Vaše nejlepší brána k poznání

Údolím Rýna a Mosely
MALEBNÉ ÚDOLÍ RÝNA A MOSELY LEMOVANÉ VINICEMI
I HRADY, SLAVNÁ MĚSTA A VYNIKAJÍCÍ VÍNO
„Rýn! Keltové tuto řeku nazývali Renos, Římané Rhenos, pro germánské kmeny to byl „Vater Rhein“
Přestože je největší a nejvýznamnější německou řekou, v Německu ani nepramení ani neústí.
Mohutný, 1320 km dlouhý Rýn pramení ve Švýcarsku, odkud se vine přes Lichtenštejnsko, Německo,
Lucembursko a ústí v nizozemském Rotterdamu. Němci ji přesto považují za „svou řeku“. Mosela je
přítokem Rýna. Právem je tato oblast považována za nejkrásnější a nejromantičtější kout Německa,
který dává znamenité víno.“
Termín: 26. 9.- 30.9.2019
Cena: 5. 950 Kč
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (WC,DVD, bufet), 2x nocleh v hotelu IBIS BUDGET ve dvou
- třílůžkových pokojích, připojištění léčebných výloh v zahraníčí, pojištění CK proti úpadku, služby
průvodce.
Cena nezahrnuje vstupné a stravu.. Přesná výše vstupného bude uvedena v pokynech na cestu. Nabízíme
možnost připojištění storna zájezd ( vztahuje se pouze na zdravotní důvody) ve 280,-Kč. Je třeba zaplatit se
zálohou.

Program :
1.den: Odjezd ve večerních hodinách( cca 22hod.) Cesta nonstop s hygienickými zastávkami.
2.den: RÝN- LEVÝ BŘEH
Ranní prohlídka města v MOHUČ ( Meinz) – centra rýnského vinařství a města Johanna Gutenberga procházka historickým jádrem města, prohlídka unikátního románského Císařského dómu. Odjezd do
BINGENU, plavba lodí po Rýnu do ST. GOARDU = nejkrásnější část Rýna lemovaná vinicemi a
středověkými hrady a LORELEY – legendární místo na Rýnu spojené s pověstí o krásné víle, která lákala
svým zpěvem nepozorné lodníky do spárů smrti – ti se roztříštili o tuto skálu. Odpolední návštěva
malebného lázeňského města BOPPARD, nákup vína a možnost degustace ve vinařství, výjezd lanovkou na
vyhlídku na nejkrásnější meandr Rýna, poté odjezd do Koblenzu – nocleh
3.den: MOSELA A SOUTOK MOSELY A RÝNA
Ranní návštěva románského opatství Maria Laach na břehu jezera Laacher See, poté cesta podél Mosely,
návštěva středověkého pohádkového hradu ELTZ, zastávka v lázeňském městě COCHEM - nákup
moselského vína. Podvečerní prohlídka města KOBLENZ, kde se Mosela vlévá do Rýna, Roh Německa =
soutok Mosely a Rýna, pevnost, staré město, možnost nákupů, ochutnávka místních specialit a osobní volno.
Nocleh
4.den: RÝN- PRAVÝ BŘEH
Cesta podél pravého břehu Rýna. Návštěva hradu MARKSBURG - jediný původní středověký hrad na
Rýnu, zastávka u BÁJNÉ LORELEY - 555km Rýna, odpoledne návštěva malebného městečka
RÜDESHEIM a vyjížďka k památníku NIEDERWALDDENKMAL se sochou GERMÁNIE, která
připomíná sjednocení Německa v roce 1871- odtud je ohromující pohled na město Bingen a Rýn.
V podvečerních odjezd domů.
5.den: Návrat domů v brzkých ranních hodinách( cca 02.00 hod)
Připravila: Cestovní kancelář PORTA OPTIMA, IČ 68117434

