jezerní
horu a Královský hvozd) – Klatovy – Horažďovice – Písek – Tábor – Brno.
Cena:

1 560,-Kč/osobu

Ubytování:

2 090,-Kč/osobu

Vstupné:

cca 200,- Kč /150,- Kč + 4 €.

Odjezd:

5.9. v 6:30 od Dělnického domu v Zastávce, nástupní

zastávka i v Rosicích (Cristal) a v Brně-Kampusu, návrat 8.9. cca ve

20:00 hodin, výstupní zastávky stejné jako nástupní
Lektor:

Ivana Vaverková, PhDr. Ludvík Vaverka

Ubytování je rezervováno v komfortním penzionu v Želené Rudě.
Ubytování je včetně polopenze, tj. snídaně a večeře s nápojem.
Vzhledem k potřebě co nejdříve upřesnit počet osob na ubytování
žádáme všechny zájemce, aby se na tuto exkurzi přihlásili co nejdříve!
nejpozději do konce dubna 2018!
Doporučujeme pevnou turistickou obuv a pláštěnky.

