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Od Řezna do Pasova. 
Poznávací zájezd za památkami v Bavorsku. V programu jsou známá města jako Pasovči 

Řzno I spousta malebných středověkých městeček. Bavorské tradice a pohostinnost. Křivola-
ké uličky, historické domy s romantickými dvorky, středověká náměstí v Řezně. Město na 
soutoku tří řek, Řezno, se pyšní obrovskými varhanami.  
 

Na zájezd jsou volný místa. 

Odjezd: čtvrtek 26.7.2018  

Nástupní místa: Stará Paka, vlakové nádraží 5.30 hodin, Nová Paka, autobusové nádraží 5.40 hodin, Lázně 

Bělohrad, cestovní kancelář 6.00 hodin, Jičín, autobusové nádraží 6.20 hodin, Praha – Černý Most, sraz u vcho-

du do nákupního centra Makro 7.20 hodin (účastníci budou odvedeni vedoucím k zájezdovému autobusu cca 50 m).   

Zájezdový autobus může pro nástup po dohodě zastavit kdekoliv na trase. 

Návrat: neděle 29. 7. 2018.  Předpokládaný příjezd do cílového místa ve 20.30 hodin 

Přeprava a vedoucí: klimatizovaným autobusem s toaletou zajišťuje dopravní společnost AD – ZIKMUND 

Jičín. Vedoucím je Jana Konířová, tel. 605 299 133. Volat pouze v den odjezdu a během zájezdu. Pokud to je mož-

né, zasílejte SMS. Před zájezdem používejte telefonní kontakt pouze na cestovní kancelář. 

Pojištění: cestovní kancelář je ze zákona pojištěna proti úpadku u pojišťovny Union, a.s. 

Cestovní kancelář zajišťuje účastníkům, kteří o to ve Smlouvě o zájezdu požádali (či dodatečně požádají), pro-

střednictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení léčebných výloh v zahraničí, stornopoplatků, úrazu a ztrá-

tu zavazadel za celkovou cenu 96,- Kč.  

V každém případě je nutné mít s sebou kartu zdravotní pojišťovny (modrá kartička) – evropský průkaz zdravot-

ního pojištění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována. 

Ubytování: 2x Gastof Brauerei Kelheim nedaleko Pasova, 1x hotel Burgwald Pasov, dvoulůžkové pokoje 

včetně sociálního příslušenství. 

Stravování: snídaně formou bufetového stolu. Dokoupit večeře lze za celkovou cenu 960,- Kč do 23.7.2018. 

Program 

1.den: odjezd v ranních hodinách, přesun do Bavorska.  

WELTENBURG – nejstarší bavorský klášter leží v místech, kde Dunaj protéká malebnou skalnatou soutěskou. Plavba 

soutěskou lodí. Možnost ochutnání místního piva.  

ŘEZNO (Regensburg) - jedno z nejlépe zachovaných měst v Bavorsku. V historickém jádru, které bylo zapsáno na Se-

znam kulturního dědictví UNESCO, se nachází mnoho románských a gotických památek. Mezi nejvýznamnější památky 

patří středověký kamenný most, starobylé opevnění, stará radnice, patricijská Zlatá věž a dominantou města je gotická 

katedrála sv. Petra. Zbytky opevněného římského tábora. Nocleh v Kelheimu  

2.den: památky při plavebním kanálu Mohan – Dunaj a řece Altmůhl.  

EICHSTÄTT – centrum přírodního parku, historické jádro města, majestátní katedrála.  

BEILNGRIES – malebné centrum města s úzkými uličkami a kapličkami.  

BERCHING – starobylé městečko s kompletně zachovanými hradbami a věžemi, hrázděné domy, přístav vyhlídkových 

lodí plujících po kanálu Mohan – Dunaj.  
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RIEDENBURG – historické jádro městečka, na kopci se tyčí hrad Rosenburg.  

PRUNN – jeden z nejlépe zachovalých rytířských hradů Bavorska.  

ESSING – starobylé městečko, zajímavý dřevěný most. Starý plavební kanál Mohan – Dunaj se zachovalými plavebními 

komorami z 19. století. Nocleh v Kelheimu  

3.den:  

SCHÄRDING – malebné město s celou řadou pěkných barevných štítových domů.  

PASOV (Passau) – město tří řek. Stékají se zde Dunaj, Inn a Ilz. Malebné centrum města s barokní architekturou, dóm sv. 

Štěpána. Plavba výletní lodí po Dunaji do Obernzellu a zpět, během ní uvidíte krásy historického Pasova z Dunaje a sou-

tok tří řek. Nocleh v Pasově 

4.den:  

FINSTERAU – výletní letovisko. V místním skanzenu jsou shromážděny selské domy, kompletní dvory, vesnická ko-

várna a zájezdní hostinec. Pod širým nebem zde vzniklo kus minulosti.  

V odpoledních hodinách odjezd, návrat do 20.30 hodin.  


