AWER TOUR s. r. o.
Farní 1, Zábřeh, 789 01, telefon, fax: 583 418 297
e-mail:info@awertour.cz

Vás zve na poutní zájezd

BAVORSKO
MNICHOV – HOHENSCHWANGAU
NEUSCHWANSTEIN –WIESKIRCHE – FREISING
INGOLSTDT – NORIMBERK - REGENSBURG

S duchovním doprovodem
Mons. Pavla Posáda
Termín: 8. 7. - 13. 7. 2019
Cena: 12 700 Kč
Svobodný stát Bavorsko leží na jihu a jihovýchodě Německa. Z šestnácti spolkových zemí Německa je
územně největší a podle počtu obyvatel i druhou nejlidnatější zemí. Zároveň patří mezi nejbohatší
spolkové země Německa. Na více než 70 000 km2 pracuje 12 milionů obyvatel.
V ceně je započítáno:
Autobusová doprava, 5x hotelové ubytování se snídaněmi a večeřemi
V ceně není započítáno:
Cestovní pojištění (55Kč/den), vstupy do památek

Rámcový program zájezdu:
1. den: odjezd z Brna v časných ranních hodinách. Příjezd k jezeru Chiemsee, nazývaného též
Bavorské moře, uprostřed kterého leží ostrov se zámkem Herrenchiemsee, který dal postavit bavorský
král Ludvík II. podle vzoru Versailles, prohlídka zámku. Odjezd do Mnichova, večeře a nocleh.
2. den: snídaně, prohlídka Mnichova: Karlstor - středověká brána, jedna z posledních v Mnichově,
střeží východní vjezd do starého města; Königsplatz – náměstí, které inspirované aténskou Akropolí,
dotvořili několika budovami fašisty, dnes působí velmi příjemně; Marienplatz – srdce a duše Starého
města, pozoruhodná je animovaná zvonkohra na budově Nové radnice; Neues Rathaus – fasády
neogotické radnice jsou posety sochami a draky, pro dobrý výhled se vyplatí vyjít na 85 metrů vysokou
věž; Odeonsplatz – náměstí postavené v 19. Století s výbornými, ale drahými kavárnami; Frauenkirche
– spirituální srdce a nejvyšší kostel v Mnichově, jeho cibulovité věže dosahují výšky až 99 m. Od dubna
do října je možné na jižní věž vyjít;Residenz – obrovský palác připomínající sílu rodu Wittelsbachovců –
bavorských králů; Schloss Nymphenburg – krásný barokní palác, postavený jako letní sídlo královské
rodiny; Bavaria – 18 metrů vysoká socha Amazonky, ve stylu sochy Svobody. Drží v ruce dubovou
větvičku a u nohou jí leží lev. Je možné vystoupat až do její hlavy, odkud je výborný výhled. Večeře
a nocleh.
3. den: snídaně, odjezd k úpatí Alp na prohlídku dvou novogotických zámků Hohenschwangau
a Neuschwanstein. Na zpáteční cestě prohlídka rokokového kostela Wieskirche, který je zařazený do
seznamu UNESCO. Návrat do Mnichova. Večeře a nocleh.
4. den: snídaně, odchod do Freisingu/ asi 30 km od Mnichova/. Freising je nejstarším městem
v Bavorsku s téměř 1300 letou historií. Návštěva románské katedrály a diecézního muzea /největší
sbírka kostelního umění Německa/.
Pokračování v cestě do Ingolstadtu – je druhým největším bavorským městem ležícím na řece Dunaji.
V roce 2006 slavilo 1200 let od svého založení. Město je známé kromě jiného i kvůli automobilce Audi.
Prohlídka centra města, Křížová brána ( Kreuztor ), katedrála Liebfrauenmünster, Nový zámek (Neues
Schloss). Odjezd do Norimbergu. Ubytování, večeře a nocleh .
5. den: snídaně, Norimberg je druhé největší město Bavorska s asi půl miliónem obyvatel. Prohlídka
starého města: kostel sv.Lorenze, náměstí Hauptmarkt, kostel Frauenkirche, hrad Kaiserburg. Odjezd
do Regensburgu. Ubytování, večeře a nocleh.
6. den: snídaně, prohlídka starého města. Regensburg je druhým nejstarším městem Německa a pátým
největším v Bavorsku. V roce 2006 bylo historické centrum společné s čtvrtí Stadtamhof zařazené na
seznamu světového dědictví UNESCO. Právě zde se totiž nachází více než 900 památkově chráněných
domů, díky kterým bylo město zapsáno do seznamu světového dědictví. Kamenný most, kostely,
radnice, římské památky (Porta Pretoria – jediná římská brána dochovaná na sever od Alp ), sochy,
náměstíčka, parky a zahrady. Odpoledne odjezd do Brna a Bratislavy s příjezdem v pozdních večerních
hodinách.
Průvodce si vyhrazuje právo na změnu programu podle okolností.

