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Toulky BAVORSKEM:  Regensburg – Mnichov – Augsburg 
 

a fascinující svět pohádkových zámků Ludvíka Bavorského  
 
 

*** návrh programu prodloužené víkendu / úpravy jistě možné *** 
 
 

Optimální termín: duben – červen / září – říjen, advent 
 
 
 

1.-2./3. den: odjezd z Prahy / jiného místa v 6:00 hod.,  
transfer do Bavorska, cestou možné zastávky např.: 
 

 
 

 REGENSBURG, ve městě se mj. nachází – stojí za návštěvu  
* nejstarší funkční kamenný most (zal. r. 1135) s navazujícím 
pětipodlažním skladištěm soli - dnes infocentrum interaktivní hry a 
mediální instalace a slavnou uzenářskou dílnou  
* dominantou města je gotický Dóm sv. Petra v duchu francouzské 
gotiky  
* na 20 obytných paláců s vysokými věžemi v severoitalském stylu 
a více než 1200 historických domů (UNESCO) 

 

* Schnupftabakmuseum:  
- exkurze do bývalé manufaktury na výrobu šňupacího tabáku  
 
 

* Sladké pokušení, Vaše sny o pralinkách:  
cukrárna Prinzess jich nabízí více než 30 druhů: Chrámová 

špička, Fešná Mnichovanka, Dunajský parník   
 
 

ABENSBERG, exkurze do pivního světa 
Kuchlbauer´s Bierwelt: 
- poslední dílo rakouského umělce Friedensreicha 
Hundertwassera se slavnou přes 30 metrů vysokou Pivní 
věží s pozlacenou koulí na vrcholu  

 
 

Therme Erding, rozsáhlý akvapark a největší saunový 
ráj Evropě, celodenní vstupné začíná na 36€, se 
saunovým světem na 48€! - ideálně celodenní pobyt, 
http://www.therme-erding.de/info-service/preise-therme-erding/ 
 
 
 
 
 

MNICHOV, https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichov  

 
 
 

Kulturní centrum jižního Německa, dýchá do světa 
s vitalitou německého poválečného ekonomického 
boomu; na světové úrovni jsou muzea, velkolepé parky a 
skvělá mnohožánrová architektura, kvetoucí divadelní a 
umělecký život se směsicí avantgardní pop kultury se 
srdečnou bavorskou Gemütlichkeit (dobrosrdečností) 
celých 24 hodin, po celý rok.  

 
 
 

Město se řadí k centrům hi-tech průmyslu a mediální techniky - na 300 vydavatelství, filmové ateliéry 
Bavaria, sídla TV a rozhlasových stanic, známý pivní festival Oktoberfest nebo Deutsches Muzeum je 
údajně největším muzeem vědy a techniky v Evropě.  

 
 



 
 
 

Prohlídka města může zahrnout: 
 
 

* Olympijský areál (LOH v roce 1972, zdarma) nadčasová architektura – stále atraktivní dílo 
moderní architektury a stále funkční objekty: olympijský stadion, hala a plavecký bazén 

 
 
 

* BMW Welt, zdarma, unikátní stavba s řadou architektonických ocenění. Kromě aktuální 
modelové palety BMW zaujme především technickou prezentací nebo například moderně 
vybaveným dětským koutkem. Nechybí značkový obchod s oblečením a příslušenstvím; 
příjemné je posezení v moderní restauraci s pokrmy z celého světa.  
 
 

* Muzeum automobilky BMW, skupinové vstupné 9€: Muzeum zaujme nejen samotnými 
exponáty, ale především celkovou koncepcí, je navrženo tak, že se nesnaží ukázat každý 
jednotlivý model z historie své značky, ale klade si za cíl předvést především její filozofii a 
celkový přístup k automobilům a dopravě jako celku. 
 
 
 

*Allianz Arena, exkurze 6,50€ 
jeden z nejhezčích fotbalových stadionů v Evropě!   

 

Stavba je unikátní svým tvarem (připomíná 
mimozemskou planetární loď) a svým speciálním 
osvětlením. Superlativem je například střecha 
tvořená 2 874 vzduchovými polštáři, které se 
nafukují obrovskými ventilátory z nitra stadionu:  
-  výrazná architektura je podtržená měnící se hrou 
barev, protože průsvitný obal stadionu září buďto 
bíle, červeně nebo modře.  
Na stadionu se konalo MS 2006 ve fotbale. 
 
 

Další trháky:  
 
 

* městské budovy a exteriéry okolo náměstí Marienplatz s impozantním „božím stánkem 
„Frauenkirche“ a jeho charakteristickými věžičkami, Nová (novogotická) radnice s umně 
provedeným průčelím s postavami z bavorských mýtů a dějin, západní brána Karlstor, dále 
kostel sv. sv. Michala, v kryptě mj. pohřben „stavitel romantických zámků“ král Ludvík II. 
 
 
 

* Mnichov první poloviny 19. stol., navazující na středověké centrum:  
král Ludvík I., ctitel řecké klasické kultury, jí spolu s architektem Leonem von Klenze vtiskl 
svou představu antické architektury se sloupovými průčelími a branami (Propylaje). Tehdy 
byla založena též slavná a dnes bohatá (Glyptotéka, Pinakotéka ad.); významná byla vždy i 
místní Akademie výtvarných umění. Na západě k městu přiléhá letní královská rezidence 
Nymphenburg se nádhernými zahradami (17. a 18. stol…. asi již nestihneme). 
 
 

* vyhlášené pivnice: 
http://www.augustiner-restaurant.com/  nebo https://www.hofbraeuhaus.de/en/welcome.html 
 
 
 

 

 AUGSBURG, https://cs.wikipedia.org/wiki/Augsburg: 
* vynikají zejména stavby pozdní gotiky a renesance:kostel sv. 
Oldřicha sv. Afry, kostel sv. Anny (s renesanční fuggerovskou kaplí 
z l. 1509–18), tzv. Fuggerovský dům (r. 1515) ad.  
* široká Maxmiliánova třída ozdobena renesančními kašnami 
slavného Adriaena de Vriese (kol. r. 1600) 
* Fuggerei, „sociální sídliště“ o 53 domcích, postavené Fuggery ve 
20. letech 16. stol.  
 
 



    další den: fascinující svět alpského podhůří a čtyř zámků Ludvíka II. Bavorského:    
 
 

 (1) Linderhof, prohlídka rokokového zámku a parku s vodopády, Maurským pavilonem       

 (2) Herrenchiemssee, prohlídka, český audioguide nebo průvodkyně (obrázek vpravo dole) 
- zámek ve stylu německých Versailles na stejnojmenném ostrově,  
- cesta k němu začíná plavbou po Chiemském jezeře a následným přesunem k zámku 

(3) Neuschwanstein, prohlídka novoromantického zámku (dva obrázky nahoře),  
- bavorský král do něj vtiskl charakter svých romantických představ inspirovaných 
Wagnerovými operami a plány divadelního architekta Christiana Janka, dnes inspirace pro 
výrobce hraček, knižní ilustrátory, filmové výtvarníky a četné návštěvníky  
 
 

(4) Hohenschwangau, exteriéry zámku, případně procházka po okolí s fotogenickými 
záběry na oba zámky, Labutí jezero a alpské scenérie  
 
 
 

Další trháky na trase:  
 
 

Wies, rokokový kostel sv. Josefa u bičovaného Spasitele (UNESCO), krátká zastávka 
 
 

Ettal, barokní architektura benediktýnského kláštera, prohlídka nádvoří 
 
 

Ga – Pa, konurbace měst Garmisch a Partenkirchen, hlavní zimní středisko německých Alp, 
středisko ZOH 1936, zastávka u skokanských můstků 
 
 

Zugspitze, výhledy na nejvyšší vrchol Německa (2.965 m) ,… bude-li hezké počasí 
 
 
 

odjezd do ČR - příjezd do Prahy / jiného místa pozdě v noci. 
 
 
 

 
Cena od 3.000 Kč / 4.000 Kč /osobu podle délky zájezdu, počtu platících diváků a      
rozsahu služeb zahrnuje:   
 * dopravu zájezdovým autobusem  
 * 2-3x ubytování v hotelu v Mnichově se snídaní  
 * služby průvodce, infomateriál, sladké pokušení  
 * cestovní pojištění, http://www.toulkyevropou.cz/media/zajezdpoj21.pdf 

 * pojištění CK proti úpadku, http://www.toulkyevropou.cz/garance.php 
 
 

Cena nezahrnuje vstupné ve výši.       
 
 

Ubytování a stravování se zpravidla řeší v některém z IBISu s dostupností MHD 
s bufetovou snídaní nebo jiném hotelovém řetězci.  

 
 
 
 
 
 

 

volejte / pište: RNDr. Miroslav Hrdlička, mobil 739 356 390, kolektivy@toulkyevropou.cz 
 

 


