
Odjezd z Prahy v 6:00 hod. 

LINEC, správní středisko Horního Rakouska, říční 
přístav na Dunaji, centrum vědy (universita), kul-
tury (Jan Kepler, Anton Bruckner, Adalbert Stifter) 
a také těžkého průmyslu (VÖEST Alpine‚ ÖWV).  
V r. 1939 zde založil Hermann Göring ocelárny 
(častý letecký cíl spojenců za 2. světové války):
* nejstarší kostel Rakouska sv. Martina (8. stol., 
karolínská architektura), Nový dóm s nejvyšší kos-
telní věží v Rakousku (130 m)
* nově zrekonstruovaný Zámek s řadou muzeí 
* galerie Lentos s expozicemi Schieleho, Klimta či 
Kokoschky, koncertní Brucknerhaus, v roce 1974 
jej otevíral samotný Karajan

Pokušení, kterým neodoláte
* vánoční trhy na hlavním náměstí:
- patří mezi nejkrásnější v Rakousku, viz foto v záhlaví
* Pöstlinbergbahn: vyjeďte si přímo z hlavní-
ho náměstí nejstrmější adhezní (neozubnicovou) a 
jednou z nejstarších tramvají (rok zahájení 1898) 
vzhůru na nedaleký vrch Pöstlinberg s překrásným 
pohledem na údolí Dunaje... třeba zahlédnete i 
Alpy (3,40€)
* exkurze do Ars Electronica Center (AEC), 
důmyslné hračky pro dospělé, čeká na Vás třeba:
- oskenování vaší sítnice a její následné zaslání 
mailem na vaši adresu
- projekce orgánů Vašeho těla (kosti, nervy,..) 
- sami si navrhnete design třeba vázy a 3D tiskár-
na ji nejprve vytiskne a následně i vytvoří 
 - stanete se tvůrci svého města na základě vašeho 
otisku prstu…(12,50€, český průvodce)
* předvánoční nákupy v Haidu
* fotostopy na místech 1. koněspřežky na ev-
ropském kontinentě: Kerschbaum, Velešín, 
Č.Budějovice a u hlavního evropského rozvodí

Koněspřežná dráha: koňka – vozy tažené koňským 
potahem po lehkém železničním svršku, předchůdce 
dnešních železnic a elektrických tramvají. Na českém a 
rakouském území byla takto vybudována v roce 1825 
dráha České Budějovice - Linec, první veřejná železnice 
na evropském kontinentě. Její éra ale trvala jen krátce a 
ještě v první polovině 19. století byla nahrazena  paro-
strojní železnicí. V městské dopravě se koněspřežné tram-
vaje uplatnily ve druhé polovině 19. století, dokud nebyly 
nahrazeny na přelomu století tramvajemi elektrickými. Po-
slední pražská tramvajová trať tohoto druhu jezdila třeba 
po Karlově mostě a byla zrušena  roku 1905.

Návrat do Prahy v cca 21:00 hod.

LINEC, když si hrají nejen děti

Kód: 817/1denní      Cena: 24.000 Kč/bus

Odjezd z Prahy v 0:30 hod. 

1.den:
BERCHTESGADEN, národní park s působivými 
alpskými scenériemi (Watzmann, Jenner), jezery 
(Königssee, Obersee, Hintersee) a množstvím lesů; 
prosperita městečka bývala založena na těžbě soli, 
na vrcholu nedalekého Kehlsteinu vybudovali nacis-
té „Orlí hnízdo“, horský hotel určený k Vůdcově re-
kreaci (v zimě nedostupný), od 20. století známé le-
tovisko a středisko cestovního ruchu

BAD REICHENHALL, advent zahájíme na lázeň-
ské promenádě s exteriéry Staré Saliny (aneb čím 
doma solíte?), následná inhalační proutěná stěna, 
kde nasajeme vůni  slané vody

Pokušení, kterým neodoláte
* likérka Enzian s ochutnávkou šesti druhů 
výborných šňapsů s různými příchutěmi (zdarma),  
které můžete zakoupit v místním obchůdku 
* exkurze do nitra Solného dolu, kde na vás 
čeká hned pět různých dopravních prostředků: dva-
krát se svezete důlním vláčkem, následuje sešup po 
(vlastní) zadnici do spodních pater dolu, svezete se 
i na voru ve vytěžené solné kalveře, nemine vás ani 
důlní výtah zpět, (14€, český audioguide)
* lodí po jezeře Königssee s překvapením 
- alternativně pro zájemce 
* koupání ve Watzmann Therme: 
2/4 hodiny v termálních lázních se slanou a slad-
kou vodou Vás vyjdou na cca 10 €/12€, nechybí 
tobogán, vířivky, zážitkové bazény - vodní plochy, 
kde se neustále něco děje a nutí vás k aktivnímu po-
hybu, tepidárium (vyhřívaná umělá jeskyně prosy-
cená slaným vzduchem), kaldárium (schválně – co 
myslíte, že to je?)

Odjezd na ubytování do rakouského Werfenu

2.den: po snídani odjezd směr
SALCBURK a jeho Adventní Highlights: 
* exkurze po místech pobytu slavných: 
Wolfgang Amadeus Mozart: dva domy, ve kterých 
bydlel (Geburtshaus a Wohnhaus), Domkirche, 
kde byl pokřtěn, hrobka otce Leopolda a manžel-
ky Constanze,  náměstí se Schwandthalerovou so-
chou Mistra,… historie Mozartkügeln  
* Herbert von Karajan (obytný dům, Festspielehäu-
ser, hrobka), Paracelsus, Doppler, Makart,… Bárová

OBERNDORF, kaple Stille Nacht, kde o Vánocích 
roku 1818 zde zazněla nejslavnější vánoční píseň 
všech dob: hlavní oltář nese výjev narození Ježíše 
Krista; Mohr i Gruber jsou vyobrazeni na dobových 
malbách… Když se sešeří, uvidíte přes oblouk řeky  
Salzach nasvícené bavorské městečko Laufen s 
mohutným gotickým kostelem... Když začnou z bal-
konu domu poblíž kaple hrát alpští trubači hymnu 
Vánoc a rozžhnou se světla Vánoc, octnete se na 
chvíli v jiném světě a možná, že si píseň zazpíváte.

Návrat do Prahy v cca  22 hod.

SALCBURK a jeho slavní:  
Mozart, Karajan, Bárová

Odjezd z Prahy v 6:00 hod. 

NORIMBERK, kdysi svobodné říšské město, sym-
bol německých dějin, rodiště renesančního umělce 
A. Dürera (1474–1528, dnes muzeum) 
* městské centrum chráněné hradem a částečně 
dochovanými hradbami 
* gotické kostely: sv. Vavřince (s řezbou Zvěstování), 
P. Marie (orloj s postavou Karla IV.) a sv. Sebalda
* pozoruhodná goticko-renesanční radnice a zají-
mavý špitál sv. Ducha
* významné umělecké sbírky Germánského národ-
ního muzea

Pokušení, kterým neodoláte
* lákadlům na Christkindlmarkt, patří 
k nejznámějším a nejnavštěvovaným vánočním 
trhům v Evropě (údajně dva miliony návštěvní-
ků ročně), téměř dvě stovky dřevěných domečků  
s červenobílým suknem reprezentují rozmanitost 
německého ducha
* vůni zdejších párečků (Nürnberger) s přes-
ně stanovenou délkou a složením, které můžete 
zapít speciálním kouřovým pivem 
* chuti místních perníčků s využitím specifické 
vůně pomerančové kůry, voňavého koření, event. 
s příchutí vaječného likéru,… můžete jimi potěšit 
přátele, vyjádřit své city či dotvořit atmosféru pří-
ležitostné párty
* účinkům Norimberského trychtýře, což 
byl středověký mučící nástroj nebo též přístroj, kte-
rým lze nalít do hlavy znalosti!

Návrat do Prahy v cca 22 hod.

NORIMBERK, vánoční trh No.1
a jeho známý trychtýř

Kód: 820/1denní   Cena: 30.000 Kč/bus

Odjezd z Prahy v sobotu v 0:30 hod. 

1.den: 
FRANKFURT/MAIN, hlavní sídlo německé bur-
zy a ústředí národní banky, mezinárodní bankovní 
impérium rodiny Rothschildů, veletrhy, největší po-
díl singles v Německu
* třetí největší mezinárodní letiště Evropy: ranní 
zastávka na hygienu spojená s exkurzí
* mrakodrapy v americkém stylu (Mainhattan), 
následek vybombardování města spojeneckými 
nálety v r. 1944, Main Tower - nejvýše položená 
vyhlídková terasa (návštěva)
* malebné historické centrum s cennými domy, go-
tickými chrámy a romantickým nábřežím Mohanu
* rodiště: J.W. Goethe (1749–1832, muzeum), 
Henri Nestlé, Wilhelm E.Messeschmitt, Anna Fran-
ková, žil zde Oskar Schindler, Helmut Kohl ad.

ROTHENBURG ob der Tauber, město prosla-
vila rodina Käthe Wohlfahrt se svými obchodními 
domy s vánoční tématikou, na které se podílejí ře-
meslníci z německé části Krušných hor 
* hrázděné domy a renesační radnice, gotický 
kostel sv. Jakuba s velkolepým křídlovým oltářem

Pokušení, kterým neodoláte
* hlavní město německých Vánoc, obchody 
s širokým výběrem ozdob a dekorací
* vůně glühweinu, punčů, bílých klobásek
nejrůznějších velikostí - zdarma
* Frankfurter Weinachtsmarkt: 
klobásky (Frankfurter Würstchen), Frankfurter Grü-
ne Sauce (brambory s pikantní omáčkou z drce-
ných bylinek a s vařeným vejcem)… na vytrávení 
můžete pokorzovat po nábřeží Mohanu

Odjezd na ubytování

Německá města Vánoc: 
FRANKFURT – WÜRZBURG – ROTHENBURG – BAMBERG 

Odjezd z Prahy v sobotu v 6:00 hod. 

1.den:
Toulky SOLNOU KOMOROU, vyhlášená hor-
ská jezerní kotlina nevšední krásy (UNESCO) od-
vodňovaná řekou Traun, kdysi významná těžbou 
soli, dnes hojně navštěvovaná turistická oblast. 
Dominuje jí téměř 3000 m vysoký Dachstein.  
Více než 40 jezer: největší Attersee - tvořili zde 
hudební skladatel Gustav Mahler a secesní malíř 
Gustav Klimt; z dalších jezer patří k nejznámějším 
Mondsee, Wolfgangsee s klášterem Traunkirchen, 
Traunsee či Hallstätter See - východisko k dachs-
teinským jeskyním

GMUNDEN, konečná první koněspřežné dráhy 
na evropském kontinentu, dnes keramické kašny, 
tramvaj – korzo podél jezera Traunsee

BAD ISCHL, nekorunované letní hlavní město 
rakouské monarchie ve 2. pol. 19. stol., navště-
vovaná je císařská letní rezidence Kaiservilla,… 
Co takové zmrzlinové pokušení v cukrárně Zauner?
S oblibou ji navštěvoval při svých pobytech císař-
ský pár František Josef I. a císařovna Sisi
* fotostop nad Hallstattským jezerem... 
a pak již rychle přes štýrskou část Solné komory

Vánoce na horské chatě Zottensberg 
v regionu Pyhrn - Priel (nedaleko lyžařské středisko 
Hinterstoder): čeká vás vánoční rodinná atmosféra 
(gemütlich), útulné pokoje s příslušenstvím, k dispo-
zici wellness, panoramatický Hallenbad s výhledy 
na okolní alpské vrcholy.
Bohaté Vánoční menu: bufetový salát, adventní po-
lévka, výběr z několika hlavních jídel, dezert, … 
Po večeři pan domácí sáhne po harmonice, při-
dají se synové.

2.den:
pozdější odjezd z Zottensbergu 

STEYR, nepsané hlavní město rakouských Vánoc 
se slavným Ježíškovem (Christkindl)

Pokušení, kterým neodoláte
ve městě se stále něco děje:
* v 16 hodin zazní trubači na náměstí
* klasické adventní trhy nejen na naměstí, ale i 
zámeckém parku spojené s prodejní výstavou ře-
meslníků na zámku 
* nechte se dovézt na Ježíškov historickým poštov-
ním autobusem z 50. let minulého století, na místě 
samotném vás čeká vánoční poštovní úřad, kde mů-
žete poslat vánoční pozdrav svým bližním,… jen 
kousek odtud se nachází největší betlém na světě
* Ježíškova dráha světem Vánoc
* několik muzeí s vánoční tématikou
* parojízda NEJ rakouskou úzkokolejkou 
do nedalekého Steinbachu

Návrat do Prahy v neděli v cca  21:00 hod.
 

Vánoce v rakouských Alpách

Kód: 822/2denní   Cena: od 2.800 Kč/os.Kód: 818/1denní  Cena: 40.000 Kč/bus
 819/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os.

2.den: po snídani odjezd směr
WÜRZBURG - prohlídka historického centra měs-
ta s průvodcem: pevnost Marienburg; dějiště tra-
gického konce Selské války r. 1525. V březnu 
1945 zničeno bombardováním, ale nejvýznam-
nější památky byly obnoveny (dnes pod záštitou 
UNESCO)
* obrovský dóm sv. Kiliána (čtvrtý největší románský 
kostel v Německu) se  sousedním „Novým dómem“ 
s unikátními řezbami sochaře Riemenschneidera 
 * barokní arcibiskupská rezidence (1720–44, 
zčásti dílo českého rodáka Balthasara Neumanna) 
* most přes Mohan (1473–1534) ozdobený ba-
rokními sochami

BAMBERG - prohlídka města s průvodcem:
starobylé město mezi sedmi pahorky nad řekou 
Regnitz, ve středověku sídlo rodu Babenberků; 
dobře zachovalé historické centrum (UNESCO)  
patří k nejhezčím v zemi a bývá označován Franc-
ký Řím (někdy též malá Praha)
* objekty spjaté s předrománskou falcí: renesanč-
ní Starý dvůr a Dóm (13. stol.), Nový dvůr (Leon-
hard Dientzenhofer, r. 1704) 
* na nedalekém Kaulbergu kostel P. Marie z l. 
1320–87 (zčásti dílo parléřovské huti) 

Pokušení, kterým neodoláte:
* adventním trhům na hlavním náměstí
* útokům na Vaše chuťové buňky v někte-
ré rybí restauraci Malých Benátek, chutě můžete 
zkompletovat doušky místního černého kouřového 
piva (Rauchbier)
* výzva pro fotografy: rokoková radnice na 
ostrůvku uprostřed řeky Regnitz  

Návrat do Prahy v neděli v cca 22 hod.

Käthe Wohlfahrt - synonymum německých 
Vánoc, v sobě ukrývá půl století úsilí manželů  
Wilhelma a Käthe Wohlfartových za naplnění své-
ho snu:  uprostřed Rothenburgu vybudovali Němec-
ké muzeum Vánoc, které je přístupné celoročně.  
Na ploše cca 1000 m2 vstoupíte do světa vánoč-
ních světel, ozdob, dekorace a předmětů, které tvoří  
idylický celek v našem uspěchaném světě: před 
vámi se postupně objeví nejrůznější postavič-
ky, vánoční ozdoby, malé i obří vánoční pyrami-
dy, ručně vyřezávané figurky, betlémy, louskáčky. 
Společnost má mnoho poboček nejen v Německu, 
ale i belgických Bruggách, Alsasku, dokonce i v 
americké Minnesotě. 

Christkindl - Ježíškov. Příběh nemocného štýrské-
ho varhaníka: vyřezal jesličky, do nich postavil so-
chu Ježíška, ke které se chodil každou neděli mod-
lit,… až se (zázračně) uzdravil. Od té doby se na 
Christkindl chodí modlit zástupy poutníků, kterým 
postavili kostelík a i vánoční poštovní úřad: otevírá 
své přepážky jen v době adventu, aby vypravil na 
dva miliony vánočních pohlednic a orazítkoval je 
nebeským razítkem – jaká to nádhera!
Poblíž se nachází Muzeum historických vánočních 
ozdob a největší betlém na světě s takřka 800 
vyřezávanými figurami. K vidění je mechanický 
betlém krkonošského Mistra Karla Kloudy z přelo-
mu 18. a 19. století.

Zlatnická 7, 110 00 Praha 1
tel./fax: 235 310 114, mobil: 739 356 390

e-mail: kolektivy@toulkyevropou.cz

Víkendové toulky  
za adventními příběhy

Svět vídeňských koncertů

Toulky vánočními trhy

Exkurze do opery, divadel...

Vánoce v rakouských Alpách

www.toulkyevropou.cz

Sladká pokušení, kterým neodoláte

Kód: 821/2denní  Cena: od 2.700 Kč/os.



* Státní Opera: 
komentovaná prohlídka úžasné budovy v italském 
renesančním stylu, v r. 1869 ji otevíral Mozartův 
Don Giovanni, působili tady věhlasní skladate-
lé, namátkou Mahler, Strauss, Karajan, Abbado;  
v r. 1945 byla téměř zničena, následně důkladně 
rekonstruována (5,50€)
* Parlament: 
komentovaná prohlídka klasicistní budovy od dán-
ského architekta Theophila Hansena, ve kterém 
hřímal třeba náš T. G. Masaryk a další poslanci 
ze 17 poddaných národů ve svých mateřských ja-
zycích (4€, angličtina)
* Oranžérie Schönbrunn: 
večerní vánoční koncert Zámeckého orchestru, 
na kterém zazní slavné předehry W. A. Mozarta 
nebo oblíbené Straussovy operní árie, polky a val-
číky (vstupenka od 35€)
* koupání v Therme Wien: 
pro zájemce 3hodinový pobyt v jednom z nejmo-
dernějších evropských akvaparků vyjde na 15,50€
* exkurze po kavárnách a cukrárnách: 
posezení s pravou vídeňskou kávou - Landtmann, 
Central, Hawelka, Grünsteidl, Sacher… nebo špa-
cír po bulvárech či zákoutích.

Odjezd z Prahy v 0:30 hod. 

SALCBURK, správní město Salcburska, pro 
množství památek někdy též nazývané Řím severu 
- prohlídka města s průvodcem:
* slavná nákupní ulice Getreidegasse s pestrými 
domovními štíty a znameními s průchody do úz-
kých uliček s prodejem vánočních delikates
* rozlehlá náměstí, kostely a kláštery: dóm sv. 
Ruperta (Santini Solari), františkánů (s barokními 
úpravami od J.B. Fischera z Erlachu), univerzitní 
kostel (stejný stavitel), klášter sv. Petra (s nádher-
ným hřbitovem), Voršilek ad.
* reprezentativní budovy: arcibiskupská a nová Re-
zidence, Velká festivalová budova, napajedla nebo 
též koupadla – víte, co to jsou koupadla? 
* nad městem se vypíná pevnost Hohe Salzburg 
(pozemní lanovka a vstupné na výstavy cca 10,50€)
* na pravém břehu řeky Salzach kostel a hřbitov 
sv. Šebestiána s mauzoleem jednoho z nejmocněj-
ších salcburských arcibiskupů Wolfa Dietricha, mj. 
hrobka Leopolda Mozarta, lékaře Paracelsa 
* výstavné zahrady Mirabell se stejnojmenným 
zámkem a galerií barokních trpaslíků

Pokušení, kterým neodoláte:
* Historisches Salzburger Christkindlmarkt
je zmiňován již od roku 1491, od 17. stol. pod 
názvem Mikulášský trh patřil mezi nejznámější ad-
ventní trhy Evropy; místa trhů se často měnila, nyní 
se odehrávájí na náměstích okolo Dómu, ale i za 
hradbami zdejší pevnosti a na dalších místech
* posezení v některé z četných kaváren – 
co třeba přímo nejstarší Café Tomaselli na Starém 
tržišti,… dát si vyhlášená „venušina prsíčka“?
* nedaleko dolní stanice lanovky objevíte nejstar-
ší pekárnu ve městě se zaručeně čerstvým pečivem
* Fürstovy čokoládové koule z pistáciového 
marcipánu a nugátu, ty zaručeně originální sežene-
te jen na několika místech balené ve stříbro-modrém 
staniolu bez konzervačních látek
* chystáte vdavky, milé dámy?,… tak jedině 
v Salcburku v pověstném Mramorovém sálu zámku 
Mirabell!: samotný obřad sice trvá krátce, nějakých 
deset, patnáct minut,… za dveřmi již podupávají 
další nedočkavé páry, ale takto posvěcený vztah 
vydrží na celý život… nestojí to za to?
* pro pány pivní svět pivovaru Stiegl

HELLBRUNN, čas pro adventní trhy na nádvoří 
zámku ve stylu italských vil, v létě různé vodní kra-
tochvíle, v době adventu hudební produkce alp-
ských hornistů a flétnistů před zámkem

SCHLADMING, čertovská noc pekelníků, 
největší ďábelská podívaná na procesí horských 
čertů s roztodivnými strašidelnými maskami na po-
vozech, ze kterých dští oheň,… Krampuslauf začí-
ná právě v 19:30 s následným čertovským večír-
kem u sjezdovek (cca 7€)
Pozn.: čertovské noci probíhají i na dalších mís-
tech Rakouska a Bavorska nejen 1. adventní sobotu 

Návrat do Prahy v neděli nad ránem v cca 5 hod!
 

Odjezd z Prahy v 6:00 hod.  

BODENMAIS
* sklárna Joska se sbírkou křišťálových pohá-
rů pro vítěze,… mezi návštěvníky patřil Boris Bec-
ker, Franz Beckenbauer, bratři Schumacherové,  
nákup vkusných suvenýrů moderního designu, 
málo známá sklárna se skvělými produkty (zdarma)
* 5 vyvolených si vyfoukne vlastní skleněnou kouli, 
vaši bližní vás při akci vyfotí a váš výkon bude 
dlouho zdobit rodinnou kroniku,… (5€)

PASOV, starobylé město na soutoku Dunaje, 
Innu a říčky Ilz, spjaté již s Římany a biskupstvím, 
obnovené po dvou velkých požárech v 17. stol. 
Převážná část staveb v křivolakých středověkých 
uličkách je proto až barokní (zčásti za účasti ital-
ských umělců)
* velkolepá Nová biskupská rezidence, původní 
ráz si naopak podržel románský klášter Nieder-
burg a také gotická radnice 
* pahorkům nad městem vévodí dvojice pevností: 
Veste Oberhaus a Niederhaus poutní kostel P. Ma-
rie Pomocné (poč. 17. stol.)
* Muzeum skla s největší sbírkou českého křišťálu 
na světě 

Pokušení, kterým neodoláte
* pro zájemce polední varhaní koncert 
na největších varhanách na světě v gotickém 
Dómu sv. Štěpána: jediný varhaník ovládá pate-
ro vzájemně nezávislých těles s 18 000 píšťalami 
a 233 registry (4€)
* „Dreiflüsse – Stadtrundfahrt“, 
40minutová plavba po soutoku tří pasovských řek: 
Dunaje - Innu a Ilzu vytápěným parníkem za zvuku 
vídeňských valčíků, nevšedních pohledů na měs-
to,… a třeba sklenky vína (9€)
* toulky adventními trhy před Dómem

Návrat do Prahy v cca 21hod.
 

VÍDEŇ noblesní a kavárenská 

VÍDEŇ, dříve hlavní město rakousko-uherské mo-
narchie, dnes hlavní město země, sídlo OSN a 
řady mezinárodních institucí - jedno z největších 
evropských turistických center. V březnu 1938 
vstoupili do země nacisté, město bylo ve 2. svět. 
válce bombardováno, v r. 1945 rozděleno do čtyř 
zón a do r. 1955 spravováno čtyřmi mocnostmi. 
Město hudby, žil zde mj. Johann Strauss ml., na 
Centrálním hřbitově pohřbeni Beethoven, Brahms, 
Schubert ad.

Filosofie vídeňských zájezdů:

* společné několikahodinové pěší prohlídky 
vybrané části historického centra, po které ná-
sleduje 
* volno k návštěvě adventních trhů a nákupů 
* pro zájemce odpolední exkurze: komento-
vané prohlídky vybraných objektů, event. ve-
černí koncert
* odjezd z Prahy 6:00 hod., očekávaný 
návrat ve 23:30 hod. 
* výše vstupného z roku 2012

* Wiener Musikverein: 
komentovaná prohlídka slavné koncertní budovy 
se Zlatým sálem, odtud sleduje každoročně v pří-
mém přenosu až 1,3 miliardy lidí Novoroční kon-
cert Vídeňských filharmoniků (mají zde své sídlo) 
získat vstupenku je prakticky nemožné, v průběhu 
roku probíhá aukce, …vstupné 6€ 
* Oranžérie Schönbrunn: 
večerní vánoční koncert Zámeckého orchestru, 
na kterém zazní slavné předehry W. A. Mozarta 
nebo oblíbené Straussovy operní árie, polky a val-
číky (vstupenka od 35€)
* Burgtheatr: 
komentovaná exkurze do slavného dvorního di-
vadla Habsburků s monumentálními schodišti, ná-
vrh Gottfrieda Sempera a Karla Hasenauera s ná-
stropními malbami od Gustava Klimta, na jeho 
prknech vystupoval např. Pavel Landovský nebo 
Kateřina Schrattová (4,50€, německy/anglicky)

VÍDEŇ secesní a habsburská

* Schönbrunn, 
komplex letního sídla Habsburků (J. B. Fischer), 
cca hodinová prohlídka zahrne 22 sálů císařských 
apartmánů Františka Josefa I. a jeho krásné Sisi 
(Imperial Tour, 10,50€, český audioguide)

Nedělní polodenní výlet mimo Vídeň:

MAYERLING: co takhle arcivévodská tragédie 
korunního prince Rudolfa Habsburského a barone-
sy Marii Vetserové? Jejich vztah skončil právě na 
zámku Mayerling. Prohlídka zámku zahrnuje: lož-
nici korunního prince Rudolfa-místo tragédie, kos-
tel, rakev M. Vetserové, originální předměty, do-
bové fotografie ad. (vstupné 2,50€)

BADEN, teplé sirnaté lázně známé již Římanům, 
dnešní město ve stylu Biedermeieru 19. století 
* toulky mezi lázeňskými budovami: Casino, farní 
kostel sv. Štěpána či zříceniny hradů.
Ve městě se mj. narodili: 
Kateřina Schrattová, herečka vídeňského Burgthe-
atru, milenka Františka Josefa I. 
Max Reinhardt, divadelní režisér 
Karel Ludvík Habsburský, arcivévoda rakouský  

zpět tramvají Badenkou do centra Vídně 
(27 km, cca 45 minut, 5,40€)

Odjezd z Prahy v 6:00 hod.
1.den:
MNICHOV, historická metropole, dnes hlavní 
město Bavorska, řadí se k předním centrům hi-tech 
průmyslu a mediální techniky: 300 vydavatelství, 
filmové ateliéry Bavaria, sídla televizních a roz-
hlasových stanic, známý je pivní festival Oktober-
fest - prohlídka města s průvodcem:
* Mariánské náměstí s novogotickou radnicí, ne-
dalekým gotickým kostelem P. Marie (15. stol.) a 
kurfiřtskou Rezidencí 
* výstavné paláce (Bürgersaal z l. 1709–10) a 
kostely: renesanční kostel sv. Michala z konce 
16. stol., v kryptě mj. pohřben „stavitel romantic-
kých zámků“ král Ludvík II. Bavorský
* rokokový kostel sv. Jana Nepomuckého z doby 
po r. 1730 (podle architektů bratří Asamových na-
zýváným též Asam-Kirche)
* na středověké centrum navazuje výstavba z prv-
ní poloviny 19. stol.: král Ludvík I. jí spolu s archi-
tektem Leonem von Klenze vtiskl svou představu 
antické architektury se sloupovými průčelími a bra-
nami (Propylaje), otevírajícími se k širokým třídám 
* slavná mnichovská muzea patří k nejbohatším 
v Evropě: Glyptotéka, Pinakotéka ad. a významná 
Akademie výtvarných umění

Pokušení, kterým neodoláte:
* středověký adventní trh před radnicí
* doušek piva v největší hospodě světa
Höfbräuhaus nebo ochutnávka zdejších slav-
ných pivovarských značek: Paulaner, Augustiner, 
Löwebräu, Augustinerbräu (nejstarší a nejvěhlas-
nější místní pivovar, pojme přes tisíc návštěvníků)  
* Allianz Arena, exkurze do fotbalového 
svatostánku z roku 2006 připomíná mimozem-
skou planetární loď s měnící se hrou barev a vzdu-
chovými polštáři (12€)

Další TOP místa, která musíte vidět:
* Deutsches Muzeum, údajně největší muzeum 
vědy a techniky v Evropě
* letní královská rezidence Nymphenburg s nád-
hernými zahradami (8,5€, parky zdarma). 
* Olympijský areál z roku 1972 s nadčasovou 
architekturou 
* exkluzívní svět a muzeum BMW představuje vr-
chol moderní architektury,… kdo by se nechtěl 
projet posledními modely této značky?

2.den: 
Mnichov, dokončení prohlídky, odpolední 
AUGSBURG,  tábor římské kolonie Augusta Vin-
delicorum, později mocné biskupství, ještě pozdě-
ji bohatý rod Fuggerů založil nejstarší chudinské 
sídliště v Evropě (dnes domov důchodců). 
* prohlídka s průvodcem: 
Fuggerhäuser, rodinné sídlo rodu s arkádovými 
nádvořími, velkolepá radnice v manýristickém sty-
lu, výstavná Maxmilianstrasse, bývalá Zbrojnice 
s bronzovým sousoším Svatého Michaela srážejí-
cího démona

Návrat do Prahy v neděli v cca 22 hod.

VÍDEŇ, čeká vás prohlídka schönbrunnských 
zahrad i pěší procházka historickým centrem: 
císařský Hofburg s jeho parky a zahradami, Gra-
ben, kostel sv. Štěpána, Albertina, toulky po Kärt-
nerstrasse k Opeře a dále po Ringu třeba k Burg-
theatru, radnici… následné volno k nákupům a ná-
vštěvě některého z vánočních trhů:
- naleznete je nejen před Novou radnicí, ale na 
mnoha dalších místech: třeba na nedalekém ná-
městí Marie Terezie, před zámkem Belvedere 
nebo před kostelem Karlskirche,  v Schönbrunnu, 
Prátru či na náměstí Am Hof; malý starovídeňský 
vánoční trh se nachází na náměstí Freyung ...  

Vídeňské kavárny – legendární, světoznámé, 
oblíbené místo setkávání přátel, známých, kde mů-
žete třeba u jedné kávy prosedět celý den, aniž by 
vám personál dával najevo, že jste zde nežádoucí. 
Ve zdejších kavárnách se čtou noviny, hraje kuleč-
ník, bridž, taroky, živě se diskutuje, řeší stěžejní 
problémy světa. Není divu: Rakušané údajně roč-
ně vypijí přes 160 litrů tohoto životabudiče, čímž 
vládnou celému světu nejen jeho množstvím, ale i 
kvalitou a nejméně 40 druhy. 

Mezi oblíbené patří zejména: 
Melange, z poloviny káva a z poloviny horké 
mléko s bohatou pěnou a kopečkem šlehačky s 
kakaovým práškem navrchu
Häfferlkaffe, káva naruby: 1/3 kávy je zalité 2/3 
horkého mléka a pěny
Einspänner, „jednospřežná káva“: černá káva 
nebo moka ve sklenici a s čepičkou smetany
Fiakr, pili ji kočí fiakrů mezi jednotlivými jízdami: 
espreso s rumem, koňakem, nebo griotkou…

Výčet kaváren by byl nekonečný: Demel, Landt-
mann, Sacher - oficiální kavárna vlády, původně 
dokonce než vyvolených Františka Josefa I., ti 
ostatní navštěvovali nedaleké Café Schwarzen-
berg, Hawelka, Central (kafovali tady svého času 
třeba Masaryk, Kramář, ale i architekt Adolf Loos.)

Sacherův dort spatřil světlo světa v roce 1832, 
kdy údajně tehdy šestnáctiletý Franz Sacher, učeň 
druhého ročníku na dvoře knížete Metternicha, vy-
tvořil náhodně čokoládovou pochoutku dortu s me-
ruňkovou marmeládou a čokoládovou polevou. 

O necelé půlstoletí později založil nejprve restau-
raci a následně dnes světoznámý hotel Sacher 
a prodejnu s cukrárnou, která se každoročně stá-
vá takřka povinnou nákupní zastávkou v portfó-
liu snad každého návštěvníka Vídně. Název Ori-
ginal Sacher-Torte je registrován vídeňským hote-
lem Sacher jako firemní označení, receptura dor-
tu je držena v tajnosti. 

Odjezd z Prahy v 6:00 hod.  

ABENSBERG, advent začneme trochu netradičně
* exkurze do Kuchlbauer´s Bierwelt…  
a není to ledasjaký pivovar:
- poslední dílo rakouského umělce Friedensreicha 
Hundertwassera; v pivovarské expozici naleznete 
poslední Mistrovy faxy, které posílal ze své jachty 
kdesi u Nového Zélandu, kde také v roce 2000 
zemřel. Po jeho smrti projekt dokončila jím zříze-
ná nadace: 
- přes 30 metrů vysoká „Pivní věž“ s pozlacenou 
koulí na vrcholu s typickými pestrobarevnými Mis-
trovými uměleckými dlaždicemi s využitím mnoha 
barev, nerovných linií představuje novou dominan-
tu nejen pivovaru, ale i města…
… čeká na Vás ochutnávka místního piva s preclí-
kem v ceně (10,50€, němčina)

Odpoledne  se přesuneme směr
REGENSBURG, historicky významné město na 
březích Dunaje, od. r. 739 sídlo biskupství, jemuž 
do r. 973 podléhaly i české země; v r. 1158 zde 
byl korunován český král Vladislav II., ve městě se 
mj. nachází:
* nejstarší funkční kamenný most (rok 1135) 
s navazujícím pětipodlažním skladištěm soli a 
slavnou uzenářskou dílnou 
* dominantou města je gotický Dóm sv. Petra 
v duchu francouzské gotiky 
* 20 věžových  obytných paláců v severoital. stylu 
a více než 1200 historických domů (od roku 2006 
zápis v UNESCO)

Pokušení, kterým neodoláte
* vůně starobavorských pochoutek roman-
tického vánočního trhu na zámku Thurn-Taxisů... 
vlastnili i český zámek Loučeň, kde „prali“ peníze, 
pan Alexandr Thurn-Taxis zásadně platil vypraný-
mi bankovkami a vyleštěnými mincemi; na tržišti 
naleznete umělecká díla lidových kovářů, či řez-
bářů, sklářů a hrnčířů

Návrat do Prahy v neděli v cca 22 hod.

Odjezd z Prahy v sobotu v 0:30 hod. 

1.den:
FÜSSEN, malebné městečko na konci romantic-
ké cesty v bavorském podhůří Alp s mohutnou 
gotickou pevností a zbytky kláštera sv. Manga 
- ranní zastávka, přejezd směr extravagantní po-
hádkové zámky krále Ludvíka II. Bavorského 

Pokušení, kterým neodoláte:
* Neuschwanstein, prohlídka neoromantického 
zámku, v němž král Ludvík vtiskl charakter svých 
romantických představ inspirovaných Wagnerový-
mi operami a plány divadelního architekta Chris-
tiana Janka, dnes inspirace pro výrobce hraček, 
knižní ilustrátory, filmové výtvarníky a četné ná-
vštěvníky (12€, český audioguide)
* Hohenschwangau, exteriéry zámku
* procházka po okolí s fotogenickými záběry na 
oba zámky, Labutí jezero a alpské scenérie

Přejezd s fotostopy (krátké zastávky):
WIES, nejkrásnější rokokový kostel severně od Alp 
sv. Josefa u bičovaného Spasitele (UNESCO) 

ETTAL, barokní architektura benediktýn. kláštera 
– prohlídka nádvoří

OBERAMMERGAU, pořádání pašijových her, 
městečko s malovanými domy a sbírkou historic-
kých kostelních jesliček

ZUGSPITZE, úžasné výhledy na nejvyšší vrchol 
Německa (2965 m) 

* Linderhof, parky a exteriéry rokokového zámku 
s umělou jeskyní, parkem, vodopády a 32 m vyso-
kým vodotryskem

Odjezd na ubytování 

2.den: po snídani odjezd směr
* BAD TÖLZ, filmové lázně známé ze seriálu o 
korpulentním komisařovi Rexovi bodoval v něko-
lika soutěžích, adventní trh na ulici Marktstrasse
* Herrenchiemsee, krátká plavba po jezeře a
prohlídka zámku ve stylu francouzských Versailles 
(7€, český audioguide), procházka po ostrově a 
další plavba na vánoční ostrov Fraueninsel, na ná-
dvoří zdejšího kláštera se nachází další z bavor-
ských trhů,… třeba se dočkáte i stánku na lodi ně-
kterého z rybářů

Návrat do Prahy v neděli v cca 22 hod. 

 

Odjezd z Prahy v 6:30 hod. 

DRÁŽĎANY, „Florencie na Labi“, kdysi sídlo sas-
kých kurfiřtů proslavené svou krásou. Téměř celé 
město bylo zničeno za 2. světové války a dosud je 
postupně obnovováno:
* velkolepé barokní paláce a kostely: např. v roce 
2005 obnovený kostel P. Marie z l. 1726–43 
nebo Dvorní kostel z l. 1738–51 ad. 
* světoznámá Semperova opera

Pokušení, kterým neodoláte
* slavnost vánočky: Stollenfest s průvo-
dem historických postav v čele se saským kurfiřtem 
Augustem Silným a hraběnkou Coselou (pouze  
o druhém adventním víkendu)
* Striezelmarkt, jeden z několika vánočních 
trhů na zdejších náměstích
* výstavy v rezidenčním zámku: Historisches 
Grünes Gewölbe, Türkische Kammer
* Dopravní muzeum nebo Muzeum hygieny se 
známou skleněnou pannou,… ale i zajímavějšími 
lidskými orgány:-)
* letohrádek Zwinger (1709–32): mezi klasické 
objekty návštěvy patří Obrazárna starých Mistrů, 
Sbírka porcelánu či Zbrojnice

Pro zájemce odpolední výlet směr
MÍŠEŇ, středověké město při Labi pod hradem 
vzniklým v r. 929 při expanzi saských vladařů na 
tehdy slovanská území. Bylo sídlem biskupství a 
vladařů z wettinské dynastie. Začátkem 18. století 
se místnímu alchymistovi J. F. Böttgerovi podařil 
objev porcelánu: kombinaci coldického jílu (druh 
kaolínu), vápenatého alabastru a křemičitého pís-
ku, aby zde založil první evropskou porcelánku.
* Městu dominuje hrad Albrechtburg, zachoval  
se gotický Dóm (13.–15. stol.), v podhradí se mů-
žete procházet půvabnými uličkami.
* nejstarší evropská porcelánka (r. 1710) 
exkurze s ukázkovými dílnami představují bosíře, 
formíře, malbu na glazuru při práci (9€)

Návrat do Prahy v cca  21 hod.

Toulky za rakouskými čerty: 
SALCBURK – SCHLADMING

Kód: 800/1denní      Cena: 40.000 Kč/bus

Bavorský Les v čase adventu:
BODENMAIS a PASOV

Zámky Ludvíka Bavorského: 
Neuschwanstein – Linderhof

Kód: 802/1denní  Cena: 40.000 Kč/bus
 803/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os.Kód: 801/1denní  Cena: 24.000 Kč/bus

Adventní toulky VÍDNÍ

Kód: 804/1denní  Cena: 30.000 Kč/bus
 805/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os.

VÍDEŇ secesní a habsburská VÍDEŇ noblesní a kavárenská

Kód: 810/1denní  Cena: 30.000 Kč/bus
 811/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os.

Kód: 808/1denní  Cena: 30.000 Kč/bus
 809/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os.

VÍDEŇ hudební 

Kód: 806/1denní  Cena: 30.000 Kč/bus
 807/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os. VÍDEŇ a zámek Schönbrunn

Kód: 812/1denní    Cena: 24.000 Kč/bus

DRÁŽĎANY v čase štól

Kód: 813/1denní      Cena: 20.000 Kč/bus

Kouzlo REGENSBURGU  
a svět bavorského pivaře 

Bavorsko v čase adventu: 
MNICHOV, AUGSBURG

Kód: 816/1denní    Cena: 30.000 Kč/busKód: 814/1denní  Cena: 40.000 Kč/bus
 815/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os.



* Státní Opera: 
komentovaná prohlídka úžasné budovy v italském 
renesančním stylu, v r. 1869 ji otevíral Mozartův 
Don Giovanni, působili tady věhlasní skladate-
lé, namátkou Mahler, Strauss, Karajan, Abbado;  
v r. 1945 byla téměř zničena, následně důkladně 
rekonstruována (5,50€)
* Parlament: 
komentovaná prohlídka klasicistní budovy od dán-
ského architekta Theophila Hansena, ve kterém 
hřímal třeba náš T. G. Masaryk a další poslanci 
ze 17 poddaných národů ve svých mateřských ja-
zycích (4€, angličtina)
* Oranžérie Schönbrunn: 
večerní vánoční koncert Zámeckého orchestru, 
na kterém zazní slavné předehry W. A. Mozarta 
nebo oblíbené Straussovy operní árie, polky a val-
číky (vstupenka od 35€)
* koupání v Therme Wien: 
pro zájemce 3hodinový pobyt v jednom z nejmo-
dernějších evropských akvaparků vyjde na 15,50€
* exkurze po kavárnách a cukrárnách: 
posezení s pravou vídeňskou kávou - Landtmann, 
Central, Hawelka, Grünsteidl, Sacher… nebo špa-
cír po bulvárech či zákoutích.

Odjezd z Prahy v 0:30 hod. 

SALCBURK, správní město Salcburska, pro 
množství památek někdy též nazývané Řím severu 
- prohlídka města s průvodcem:
* slavná nákupní ulice Getreidegasse s pestrými 
domovními štíty a znameními s průchody do úz-
kých uliček s prodejem vánočních delikates
* rozlehlá náměstí, kostely a kláštery: dóm sv. 
Ruperta (Santini Solari), františkánů (s barokními 
úpravami od J.B. Fischera z Erlachu), univerzitní 
kostel (stejný stavitel), klášter sv. Petra (s nádher-
ným hřbitovem), Voršilek ad.
* reprezentativní budovy: arcibiskupská a nová Re-
zidence, Velká festivalová budova, napajedla nebo 
též koupadla – víte, co to jsou koupadla? 
* nad městem se vypíná pevnost Hohe Salzburg 
(pozemní lanovka a vstupné na výstavy cca 10,50€)
* na pravém břehu řeky Salzach kostel a hřbitov 
sv. Šebestiána s mauzoleem jednoho z nejmocněj-
ších salcburských arcibiskupů Wolfa Dietricha, mj. 
hrobka Leopolda Mozarta, lékaře Paracelsa 
* výstavné zahrady Mirabell se stejnojmenným 
zámkem a galerií barokních trpaslíků

Pokušení, kterým neodoláte:
* Historisches Salzburger Christkindlmarkt
je zmiňován již od roku 1491, od 17. stol. pod 
názvem Mikulášský trh patřil mezi nejznámější ad-
ventní trhy Evropy; místa trhů se často měnila, nyní 
se odehrávájí na náměstích okolo Dómu, ale i za 
hradbami zdejší pevnosti a na dalších místech
* posezení v některé z četných kaváren – 
co třeba přímo nejstarší Café Tomaselli na Starém 
tržišti,… dát si vyhlášená „venušina prsíčka“?
* nedaleko dolní stanice lanovky objevíte nejstar-
ší pekárnu ve městě se zaručeně čerstvým pečivem
* Fürstovy čokoládové koule z pistáciového 
marcipánu a nugátu, ty zaručeně originální sežene-
te jen na několika místech balené ve stříbro-modrém 
staniolu bez konzervačních látek
* chystáte vdavky, milé dámy?,… tak jedině 
v Salcburku v pověstném Mramorovém sálu zámku 
Mirabell!: samotný obřad sice trvá krátce, nějakých 
deset, patnáct minut,… za dveřmi již podupávají 
další nedočkavé páry, ale takto posvěcený vztah 
vydrží na celý život… nestojí to za to?
* pro pány pivní svět pivovaru Stiegl

HELLBRUNN, čas pro adventní trhy na nádvoří 
zámku ve stylu italských vil, v létě různé vodní kra-
tochvíle, v době adventu hudební produkce alp-
ských hornistů a flétnistů před zámkem

SCHLADMING, čertovská noc pekelníků, 
největší ďábelská podívaná na procesí horských 
čertů s roztodivnými strašidelnými maskami na po-
vozech, ze kterých dští oheň,… Krampuslauf začí-
ná právě v 19:30 s následným čertovským večír-
kem u sjezdovek (cca 7€)
Pozn.: čertovské noci probíhají i na dalších mís-
tech Rakouska a Bavorska nejen 1. adventní sobotu 

Návrat do Prahy v neděli nad ránem v cca 5 hod!
 

Odjezd z Prahy v 6:00 hod.  

BODENMAIS
* sklárna Joska se sbírkou křišťálových pohá-
rů pro vítěze,… mezi návštěvníky patřil Boris Bec-
ker, Franz Beckenbauer, bratři Schumacherové,  
nákup vkusných suvenýrů moderního designu, 
málo známá sklárna se skvělými produkty (zdarma)
* 5 vyvolených si vyfoukne vlastní skleněnou kouli, 
vaši bližní vás při akci vyfotí a váš výkon bude 
dlouho zdobit rodinnou kroniku,… (5€)

PASOV, starobylé město na soutoku Dunaje, 
Innu a říčky Ilz, spjaté již s Římany a biskupstvím, 
obnovené po dvou velkých požárech v 17. stol. 
Převážná část staveb v křivolakých středověkých 
uličkách je proto až barokní (zčásti za účasti ital-
ských umělců)
* velkolepá Nová biskupská rezidence, původní 
ráz si naopak podržel románský klášter Nieder-
burg a také gotická radnice 
* pahorkům nad městem vévodí dvojice pevností: 
Veste Oberhaus a Niederhaus poutní kostel P. Ma-
rie Pomocné (poč. 17. stol.)
* Muzeum skla s největší sbírkou českého křišťálu 
na světě 

Pokušení, kterým neodoláte
* pro zájemce polední varhaní koncert 
na největších varhanách na světě v gotickém 
Dómu sv. Štěpána: jediný varhaník ovládá pate-
ro vzájemně nezávislých těles s 18 000 píšťalami 
a 233 registry (4€)
* „Dreiflüsse – Stadtrundfahrt“, 
40minutová plavba po soutoku tří pasovských řek: 
Dunaje - Innu a Ilzu vytápěným parníkem za zvuku 
vídeňských valčíků, nevšedních pohledů na měs-
to,… a třeba sklenky vína (9€)
* toulky adventními trhy před Dómem

Návrat do Prahy v cca 21hod.
 

VÍDEŇ noblesní a kavárenská 

VÍDEŇ, dříve hlavní město rakousko-uherské mo-
narchie, dnes hlavní město země, sídlo OSN a 
řady mezinárodních institucí - jedno z největších 
evropských turistických center. V březnu 1938 
vstoupili do země nacisté, město bylo ve 2. svět. 
válce bombardováno, v r. 1945 rozděleno do čtyř 
zón a do r. 1955 spravováno čtyřmi mocnostmi. 
Město hudby, žil zde mj. Johann Strauss ml., na 
Centrálním hřbitově pohřbeni Beethoven, Brahms, 
Schubert ad.

Filosofie vídeňských zájezdů:

* společné několikahodinové pěší prohlídky 
vybrané části historického centra, po které ná-
sleduje 
* volno k návštěvě adventních trhů a nákupů 
* pro zájemce odpolední exkurze: komento-
vané prohlídky vybraných objektů, event. ve-
černí koncert
* odjezd z Prahy 6:00 hod., očekávaný 
návrat ve 23:30 hod. 
* výše vstupného z roku 2012

* Wiener Musikverein: 
komentovaná prohlídka slavné koncertní budovy 
se Zlatým sálem, odtud sleduje každoročně v pří-
mém přenosu až 1,3 miliardy lidí Novoroční kon-
cert Vídeňských filharmoniků (mají zde své sídlo) 
získat vstupenku je prakticky nemožné, v průběhu 
roku probíhá aukce, …vstupné 6€ 
* Oranžérie Schönbrunn: 
večerní vánoční koncert Zámeckého orchestru, 
na kterém zazní slavné předehry W. A. Mozarta 
nebo oblíbené Straussovy operní árie, polky a val-
číky (vstupenka od 35€)
* Burgtheatr: 
komentovaná exkurze do slavného dvorního di-
vadla Habsburků s monumentálními schodišti, ná-
vrh Gottfrieda Sempera a Karla Hasenauera s ná-
stropními malbami od Gustava Klimta, na jeho 
prknech vystupoval např. Pavel Landovský nebo 
Kateřina Schrattová (4,50€, německy/anglicky)

VÍDEŇ secesní a habsburská

* Schönbrunn, 
komplex letního sídla Habsburků (J. B. Fischer), 
cca hodinová prohlídka zahrne 22 sálů císařských 
apartmánů Františka Josefa I. a jeho krásné Sisi 
(Imperial Tour, 10,50€, český audioguide)

Nedělní polodenní výlet mimo Vídeň:

MAYERLING: co takhle arcivévodská tragédie 
korunního prince Rudolfa Habsburského a barone-
sy Marii Vetserové? Jejich vztah skončil právě na 
zámku Mayerling. Prohlídka zámku zahrnuje: lož-
nici korunního prince Rudolfa-místo tragédie, kos-
tel, rakev M. Vetserové, originální předměty, do-
bové fotografie ad. (vstupné 2,50€)

BADEN, teplé sirnaté lázně známé již Římanům, 
dnešní město ve stylu Biedermeieru 19. století 
* toulky mezi lázeňskými budovami: Casino, farní 
kostel sv. Štěpána či zříceniny hradů.
Ve městě se mj. narodili: 
Kateřina Schrattová, herečka vídeňského Burgthe-
atru, milenka Františka Josefa I. 
Max Reinhardt, divadelní režisér 
Karel Ludvík Habsburský, arcivévoda rakouský  

zpět tramvají Badenkou do centra Vídně 
(27 km, cca 45 minut, 5,40€)

Odjezd z Prahy v 6:00 hod.
1.den:
MNICHOV, historická metropole, dnes hlavní 
město Bavorska, řadí se k předním centrům hi-tech 
průmyslu a mediální techniky: 300 vydavatelství, 
filmové ateliéry Bavaria, sídla televizních a roz-
hlasových stanic, známý je pivní festival Oktober-
fest - prohlídka města s průvodcem:
* Mariánské náměstí s novogotickou radnicí, ne-
dalekým gotickým kostelem P. Marie (15. stol.) a 
kurfiřtskou Rezidencí 
* výstavné paláce (Bürgersaal z l. 1709–10) a 
kostely: renesanční kostel sv. Michala z konce 
16. stol., v kryptě mj. pohřben „stavitel romantic-
kých zámků“ král Ludvík II. Bavorský
* rokokový kostel sv. Jana Nepomuckého z doby 
po r. 1730 (podle architektů bratří Asamových na-
zýváným též Asam-Kirche)
* na středověké centrum navazuje výstavba z prv-
ní poloviny 19. stol.: král Ludvík I. jí spolu s archi-
tektem Leonem von Klenze vtiskl svou představu 
antické architektury se sloupovými průčelími a bra-
nami (Propylaje), otevírajícími se k širokým třídám 
* slavná mnichovská muzea patří k nejbohatším 
v Evropě: Glyptotéka, Pinakotéka ad. a významná 
Akademie výtvarných umění

Pokušení, kterým neodoláte:
* středověký adventní trh před radnicí
* doušek piva v největší hospodě světa
Höfbräuhaus nebo ochutnávka zdejších slav-
ných pivovarských značek: Paulaner, Augustiner, 
Löwebräu, Augustinerbräu (nejstarší a nejvěhlas-
nější místní pivovar, pojme přes tisíc návštěvníků)  
* Allianz Arena, exkurze do fotbalového 
svatostánku z roku 2006 připomíná mimozem-
skou planetární loď s měnící se hrou barev a vzdu-
chovými polštáři (12€)

Další TOP místa, která musíte vidět:
* Deutsches Muzeum, údajně největší muzeum 
vědy a techniky v Evropě
* letní královská rezidence Nymphenburg s nád-
hernými zahradami (8,5€, parky zdarma). 
* Olympijský areál z roku 1972 s nadčasovou 
architekturou 
* exkluzívní svět a muzeum BMW představuje vr-
chol moderní architektury,… kdo by se nechtěl 
projet posledními modely této značky?

2.den: 
Mnichov, dokončení prohlídky, odpolední 
AUGSBURG,  tábor římské kolonie Augusta Vin-
delicorum, později mocné biskupství, ještě pozdě-
ji bohatý rod Fuggerů založil nejstarší chudinské 
sídliště v Evropě (dnes domov důchodců). 
* prohlídka s průvodcem: 
Fuggerhäuser, rodinné sídlo rodu s arkádovými 
nádvořími, velkolepá radnice v manýristickém sty-
lu, výstavná Maxmilianstrasse, bývalá Zbrojnice 
s bronzovým sousoším Svatého Michaela srážejí-
cího démona

Návrat do Prahy v neděli v cca 22 hod.

VÍDEŇ, čeká vás prohlídka schönbrunnských 
zahrad i pěší procházka historickým centrem: 
císařský Hofburg s jeho parky a zahradami, Gra-
ben, kostel sv. Štěpána, Albertina, toulky po Kärt-
nerstrasse k Opeře a dále po Ringu třeba k Burg-
theatru, radnici… následné volno k nákupům a ná-
vštěvě některého z vánočních trhů:
- naleznete je nejen před Novou radnicí, ale na 
mnoha dalších místech: třeba na nedalekém ná-
městí Marie Terezie, před zámkem Belvedere 
nebo před kostelem Karlskirche,  v Schönbrunnu, 
Prátru či na náměstí Am Hof; malý starovídeňský 
vánoční trh se nachází na náměstí Freyung ...  

Vídeňské kavárny – legendární, světoznámé, 
oblíbené místo setkávání přátel, známých, kde mů-
žete třeba u jedné kávy prosedět celý den, aniž by 
vám personál dával najevo, že jste zde nežádoucí. 
Ve zdejších kavárnách se čtou noviny, hraje kuleč-
ník, bridž, taroky, živě se diskutuje, řeší stěžejní 
problémy světa. Není divu: Rakušané údajně roč-
ně vypijí přes 160 litrů tohoto životabudiče, čímž 
vládnou celému světu nejen jeho množstvím, ale i 
kvalitou a nejméně 40 druhy. 

Mezi oblíbené patří zejména: 
Melange, z poloviny káva a z poloviny horké 
mléko s bohatou pěnou a kopečkem šlehačky s 
kakaovým práškem navrchu
Häfferlkaffe, káva naruby: 1/3 kávy je zalité 2/3 
horkého mléka a pěny
Einspänner, „jednospřežná káva“: černá káva 
nebo moka ve sklenici a s čepičkou smetany
Fiakr, pili ji kočí fiakrů mezi jednotlivými jízdami: 
espreso s rumem, koňakem, nebo griotkou…

Výčet kaváren by byl nekonečný: Demel, Landt-
mann, Sacher - oficiální kavárna vlády, původně 
dokonce než vyvolených Františka Josefa I., ti 
ostatní navštěvovali nedaleké Café Schwarzen-
berg, Hawelka, Central (kafovali tady svého času 
třeba Masaryk, Kramář, ale i architekt Adolf Loos.)

Sacherův dort spatřil světlo světa v roce 1832, 
kdy údajně tehdy šestnáctiletý Franz Sacher, učeň 
druhého ročníku na dvoře knížete Metternicha, vy-
tvořil náhodně čokoládovou pochoutku dortu s me-
ruňkovou marmeládou a čokoládovou polevou. 

O necelé půlstoletí později založil nejprve restau-
raci a následně dnes světoznámý hotel Sacher 
a prodejnu s cukrárnou, která se každoročně stá-
vá takřka povinnou nákupní zastávkou v portfó-
liu snad každého návštěvníka Vídně. Název Ori-
ginal Sacher-Torte je registrován vídeňským hote-
lem Sacher jako firemní označení, receptura dor-
tu je držena v tajnosti. 

Odjezd z Prahy v 6:00 hod.  

ABENSBERG, advent začneme trochu netradičně
* exkurze do Kuchlbauer´s Bierwelt…  
a není to ledasjaký pivovar:
- poslední dílo rakouského umělce Friedensreicha 
Hundertwassera; v pivovarské expozici naleznete 
poslední Mistrovy faxy, které posílal ze své jachty 
kdesi u Nového Zélandu, kde také v roce 2000 
zemřel. Po jeho smrti projekt dokončila jím zříze-
ná nadace: 
- přes 30 metrů vysoká „Pivní věž“ s pozlacenou 
koulí na vrcholu s typickými pestrobarevnými Mis-
trovými uměleckými dlaždicemi s využitím mnoha 
barev, nerovných linií představuje novou dominan-
tu nejen pivovaru, ale i města…
… čeká na Vás ochutnávka místního piva s preclí-
kem v ceně (10,50€, němčina)

Odpoledne  se přesuneme směr
REGENSBURG, historicky významné město na 
březích Dunaje, od. r. 739 sídlo biskupství, jemuž 
do r. 973 podléhaly i české země; v r. 1158 zde 
byl korunován český král Vladislav II., ve městě se 
mj. nachází:
* nejstarší funkční kamenný most (rok 1135) 
s navazujícím pětipodlažním skladištěm soli a 
slavnou uzenářskou dílnou 
* dominantou města je gotický Dóm sv. Petra 
v duchu francouzské gotiky 
* 20 věžových  obytných paláců v severoital. stylu 
a více než 1200 historických domů (od roku 2006 
zápis v UNESCO)

Pokušení, kterým neodoláte
* vůně starobavorských pochoutek roman-
tického vánočního trhu na zámku Thurn-Taxisů... 
vlastnili i český zámek Loučeň, kde „prali“ peníze, 
pan Alexandr Thurn-Taxis zásadně platil vypraný-
mi bankovkami a vyleštěnými mincemi; na tržišti 
naleznete umělecká díla lidových kovářů, či řez-
bářů, sklářů a hrnčířů

Návrat do Prahy v neděli v cca 22 hod.

Odjezd z Prahy v sobotu v 0:30 hod. 

1.den:
FÜSSEN, malebné městečko na konci romantic-
ké cesty v bavorském podhůří Alp s mohutnou 
gotickou pevností a zbytky kláštera sv. Manga 
- ranní zastávka, přejezd směr extravagantní po-
hádkové zámky krále Ludvíka II. Bavorského 

Pokušení, kterým neodoláte:
* Neuschwanstein, prohlídka neoromantického 
zámku, v němž král Ludvík vtiskl charakter svých 
romantických představ inspirovaných Wagnerový-
mi operami a plány divadelního architekta Chris-
tiana Janka, dnes inspirace pro výrobce hraček, 
knižní ilustrátory, filmové výtvarníky a četné ná-
vštěvníky (12€, český audioguide)
* Hohenschwangau, exteriéry zámku
* procházka po okolí s fotogenickými záběry na 
oba zámky, Labutí jezero a alpské scenérie

Přejezd s fotostopy (krátké zastávky):
WIES, nejkrásnější rokokový kostel severně od Alp 
sv. Josefa u bičovaného Spasitele (UNESCO) 

ETTAL, barokní architektura benediktýn. kláštera 
– prohlídka nádvoří

OBERAMMERGAU, pořádání pašijových her, 
městečko s malovanými domy a sbírkou historic-
kých kostelních jesliček

ZUGSPITZE, úžasné výhledy na nejvyšší vrchol 
Německa (2965 m) 

* Linderhof, parky a exteriéry rokokového zámku 
s umělou jeskyní, parkem, vodopády a 32 m vyso-
kým vodotryskem

Odjezd na ubytování 

2.den: po snídani odjezd směr
* BAD TÖLZ, filmové lázně známé ze seriálu o 
korpulentním komisařovi Rexovi bodoval v něko-
lika soutěžích, adventní trh na ulici Marktstrasse
* Herrenchiemsee, krátká plavba po jezeře a
prohlídka zámku ve stylu francouzských Versailles 
(7€, český audioguide), procházka po ostrově a 
další plavba na vánoční ostrov Fraueninsel, na ná-
dvoří zdejšího kláštera se nachází další z bavor-
ských trhů,… třeba se dočkáte i stánku na lodi ně-
kterého z rybářů

Návrat do Prahy v neděli v cca 22 hod. 

 

Odjezd z Prahy v 6:30 hod. 

DRÁŽĎANY, „Florencie na Labi“, kdysi sídlo sas-
kých kurfiřtů proslavené svou krásou. Téměř celé 
město bylo zničeno za 2. světové války a dosud je 
postupně obnovováno:
* velkolepé barokní paláce a kostely: např. v roce 
2005 obnovený kostel P. Marie z l. 1726–43 
nebo Dvorní kostel z l. 1738–51 ad. 
* světoznámá Semperova opera

Pokušení, kterým neodoláte
* slavnost vánočky: Stollenfest s průvo-
dem historických postav v čele se saským kurfiřtem 
Augustem Silným a hraběnkou Coselou (pouze  
o druhém adventním víkendu)
* Striezelmarkt, jeden z několika vánočních 
trhů na zdejších náměstích
* výstavy v rezidenčním zámku: Historisches 
Grünes Gewölbe, Türkische Kammer
* Dopravní muzeum nebo Muzeum hygieny se 
známou skleněnou pannou,… ale i zajímavějšími 
lidskými orgány:-)
* letohrádek Zwinger (1709–32): mezi klasické 
objekty návštěvy patří Obrazárna starých Mistrů, 
Sbírka porcelánu či Zbrojnice

Pro zájemce odpolední výlet směr
MÍŠEŇ, středověké město při Labi pod hradem 
vzniklým v r. 929 při expanzi saských vladařů na 
tehdy slovanská území. Bylo sídlem biskupství a 
vladařů z wettinské dynastie. Začátkem 18. století 
se místnímu alchymistovi J. F. Böttgerovi podařil 
objev porcelánu: kombinaci coldického jílu (druh 
kaolínu), vápenatého alabastru a křemičitého pís-
ku, aby zde založil první evropskou porcelánku.
* Městu dominuje hrad Albrechtburg, zachoval  
se gotický Dóm (13.–15. stol.), v podhradí se mů-
žete procházet půvabnými uličkami.
* nejstarší evropská porcelánka (r. 1710) 
exkurze s ukázkovými dílnami představují bosíře, 
formíře, malbu na glazuru při práci (9€)

Návrat do Prahy v cca  21 hod.

Toulky za rakouskými čerty: 
SALCBURK – SCHLADMING

Kód: 800/1denní      Cena: 40.000 Kč/bus

Bavorský Les v čase adventu:
BODENMAIS a PASOV

Zámky Ludvíka Bavorského: 
Neuschwanstein – Linderhof

Kód: 802/1denní  Cena: 40.000 Kč/bus
 803/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os.Kód: 801/1denní  Cena: 24.000 Kč/bus

Adventní toulky VÍDNÍ

Kód: 804/1denní  Cena: 30.000 Kč/bus
 805/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os.

VÍDEŇ secesní a habsburská VÍDEŇ noblesní a kavárenská

Kód: 810/1denní  Cena: 30.000 Kč/bus
 811/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os.

Kód: 808/1denní  Cena: 30.000 Kč/bus
 809/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os.

VÍDEŇ hudební 

Kód: 806/1denní  Cena: 30.000 Kč/bus
 807/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os. VÍDEŇ a zámek Schönbrunn

Kód: 812/1denní    Cena: 24.000 Kč/bus

DRÁŽĎANY v čase štól

Kód: 813/1denní      Cena: 20.000 Kč/bus

Kouzlo REGENSBURGU  
a svět bavorského pivaře 

Bavorsko v čase adventu: 
MNICHOV, AUGSBURG

Kód: 816/1denní    Cena: 30.000 Kč/busKód: 814/1denní  Cena: 40.000 Kč/bus
 815/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os.



* Státní Opera: 
komentovaná prohlídka úžasné budovy v italském 
renesančním stylu, v r. 1869 ji otevíral Mozartův 
Don Giovanni, působili tady věhlasní skladate-
lé, namátkou Mahler, Strauss, Karajan, Abbado;  
v r. 1945 byla téměř zničena, následně důkladně 
rekonstruována (5,50€)
* Parlament: 
komentovaná prohlídka klasicistní budovy od dán-
ského architekta Theophila Hansena, ve kterém 
hřímal třeba náš T. G. Masaryk a další poslanci 
ze 17 poddaných národů ve svých mateřských ja-
zycích (4€, angličtina)
* Oranžérie Schönbrunn: 
večerní vánoční koncert Zámeckého orchestru, 
na kterém zazní slavné předehry W. A. Mozarta 
nebo oblíbené Straussovy operní árie, polky a val-
číky (vstupenka od 35€)
* koupání v Therme Wien: 
pro zájemce 3hodinový pobyt v jednom z nejmo-
dernějších evropských akvaparků vyjde na 15,50€
* exkurze po kavárnách a cukrárnách: 
posezení s pravou vídeňskou kávou - Landtmann, 
Central, Hawelka, Grünsteidl, Sacher… nebo špa-
cír po bulvárech či zákoutích.

Odjezd z Prahy v 0:30 hod. 

SALCBURK, správní město Salcburska, pro 
množství památek někdy též nazývané Řím severu 
- prohlídka města s průvodcem:
* slavná nákupní ulice Getreidegasse s pestrými 
domovními štíty a znameními s průchody do úz-
kých uliček s prodejem vánočních delikates
* rozlehlá náměstí, kostely a kláštery: dóm sv. 
Ruperta (Santini Solari), františkánů (s barokními 
úpravami od J.B. Fischera z Erlachu), univerzitní 
kostel (stejný stavitel), klášter sv. Petra (s nádher-
ným hřbitovem), Voršilek ad.
* reprezentativní budovy: arcibiskupská a nová Re-
zidence, Velká festivalová budova, napajedla nebo 
též koupadla – víte, co to jsou koupadla? 
* nad městem se vypíná pevnost Hohe Salzburg 
(pozemní lanovka a vstupné na výstavy cca 10,50€)
* na pravém břehu řeky Salzach kostel a hřbitov 
sv. Šebestiána s mauzoleem jednoho z nejmocněj-
ších salcburských arcibiskupů Wolfa Dietricha, mj. 
hrobka Leopolda Mozarta, lékaře Paracelsa 
* výstavné zahrady Mirabell se stejnojmenným 
zámkem a galerií barokních trpaslíků

Pokušení, kterým neodoláte:
* Historisches Salzburger Christkindlmarkt
je zmiňován již od roku 1491, od 17. stol. pod 
názvem Mikulášský trh patřil mezi nejznámější ad-
ventní trhy Evropy; místa trhů se často měnila, nyní 
se odehrávájí na náměstích okolo Dómu, ale i za 
hradbami zdejší pevnosti a na dalších místech
* posezení v některé z četných kaváren – 
co třeba přímo nejstarší Café Tomaselli na Starém 
tržišti,… dát si vyhlášená „venušina prsíčka“?
* nedaleko dolní stanice lanovky objevíte nejstar-
ší pekárnu ve městě se zaručeně čerstvým pečivem
* Fürstovy čokoládové koule z pistáciového 
marcipánu a nugátu, ty zaručeně originální sežene-
te jen na několika místech balené ve stříbro-modrém 
staniolu bez konzervačních látek
* chystáte vdavky, milé dámy?,… tak jedině 
v Salcburku v pověstném Mramorovém sálu zámku 
Mirabell!: samotný obřad sice trvá krátce, nějakých 
deset, patnáct minut,… za dveřmi již podupávají 
další nedočkavé páry, ale takto posvěcený vztah 
vydrží na celý život… nestojí to za to?
* pro pány pivní svět pivovaru Stiegl

HELLBRUNN, čas pro adventní trhy na nádvoří 
zámku ve stylu italských vil, v létě různé vodní kra-
tochvíle, v době adventu hudební produkce alp-
ských hornistů a flétnistů před zámkem

SCHLADMING, čertovská noc pekelníků, 
největší ďábelská podívaná na procesí horských 
čertů s roztodivnými strašidelnými maskami na po-
vozech, ze kterých dští oheň,… Krampuslauf začí-
ná právě v 19:30 s následným čertovským večír-
kem u sjezdovek (cca 7€)
Pozn.: čertovské noci probíhají i na dalších mís-
tech Rakouska a Bavorska nejen 1. adventní sobotu 

Návrat do Prahy v neděli nad ránem v cca 5 hod!
 

Odjezd z Prahy v 6:00 hod.  

BODENMAIS
* sklárna Joska se sbírkou křišťálových pohá-
rů pro vítěze,… mezi návštěvníky patřil Boris Bec-
ker, Franz Beckenbauer, bratři Schumacherové,  
nákup vkusných suvenýrů moderního designu, 
málo známá sklárna se skvělými produkty (zdarma)
* 5 vyvolených si vyfoukne vlastní skleněnou kouli, 
vaši bližní vás při akci vyfotí a váš výkon bude 
dlouho zdobit rodinnou kroniku,… (5€)

PASOV, starobylé město na soutoku Dunaje, 
Innu a říčky Ilz, spjaté již s Římany a biskupstvím, 
obnovené po dvou velkých požárech v 17. stol. 
Převážná část staveb v křivolakých středověkých 
uličkách je proto až barokní (zčásti za účasti ital-
ských umělců)
* velkolepá Nová biskupská rezidence, původní 
ráz si naopak podržel románský klášter Nieder-
burg a také gotická radnice 
* pahorkům nad městem vévodí dvojice pevností: 
Veste Oberhaus a Niederhaus poutní kostel P. Ma-
rie Pomocné (poč. 17. stol.)
* Muzeum skla s největší sbírkou českého křišťálu 
na světě 

Pokušení, kterým neodoláte
* pro zájemce polední varhaní koncert 
na největších varhanách na světě v gotickém 
Dómu sv. Štěpána: jediný varhaník ovládá pate-
ro vzájemně nezávislých těles s 18 000 píšťalami 
a 233 registry (4€)
* „Dreiflüsse – Stadtrundfahrt“, 
40minutová plavba po soutoku tří pasovských řek: 
Dunaje - Innu a Ilzu vytápěným parníkem za zvuku 
vídeňských valčíků, nevšedních pohledů na měs-
to,… a třeba sklenky vína (9€)
* toulky adventními trhy před Dómem

Návrat do Prahy v cca 21hod.
 

VÍDEŇ noblesní a kavárenská 

VÍDEŇ, dříve hlavní město rakousko-uherské mo-
narchie, dnes hlavní město země, sídlo OSN a 
řady mezinárodních institucí - jedno z největších 
evropských turistických center. V březnu 1938 
vstoupili do země nacisté, město bylo ve 2. svět. 
válce bombardováno, v r. 1945 rozděleno do čtyř 
zón a do r. 1955 spravováno čtyřmi mocnostmi. 
Město hudby, žil zde mj. Johann Strauss ml., na 
Centrálním hřbitově pohřbeni Beethoven, Brahms, 
Schubert ad.

Filosofie vídeňských zájezdů:

* společné několikahodinové pěší prohlídky 
vybrané části historického centra, po které ná-
sleduje 
* volno k návštěvě adventních trhů a nákupů 
* pro zájemce odpolední exkurze: komento-
vané prohlídky vybraných objektů, event. ve-
černí koncert
* odjezd z Prahy 6:00 hod., očekávaný 
návrat ve 23:30 hod. 
* výše vstupného z roku 2012

* Wiener Musikverein: 
komentovaná prohlídka slavné koncertní budovy 
se Zlatým sálem, odtud sleduje každoročně v pří-
mém přenosu až 1,3 miliardy lidí Novoroční kon-
cert Vídeňských filharmoniků (mají zde své sídlo) 
získat vstupenku je prakticky nemožné, v průběhu 
roku probíhá aukce, …vstupné 6€ 
* Oranžérie Schönbrunn: 
večerní vánoční koncert Zámeckého orchestru, 
na kterém zazní slavné předehry W. A. Mozarta 
nebo oblíbené Straussovy operní árie, polky a val-
číky (vstupenka od 35€)
* Burgtheatr: 
komentovaná exkurze do slavného dvorního di-
vadla Habsburků s monumentálními schodišti, ná-
vrh Gottfrieda Sempera a Karla Hasenauera s ná-
stropními malbami od Gustava Klimta, na jeho 
prknech vystupoval např. Pavel Landovský nebo 
Kateřina Schrattová (4,50€, německy/anglicky)

VÍDEŇ secesní a habsburská

* Schönbrunn, 
komplex letního sídla Habsburků (J. B. Fischer), 
cca hodinová prohlídka zahrne 22 sálů císařských 
apartmánů Františka Josefa I. a jeho krásné Sisi 
(Imperial Tour, 10,50€, český audioguide)

Nedělní polodenní výlet mimo Vídeň:

MAYERLING: co takhle arcivévodská tragédie 
korunního prince Rudolfa Habsburského a barone-
sy Marii Vetserové? Jejich vztah skončil právě na 
zámku Mayerling. Prohlídka zámku zahrnuje: lož-
nici korunního prince Rudolfa-místo tragédie, kos-
tel, rakev M. Vetserové, originální předměty, do-
bové fotografie ad. (vstupné 2,50€)

BADEN, teplé sirnaté lázně známé již Římanům, 
dnešní město ve stylu Biedermeieru 19. století 
* toulky mezi lázeňskými budovami: Casino, farní 
kostel sv. Štěpána či zříceniny hradů.
Ve městě se mj. narodili: 
Kateřina Schrattová, herečka vídeňského Burgthe-
atru, milenka Františka Josefa I. 
Max Reinhardt, divadelní režisér 
Karel Ludvík Habsburský, arcivévoda rakouský  

zpět tramvají Badenkou do centra Vídně 
(27 km, cca 45 minut, 5,40€)

Odjezd z Prahy v 6:00 hod.
1.den:
MNICHOV, historická metropole, dnes hlavní 
město Bavorska, řadí se k předním centrům hi-tech 
průmyslu a mediální techniky: 300 vydavatelství, 
filmové ateliéry Bavaria, sídla televizních a roz-
hlasových stanic, známý je pivní festival Oktober-
fest - prohlídka města s průvodcem:
* Mariánské náměstí s novogotickou radnicí, ne-
dalekým gotickým kostelem P. Marie (15. stol.) a 
kurfiřtskou Rezidencí 
* výstavné paláce (Bürgersaal z l. 1709–10) a 
kostely: renesanční kostel sv. Michala z konce 
16. stol., v kryptě mj. pohřben „stavitel romantic-
kých zámků“ král Ludvík II. Bavorský
* rokokový kostel sv. Jana Nepomuckého z doby 
po r. 1730 (podle architektů bratří Asamových na-
zýváným též Asam-Kirche)
* na středověké centrum navazuje výstavba z prv-
ní poloviny 19. stol.: král Ludvík I. jí spolu s archi-
tektem Leonem von Klenze vtiskl svou představu 
antické architektury se sloupovými průčelími a bra-
nami (Propylaje), otevírajícími se k širokým třídám 
* slavná mnichovská muzea patří k nejbohatším 
v Evropě: Glyptotéka, Pinakotéka ad. a významná 
Akademie výtvarných umění

Pokušení, kterým neodoláte:
* středověký adventní trh před radnicí
* doušek piva v největší hospodě světa
Höfbräuhaus nebo ochutnávka zdejších slav-
ných pivovarských značek: Paulaner, Augustiner, 
Löwebräu, Augustinerbräu (nejstarší a nejvěhlas-
nější místní pivovar, pojme přes tisíc návštěvníků)  
* Allianz Arena, exkurze do fotbalového 
svatostánku z roku 2006 připomíná mimozem-
skou planetární loď s měnící se hrou barev a vzdu-
chovými polštáři (12€)

Další TOP místa, která musíte vidět:
* Deutsches Muzeum, údajně největší muzeum 
vědy a techniky v Evropě
* letní královská rezidence Nymphenburg s nád-
hernými zahradami (8,5€, parky zdarma). 
* Olympijský areál z roku 1972 s nadčasovou 
architekturou 
* exkluzívní svět a muzeum BMW představuje vr-
chol moderní architektury,… kdo by se nechtěl 
projet posledními modely této značky?

2.den: 
Mnichov, dokončení prohlídky, odpolední 
AUGSBURG,  tábor římské kolonie Augusta Vin-
delicorum, později mocné biskupství, ještě pozdě-
ji bohatý rod Fuggerů založil nejstarší chudinské 
sídliště v Evropě (dnes domov důchodců). 
* prohlídka s průvodcem: 
Fuggerhäuser, rodinné sídlo rodu s arkádovými 
nádvořími, velkolepá radnice v manýristickém sty-
lu, výstavná Maxmilianstrasse, bývalá Zbrojnice 
s bronzovým sousoším Svatého Michaela srážejí-
cího démona

Návrat do Prahy v neděli v cca 22 hod.

VÍDEŇ, čeká vás prohlídka schönbrunnských 
zahrad i pěší procházka historickým centrem: 
císařský Hofburg s jeho parky a zahradami, Gra-
ben, kostel sv. Štěpána, Albertina, toulky po Kärt-
nerstrasse k Opeře a dále po Ringu třeba k Burg-
theatru, radnici… následné volno k nákupům a ná-
vštěvě některého z vánočních trhů:
- naleznete je nejen před Novou radnicí, ale na 
mnoha dalších místech: třeba na nedalekém ná-
městí Marie Terezie, před zámkem Belvedere 
nebo před kostelem Karlskirche,  v Schönbrunnu, 
Prátru či na náměstí Am Hof; malý starovídeňský 
vánoční trh se nachází na náměstí Freyung ...  

Vídeňské kavárny – legendární, světoznámé, 
oblíbené místo setkávání přátel, známých, kde mů-
žete třeba u jedné kávy prosedět celý den, aniž by 
vám personál dával najevo, že jste zde nežádoucí. 
Ve zdejších kavárnách se čtou noviny, hraje kuleč-
ník, bridž, taroky, živě se diskutuje, řeší stěžejní 
problémy světa. Není divu: Rakušané údajně roč-
ně vypijí přes 160 litrů tohoto životabudiče, čímž 
vládnou celému světu nejen jeho množstvím, ale i 
kvalitou a nejméně 40 druhy. 

Mezi oblíbené patří zejména: 
Melange, z poloviny káva a z poloviny horké 
mléko s bohatou pěnou a kopečkem šlehačky s 
kakaovým práškem navrchu
Häfferlkaffe, káva naruby: 1/3 kávy je zalité 2/3 
horkého mléka a pěny
Einspänner, „jednospřežná káva“: černá káva 
nebo moka ve sklenici a s čepičkou smetany
Fiakr, pili ji kočí fiakrů mezi jednotlivými jízdami: 
espreso s rumem, koňakem, nebo griotkou…

Výčet kaváren by byl nekonečný: Demel, Landt-
mann, Sacher - oficiální kavárna vlády, původně 
dokonce než vyvolených Františka Josefa I., ti 
ostatní navštěvovali nedaleké Café Schwarzen-
berg, Hawelka, Central (kafovali tady svého času 
třeba Masaryk, Kramář, ale i architekt Adolf Loos.)

Sacherův dort spatřil světlo světa v roce 1832, 
kdy údajně tehdy šestnáctiletý Franz Sacher, učeň 
druhého ročníku na dvoře knížete Metternicha, vy-
tvořil náhodně čokoládovou pochoutku dortu s me-
ruňkovou marmeládou a čokoládovou polevou. 

O necelé půlstoletí později založil nejprve restau-
raci a následně dnes světoznámý hotel Sacher 
a prodejnu s cukrárnou, která se každoročně stá-
vá takřka povinnou nákupní zastávkou v portfó-
liu snad každého návštěvníka Vídně. Název Ori-
ginal Sacher-Torte je registrován vídeňským hote-
lem Sacher jako firemní označení, receptura dor-
tu je držena v tajnosti. 

Odjezd z Prahy v 6:00 hod.  

ABENSBERG, advent začneme trochu netradičně
* exkurze do Kuchlbauer´s Bierwelt…  
a není to ledasjaký pivovar:
- poslední dílo rakouského umělce Friedensreicha 
Hundertwassera; v pivovarské expozici naleznete 
poslední Mistrovy faxy, které posílal ze své jachty 
kdesi u Nového Zélandu, kde také v roce 2000 
zemřel. Po jeho smrti projekt dokončila jím zříze-
ná nadace: 
- přes 30 metrů vysoká „Pivní věž“ s pozlacenou 
koulí na vrcholu s typickými pestrobarevnými Mis-
trovými uměleckými dlaždicemi s využitím mnoha 
barev, nerovných linií představuje novou dominan-
tu nejen pivovaru, ale i města…
… čeká na Vás ochutnávka místního piva s preclí-
kem v ceně (10,50€, němčina)

Odpoledne  se přesuneme směr
REGENSBURG, historicky významné město na 
březích Dunaje, od. r. 739 sídlo biskupství, jemuž 
do r. 973 podléhaly i české země; v r. 1158 zde 
byl korunován český král Vladislav II., ve městě se 
mj. nachází:
* nejstarší funkční kamenný most (rok 1135) 
s navazujícím pětipodlažním skladištěm soli a 
slavnou uzenářskou dílnou 
* dominantou města je gotický Dóm sv. Petra 
v duchu francouzské gotiky 
* 20 věžových  obytných paláců v severoital. stylu 
a více než 1200 historických domů (od roku 2006 
zápis v UNESCO)

Pokušení, kterým neodoláte
* vůně starobavorských pochoutek roman-
tického vánočního trhu na zámku Thurn-Taxisů... 
vlastnili i český zámek Loučeň, kde „prali“ peníze, 
pan Alexandr Thurn-Taxis zásadně platil vypraný-
mi bankovkami a vyleštěnými mincemi; na tržišti 
naleznete umělecká díla lidových kovářů, či řez-
bářů, sklářů a hrnčířů

Návrat do Prahy v neděli v cca 22 hod.

Odjezd z Prahy v sobotu v 0:30 hod. 

1.den:
FÜSSEN, malebné městečko na konci romantic-
ké cesty v bavorském podhůří Alp s mohutnou 
gotickou pevností a zbytky kláštera sv. Manga 
- ranní zastávka, přejezd směr extravagantní po-
hádkové zámky krále Ludvíka II. Bavorského 

Pokušení, kterým neodoláte:
* Neuschwanstein, prohlídka neoromantického 
zámku, v němž král Ludvík vtiskl charakter svých 
romantických představ inspirovaných Wagnerový-
mi operami a plány divadelního architekta Chris-
tiana Janka, dnes inspirace pro výrobce hraček, 
knižní ilustrátory, filmové výtvarníky a četné ná-
vštěvníky (12€, český audioguide)
* Hohenschwangau, exteriéry zámku
* procházka po okolí s fotogenickými záběry na 
oba zámky, Labutí jezero a alpské scenérie

Přejezd s fotostopy (krátké zastávky):
WIES, nejkrásnější rokokový kostel severně od Alp 
sv. Josefa u bičovaného Spasitele (UNESCO) 

ETTAL, barokní architektura benediktýn. kláštera 
– prohlídka nádvoří

OBERAMMERGAU, pořádání pašijových her, 
městečko s malovanými domy a sbírkou historic-
kých kostelních jesliček

ZUGSPITZE, úžasné výhledy na nejvyšší vrchol 
Německa (2965 m) 

* Linderhof, parky a exteriéry rokokového zámku 
s umělou jeskyní, parkem, vodopády a 32 m vyso-
kým vodotryskem

Odjezd na ubytování 

2.den: po snídani odjezd směr
* BAD TÖLZ, filmové lázně známé ze seriálu o 
korpulentním komisařovi Rexovi bodoval v něko-
lika soutěžích, adventní trh na ulici Marktstrasse
* Herrenchiemsee, krátká plavba po jezeře a
prohlídka zámku ve stylu francouzských Versailles 
(7€, český audioguide), procházka po ostrově a 
další plavba na vánoční ostrov Fraueninsel, na ná-
dvoří zdejšího kláštera se nachází další z bavor-
ských trhů,… třeba se dočkáte i stánku na lodi ně-
kterého z rybářů

Návrat do Prahy v neděli v cca 22 hod. 

 

Odjezd z Prahy v 6:30 hod. 

DRÁŽĎANY, „Florencie na Labi“, kdysi sídlo sas-
kých kurfiřtů proslavené svou krásou. Téměř celé 
město bylo zničeno za 2. světové války a dosud je 
postupně obnovováno:
* velkolepé barokní paláce a kostely: např. v roce 
2005 obnovený kostel P. Marie z l. 1726–43 
nebo Dvorní kostel z l. 1738–51 ad. 
* světoznámá Semperova opera

Pokušení, kterým neodoláte
* slavnost vánočky: Stollenfest s průvo-
dem historických postav v čele se saským kurfiřtem 
Augustem Silným a hraběnkou Coselou (pouze  
o druhém adventním víkendu)
* Striezelmarkt, jeden z několika vánočních 
trhů na zdejších náměstích
* výstavy v rezidenčním zámku: Historisches 
Grünes Gewölbe, Türkische Kammer
* Dopravní muzeum nebo Muzeum hygieny se 
známou skleněnou pannou,… ale i zajímavějšími 
lidskými orgány:-)
* letohrádek Zwinger (1709–32): mezi klasické 
objekty návštěvy patří Obrazárna starých Mistrů, 
Sbírka porcelánu či Zbrojnice

Pro zájemce odpolední výlet směr
MÍŠEŇ, středověké město při Labi pod hradem 
vzniklým v r. 929 při expanzi saských vladařů na 
tehdy slovanská území. Bylo sídlem biskupství a 
vladařů z wettinské dynastie. Začátkem 18. století 
se místnímu alchymistovi J. F. Böttgerovi podařil 
objev porcelánu: kombinaci coldického jílu (druh 
kaolínu), vápenatého alabastru a křemičitého pís-
ku, aby zde založil první evropskou porcelánku.
* Městu dominuje hrad Albrechtburg, zachoval  
se gotický Dóm (13.–15. stol.), v podhradí se mů-
žete procházet půvabnými uličkami.
* nejstarší evropská porcelánka (r. 1710) 
exkurze s ukázkovými dílnami představují bosíře, 
formíře, malbu na glazuru při práci (9€)

Návrat do Prahy v cca  21 hod.

Toulky za rakouskými čerty: 
SALCBURK – SCHLADMING

Kód: 800/1denní      Cena: 40.000 Kč/bus

Bavorský Les v čase adventu:
BODENMAIS a PASOV

Zámky Ludvíka Bavorského: 
Neuschwanstein – Linderhof

Kód: 802/1denní  Cena: 40.000 Kč/bus
 803/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os.Kód: 801/1denní  Cena: 24.000 Kč/bus

Adventní toulky VÍDNÍ

Kód: 804/1denní  Cena: 30.000 Kč/bus
 805/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os.

VÍDEŇ secesní a habsburská VÍDEŇ noblesní a kavárenská

Kód: 810/1denní  Cena: 30.000 Kč/bus
 811/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os.

Kód: 808/1denní  Cena: 30.000 Kč/bus
 809/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os.

VÍDEŇ hudební 

Kód: 806/1denní  Cena: 30.000 Kč/bus
 807/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os. VÍDEŇ a zámek Schönbrunn

Kód: 812/1denní    Cena: 24.000 Kč/bus

DRÁŽĎANY v čase štól

Kód: 813/1denní      Cena: 20.000 Kč/bus

Kouzlo REGENSBURGU  
a svět bavorského pivaře 

Bavorsko v čase adventu: 
MNICHOV, AUGSBURG

Kód: 816/1denní    Cena: 30.000 Kč/busKód: 814/1denní  Cena: 40.000 Kč/bus
 815/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os.



Odjezd z Prahy v 6:00 hod. 

LINEC, správní středisko Horního Rakouska, říční 
přístav na Dunaji, centrum vědy (universita), kul-
tury (Jan Kepler, Anton Bruckner, Adalbert Stifter) 
a také těžkého průmyslu (VÖEST Alpine‚ ÖWV).  
V r. 1939 zde založil Hermann Göring ocelárny 
(častý letecký cíl spojenců za 2. světové války):
* nejstarší kostel Rakouska sv. Martina (8. stol., 
karolínská architektura), Nový dóm s nejvyšší kos-
telní věží v Rakousku (130 m)
* nově zrekonstruovaný Zámek s řadou muzeí 
* galerie Lentos s expozicemi Schieleho, Klimta či 
Kokoschky, koncertní Brucknerhaus, v roce 1974 
jej otevíral samotný Karajan

Pokušení, kterým neodoláte
* vánoční trhy na hlavním náměstí:
- patří mezi nejkrásnější v Rakousku, viz foto v záhlaví
* Pöstlinbergbahn: vyjeďte si přímo z hlavní-
ho náměstí nejstrmější adhezní (neozubnicovou) a 
jednou z nejstarších tramvají (rok zahájení 1898) 
vzhůru na nedaleký vrch Pöstlinberg s překrásným 
pohledem na údolí Dunaje... třeba zahlédnete i 
Alpy (3,40€)
* exkurze do Ars Electronica Center (AEC), 
důmyslné hračky pro dospělé, čeká na Vás třeba:
- oskenování vaší sítnice a její následné zaslání 
mailem na vaši adresu
- projekce orgánů Vašeho těla (kosti, nervy,..) 
- sami si navrhnete design třeba vázy a 3D tiskár-
na ji nejprve vytiskne a následně i vytvoří 
 - stanete se tvůrci svého města na základě vašeho 
otisku prstu…(12,50€, český průvodce)
* předvánoční nákupy v Haidu
* fotostopy na místech 1. koněspřežky na ev-
ropském kontinentě: Kerschbaum, Velešín, 
Č.Budějovice a u hlavního evropského rozvodí

Koněspřežná dráha: koňka – vozy tažené koňským 
potahem po lehkém železničním svršku, předchůdce 
dnešních železnic a elektrických tramvají. Na českém a 
rakouském území byla takto vybudována v roce 1825 
dráha České Budějovice - Linec, první veřejná železnice 
na evropském kontinentě. Její éra ale trvala jen krátce a 
ještě v první polovině 19. století byla nahrazena  paro-
strojní železnicí. V městské dopravě se koněspřežné tram-
vaje uplatnily ve druhé polovině 19. století, dokud nebyly 
nahrazeny na přelomu století tramvajemi elektrickými. Po-
slední pražská tramvajová trať tohoto druhu jezdila třeba 
po Karlově mostě a byla zrušena  roku 1905.

Návrat do Prahy v cca 21:00 hod.

LINEC, když si hrají nejen děti

Kód: 817/1denní      Cena: 24.000 Kč/bus

Odjezd z Prahy v 0:30 hod. 

1.den:
BERCHTESGADEN, národní park s působivými 
alpskými scenériemi (Watzmann, Jenner), jezery 
(Königssee, Obersee, Hintersee) a množstvím lesů; 
prosperita městečka bývala založena na těžbě soli, 
na vrcholu nedalekého Kehlsteinu vybudovali nacis-
té „Orlí hnízdo“, horský hotel určený k Vůdcově re-
kreaci (v zimě nedostupný), od 20. století známé le-
tovisko a středisko cestovního ruchu

BAD REICHENHALL, advent zahájíme na lázeň-
ské promenádě s exteriéry Staré Saliny (aneb čím 
doma solíte?), následná inhalační proutěná stěna, 
kde nasajeme vůni  slané vody

Pokušení, kterým neodoláte
* likérka Enzian s ochutnávkou šesti druhů 
výborných šňapsů s různými příchutěmi (zdarma),  
které můžete zakoupit v místním obchůdku 
* exkurze do nitra Solného dolu, kde na vás 
čeká hned pět různých dopravních prostředků: dva-
krát se svezete důlním vláčkem, následuje sešup po 
(vlastní) zadnici do spodních pater dolu, svezete se 
i na voru ve vytěžené solné kalveře, nemine vás ani 
důlní výtah zpět, (14€, český audioguide)
* lodí po jezeře Königssee s překvapením 
- alternativně pro zájemce 
* koupání ve Watzmann Therme: 
2/4 hodiny v termálních lázních se slanou a slad-
kou vodou Vás vyjdou na cca 10 €/12€, nechybí 
tobogán, vířivky, zážitkové bazény - vodní plochy, 
kde se neustále něco děje a nutí vás k aktivnímu po-
hybu, tepidárium (vyhřívaná umělá jeskyně prosy-
cená slaným vzduchem), kaldárium (schválně – co 
myslíte, že to je?)

Odjezd na ubytování do rakouského Werfenu

2.den: po snídani odjezd směr
SALCBURK a jeho Adventní Highlights: 
* exkurze po místech pobytu slavných: 
Wolfgang Amadeus Mozart: dva domy, ve kterých 
bydlel (Geburtshaus a Wohnhaus), Domkirche, 
kde byl pokřtěn, hrobka otce Leopolda a manžel-
ky Constanze,  náměstí se Schwandthalerovou so-
chou Mistra,… historie Mozartkügeln  
* Herbert von Karajan (obytný dům, Festspielehäu-
ser, hrobka), Paracelsus, Doppler, Makart,… Bárová

OBERNDORF, kaple Stille Nacht, kde o Vánocích 
roku 1818 zde zazněla nejslavnější vánoční píseň 
všech dob: hlavní oltář nese výjev narození Ježíše 
Krista; Mohr i Gruber jsou vyobrazeni na dobových 
malbách… Když se sešeří, uvidíte přes oblouk řeky  
Salzach nasvícené bavorské městečko Laufen s 
mohutným gotickým kostelem... Když začnou z bal-
konu domu poblíž kaple hrát alpští trubači hymnu 
Vánoc a rozžhnou se světla Vánoc, octnete se na 
chvíli v jiném světě a možná, že si píseň zazpíváte.

Návrat do Prahy v cca  22 hod.

SALCBURK a jeho slavní:  
Mozart, Karajan, Bárová

Odjezd z Prahy v 6:00 hod. 

NORIMBERK, kdysi svobodné říšské město, sym-
bol německých dějin, rodiště renesančního umělce 
A. Dürera (1474–1528, dnes muzeum) 
* městské centrum chráněné hradem a částečně 
dochovanými hradbami 
* gotické kostely: sv. Vavřince (s řezbou Zvěstování), 
P. Marie (orloj s postavou Karla IV.) a sv. Sebalda
* pozoruhodná goticko-renesanční radnice a zají-
mavý špitál sv. Ducha
* významné umělecké sbírky Germánského národ-
ního muzea

Pokušení, kterým neodoláte
* lákadlům na Christkindlmarkt, patří 
k nejznámějším a nejnavštěvovaným vánočním 
trhům v Evropě (údajně dva miliony návštěvní-
ků ročně), téměř dvě stovky dřevěných domečků  
s červenobílým suknem reprezentují rozmanitost 
německého ducha
* vůni zdejších párečků (Nürnberger) s přes-
ně stanovenou délkou a složením, které můžete 
zapít speciálním kouřovým pivem 
* chuti místních perníčků s využitím specifické 
vůně pomerančové kůry, voňavého koření, event. 
s příchutí vaječného likéru,… můžete jimi potěšit 
přátele, vyjádřit své city či dotvořit atmosféru pří-
ležitostné párty
* účinkům Norimberského trychtýře, což 
byl středověký mučící nástroj nebo též přístroj, kte-
rým lze nalít do hlavy znalosti!

Návrat do Prahy v cca 22 hod.

NORIMBERK, vánoční trh No.1
a jeho známý trychtýř

Kód: 820/1denní   Cena: 30.000 Kč/bus

Odjezd z Prahy v sobotu v 0:30 hod. 

1.den: 
FRANKFURT/MAIN, hlavní sídlo německé bur-
zy a ústředí národní banky, mezinárodní bankovní 
impérium rodiny Rothschildů, veletrhy, největší po-
díl singles v Německu
* třetí největší mezinárodní letiště Evropy: ranní 
zastávka na hygienu spojená s exkurzí
* mrakodrapy v americkém stylu (Mainhattan), 
následek vybombardování města spojeneckými 
nálety v r. 1944, Main Tower - nejvýše položená 
vyhlídková terasa (návštěva)
* malebné historické centrum s cennými domy, go-
tickými chrámy a romantickým nábřežím Mohanu
* rodiště: J.W. Goethe (1749–1832, muzeum), 
Henri Nestlé, Wilhelm E.Messeschmitt, Anna Fran-
ková, žil zde Oskar Schindler, Helmut Kohl ad.

ROTHENBURG ob der Tauber, město prosla-
vila rodina Käthe Wohlfahrt se svými obchodními 
domy s vánoční tématikou, na které se podílejí ře-
meslníci z německé části Krušných hor 
* hrázděné domy a renesační radnice, gotický 
kostel sv. Jakuba s velkolepým křídlovým oltářem

Pokušení, kterým neodoláte
* hlavní město německých Vánoc, obchody 
s širokým výběrem ozdob a dekorací
* vůně glühweinu, punčů, bílých klobásek
nejrůznějších velikostí - zdarma
* Frankfurter Weinachtsmarkt: 
klobásky (Frankfurter Würstchen), Frankfurter Grü-
ne Sauce (brambory s pikantní omáčkou z drce-
ných bylinek a s vařeným vejcem)… na vytrávení 
můžete pokorzovat po nábřeží Mohanu

Odjezd na ubytování

Německá města Vánoc: 
FRANKFURT – WÜRZBURG – ROTHENBURG – BAMBERG 

Odjezd z Prahy v sobotu v 6:00 hod. 

1.den:
Toulky SOLNOU KOMOROU, vyhlášená hor-
ská jezerní kotlina nevšední krásy (UNESCO) od-
vodňovaná řekou Traun, kdysi významná těžbou 
soli, dnes hojně navštěvovaná turistická oblast. 
Dominuje jí téměř 3000 m vysoký Dachstein.  
Více než 40 jezer: největší Attersee - tvořili zde 
hudební skladatel Gustav Mahler a secesní malíř 
Gustav Klimt; z dalších jezer patří k nejznámějším 
Mondsee, Wolfgangsee s klášterem Traunkirchen, 
Traunsee či Hallstätter See - východisko k dachs-
teinským jeskyním

GMUNDEN, konečná první koněspřežné dráhy 
na evropském kontinentu, dnes keramické kašny, 
tramvaj – korzo podél jezera Traunsee

BAD ISCHL, nekorunované letní hlavní město 
rakouské monarchie ve 2. pol. 19. stol., navště-
vovaná je císařská letní rezidence Kaiservilla,… 
Co takové zmrzlinové pokušení v cukrárně Zauner?
S oblibou ji navštěvoval při svých pobytech císař-
ský pár František Josef I. a císařovna Sisi
* fotostop nad Hallstattským jezerem... 
a pak již rychle přes štýrskou část Solné komory

Vánoce na horské chatě Zottensberg 
v regionu Pyhrn - Priel (nedaleko lyžařské středisko 
Hinterstoder): čeká vás vánoční rodinná atmosféra 
(gemütlich), útulné pokoje s příslušenstvím, k dispo-
zici wellness, panoramatický Hallenbad s výhledy 
na okolní alpské vrcholy.
Bohaté Vánoční menu: bufetový salát, adventní po-
lévka, výběr z několika hlavních jídel, dezert, … 
Po večeři pan domácí sáhne po harmonice, při-
dají se synové.

2.den:
pozdější odjezd z Zottensbergu 

STEYR, nepsané hlavní město rakouských Vánoc 
se slavným Ježíškovem (Christkindl)

Pokušení, kterým neodoláte
ve městě se stále něco děje:
* v 16 hodin zazní trubači na náměstí
* klasické adventní trhy nejen na naměstí, ale i 
zámeckém parku spojené s prodejní výstavou ře-
meslníků na zámku 
* nechte se dovézt na Ježíškov historickým poštov-
ním autobusem z 50. let minulého století, na místě 
samotném vás čeká vánoční poštovní úřad, kde mů-
žete poslat vánoční pozdrav svým bližním,… jen 
kousek odtud se nachází největší betlém na světě
* Ježíškova dráha světem Vánoc
* několik muzeí s vánoční tématikou
* parojízda NEJ rakouskou úzkokolejkou 
do nedalekého Steinbachu

Návrat do Prahy v neděli v cca  21:00 hod.
 

Vánoce v rakouských Alpách

Kód: 822/2denní   Cena: od 2.800 Kč/os.Kód: 818/1denní  Cena: 40.000 Kč/bus
 819/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os.

2.den: po snídani odjezd směr
WÜRZBURG - prohlídka historického centra měs-
ta s průvodcem: pevnost Marienburg; dějiště tra-
gického konce Selské války r. 1525. V březnu 
1945 zničeno bombardováním, ale nejvýznam-
nější památky byly obnoveny (dnes pod záštitou 
UNESCO)
* obrovský dóm sv. Kiliána (čtvrtý největší románský 
kostel v Německu) se  sousedním „Novým dómem“ 
s unikátními řezbami sochaře Riemenschneidera 
 * barokní arcibiskupská rezidence (1720–44, 
zčásti dílo českého rodáka Balthasara Neumanna) 
* most přes Mohan (1473–1534) ozdobený ba-
rokními sochami

BAMBERG - prohlídka města s průvodcem:
starobylé město mezi sedmi pahorky nad řekou 
Regnitz, ve středověku sídlo rodu Babenberků; 
dobře zachovalé historické centrum (UNESCO)  
patří k nejhezčím v zemi a bývá označován Franc-
ký Řím (někdy též malá Praha)
* objekty spjaté s předrománskou falcí: renesanč-
ní Starý dvůr a Dóm (13. stol.), Nový dvůr (Leon-
hard Dientzenhofer, r. 1704) 
* na nedalekém Kaulbergu kostel P. Marie z l. 
1320–87 (zčásti dílo parléřovské huti) 

Pokušení, kterým neodoláte:
* adventním trhům na hlavním náměstí
* útokům na Vaše chuťové buňky v někte-
ré rybí restauraci Malých Benátek, chutě můžete 
zkompletovat doušky místního černého kouřového 
piva (Rauchbier)
* výzva pro fotografy: rokoková radnice na 
ostrůvku uprostřed řeky Regnitz  

Návrat do Prahy v neděli v cca 22 hod.

Käthe Wohlfahrt - synonymum německých 
Vánoc, v sobě ukrývá půl století úsilí manželů  
Wilhelma a Käthe Wohlfartových za naplnění své-
ho snu:  uprostřed Rothenburgu vybudovali Němec-
ké muzeum Vánoc, které je přístupné celoročně.  
Na ploše cca 1000 m2 vstoupíte do světa vánoč-
ních světel, ozdob, dekorace a předmětů, které tvoří  
idylický celek v našem uspěchaném světě: před 
vámi se postupně objeví nejrůznější postavič-
ky, vánoční ozdoby, malé i obří vánoční pyrami-
dy, ručně vyřezávané figurky, betlémy, louskáčky. 
Společnost má mnoho poboček nejen v Německu, 
ale i belgických Bruggách, Alsasku, dokonce i v 
americké Minnesotě. 

Christkindl - Ježíškov. Příběh nemocného štýrské-
ho varhaníka: vyřezal jesličky, do nich postavil so-
chu Ježíška, ke které se chodil každou neděli mod-
lit,… až se (zázračně) uzdravil. Od té doby se na 
Christkindl chodí modlit zástupy poutníků, kterým 
postavili kostelík a i vánoční poštovní úřad: otevírá 
své přepážky jen v době adventu, aby vypravil na 
dva miliony vánočních pohlednic a orazítkoval je 
nebeským razítkem – jaká to nádhera!
Poblíž se nachází Muzeum historických vánočních 
ozdob a největší betlém na světě s takřka 800 
vyřezávanými figurami. K vidění je mechanický 
betlém krkonošského Mistra Karla Kloudy z přelo-
mu 18. a 19. století.

Zlatnická 7, 110 00 Praha 1
tel./fax: 235 310 114, mobil: 739 356 390

e-mail: kolektivy@toulkyevropou.cz

Víkendové toulky  
za adventními příběhy

Svět vídeňských koncertů

Toulky vánočními trhy

Exkurze do opery, divadel...

Vánoce v rakouských Alpách

www.toulkyevropou.cz

Sladká pokušení, kterým neodoláte

Kód: 821/2denní  Cena: od 2.700 Kč/os.



Odjezd z Prahy v 6:00 hod. 

LINEC, správní středisko Horního Rakouska, říční 
přístav na Dunaji, centrum vědy (universita), kul-
tury (Jan Kepler, Anton Bruckner, Adalbert Stifter) 
a také těžkého průmyslu (VÖEST Alpine‚ ÖWV).  
V r. 1939 zde založil Hermann Göring ocelárny 
(častý letecký cíl spojenců za 2. světové války):
* nejstarší kostel Rakouska sv. Martina (8. stol., 
karolínská architektura), Nový dóm s nejvyšší kos-
telní věží v Rakousku (130 m)
* nově zrekonstruovaný Zámek s řadou muzeí 
* galerie Lentos s expozicemi Schieleho, Klimta či 
Kokoschky, koncertní Brucknerhaus, v roce 1974 
jej otevíral samotný Karajan

Pokušení, kterým neodoláte
* vánoční trhy na hlavním náměstí:
- patří mezi nejkrásnější v Rakousku, viz foto v záhlaví
* Pöstlinbergbahn: vyjeďte si přímo z hlavní-
ho náměstí nejstrmější adhezní (neozubnicovou) a 
jednou z nejstarších tramvají (rok zahájení 1898) 
vzhůru na nedaleký vrch Pöstlinberg s překrásným 
pohledem na údolí Dunaje... třeba zahlédnete i 
Alpy (3,40€)
* exkurze do Ars Electronica Center (AEC), 
důmyslné hračky pro dospělé, čeká na Vás třeba:
- oskenování vaší sítnice a její následné zaslání 
mailem na vaši adresu
- projekce orgánů Vašeho těla (kosti, nervy,..) 
- sami si navrhnete design třeba vázy a 3D tiskár-
na ji nejprve vytiskne a následně i vytvoří 
 - stanete se tvůrci svého města na základě vašeho 
otisku prstu…(12,50€, český průvodce)
* předvánoční nákupy v Haidu
* fotostopy na místech 1. koněspřežky na ev-
ropském kontinentě: Kerschbaum, Velešín, 
Č.Budějovice a u hlavního evropského rozvodí

Koněspřežná dráha: koňka – vozy tažené koňským 
potahem po lehkém železničním svršku, předchůdce 
dnešních železnic a elektrických tramvají. Na českém a 
rakouském území byla takto vybudována v roce 1825 
dráha České Budějovice - Linec, první veřejná železnice 
na evropském kontinentě. Její éra ale trvala jen krátce a 
ještě v první polovině 19. století byla nahrazena  paro-
strojní železnicí. V městské dopravě se koněspřežné tram-
vaje uplatnily ve druhé polovině 19. století, dokud nebyly 
nahrazeny na přelomu století tramvajemi elektrickými. Po-
slední pražská tramvajová trať tohoto druhu jezdila třeba 
po Karlově mostě a byla zrušena  roku 1905.

Návrat do Prahy v cca 21:00 hod.

LINEC, když si hrají nejen děti

Kód: 817/1denní      Cena: 24.000 Kč/bus

Odjezd z Prahy v 0:30 hod. 

1.den:
BERCHTESGADEN, národní park s působivými 
alpskými scenériemi (Watzmann, Jenner), jezery 
(Königssee, Obersee, Hintersee) a množstvím lesů; 
prosperita městečka bývala založena na těžbě soli, 
na vrcholu nedalekého Kehlsteinu vybudovali nacis-
té „Orlí hnízdo“, horský hotel určený k Vůdcově re-
kreaci (v zimě nedostupný), od 20. století známé le-
tovisko a středisko cestovního ruchu

BAD REICHENHALL, advent zahájíme na lázeň-
ské promenádě s exteriéry Staré Saliny (aneb čím 
doma solíte?), následná inhalační proutěná stěna, 
kde nasajeme vůni  slané vody

Pokušení, kterým neodoláte
* likérka Enzian s ochutnávkou šesti druhů 
výborných šňapsů s různými příchutěmi (zdarma),  
které můžete zakoupit v místním obchůdku 
* exkurze do nitra Solného dolu, kde na vás 
čeká hned pět různých dopravních prostředků: dva-
krát se svezete důlním vláčkem, následuje sešup po 
(vlastní) zadnici do spodních pater dolu, svezete se 
i na voru ve vytěžené solné kalveře, nemine vás ani 
důlní výtah zpět, (14€, český audioguide)
* lodí po jezeře Königssee s překvapením 
- alternativně pro zájemce 
* koupání ve Watzmann Therme: 
2/4 hodiny v termálních lázních se slanou a slad-
kou vodou Vás vyjdou na cca 10 €/12€, nechybí 
tobogán, vířivky, zážitkové bazény - vodní plochy, 
kde se neustále něco děje a nutí vás k aktivnímu po-
hybu, tepidárium (vyhřívaná umělá jeskyně prosy-
cená slaným vzduchem), kaldárium (schválně – co 
myslíte, že to je?)

Odjezd na ubytování do rakouského Werfenu

2.den: po snídani odjezd směr
SALCBURK a jeho Adventní Highlights: 
* exkurze po místech pobytu slavných: 
Wolfgang Amadeus Mozart: dva domy, ve kterých 
bydlel (Geburtshaus a Wohnhaus), Domkirche, 
kde byl pokřtěn, hrobka otce Leopolda a manžel-
ky Constanze,  náměstí se Schwandthalerovou so-
chou Mistra,… historie Mozartkügeln  
* Herbert von Karajan (obytný dům, Festspielehäu-
ser, hrobka), Paracelsus, Doppler, Makart,… Bárová

OBERNDORF, kaple Stille Nacht, kde o Vánocích 
roku 1818 zde zazněla nejslavnější vánoční píseň 
všech dob: hlavní oltář nese výjev narození Ježíše 
Krista; Mohr i Gruber jsou vyobrazeni na dobových 
malbách… Když se sešeří, uvidíte přes oblouk řeky  
Salzach nasvícené bavorské městečko Laufen s 
mohutným gotickým kostelem... Když začnou z bal-
konu domu poblíž kaple hrát alpští trubači hymnu 
Vánoc a rozžhnou se světla Vánoc, octnete se na 
chvíli v jiném světě a možná, že si píseň zazpíváte.

Návrat do Prahy v cca  22 hod.

SALCBURK a jeho slavní:  
Mozart, Karajan, Bárová

Odjezd z Prahy v 6:00 hod. 

NORIMBERK, kdysi svobodné říšské město, sym-
bol německých dějin, rodiště renesančního umělce 
A. Dürera (1474–1528, dnes muzeum) 
* městské centrum chráněné hradem a částečně 
dochovanými hradbami 
* gotické kostely: sv. Vavřince (s řezbou Zvěstování), 
P. Marie (orloj s postavou Karla IV.) a sv. Sebalda
* pozoruhodná goticko-renesanční radnice a zají-
mavý špitál sv. Ducha
* významné umělecké sbírky Germánského národ-
ního muzea

Pokušení, kterým neodoláte
* lákadlům na Christkindlmarkt, patří 
k nejznámějším a nejnavštěvovaným vánočním 
trhům v Evropě (údajně dva miliony návštěvní-
ků ročně), téměř dvě stovky dřevěných domečků  
s červenobílým suknem reprezentují rozmanitost 
německého ducha
* vůni zdejších párečků (Nürnberger) s přes-
ně stanovenou délkou a složením, které můžete 
zapít speciálním kouřovým pivem 
* chuti místních perníčků s využitím specifické 
vůně pomerančové kůry, voňavého koření, event. 
s příchutí vaječného likéru,… můžete jimi potěšit 
přátele, vyjádřit své city či dotvořit atmosféru pří-
ležitostné párty
* účinkům Norimberského trychtýře, což 
byl středověký mučící nástroj nebo též přístroj, kte-
rým lze nalít do hlavy znalosti!

Návrat do Prahy v cca 22 hod.

NORIMBERK, vánoční trh No.1
a jeho známý trychtýř

Kód: 820/1denní   Cena: 30.000 Kč/bus

Odjezd z Prahy v sobotu v 0:30 hod. 

1.den: 
FRANKFURT/MAIN, hlavní sídlo německé bur-
zy a ústředí národní banky, mezinárodní bankovní 
impérium rodiny Rothschildů, veletrhy, největší po-
díl singles v Německu
* třetí největší mezinárodní letiště Evropy: ranní 
zastávka na hygienu spojená s exkurzí
* mrakodrapy v americkém stylu (Mainhattan), 
následek vybombardování města spojeneckými 
nálety v r. 1944, Main Tower - nejvýše položená 
vyhlídková terasa (návštěva)
* malebné historické centrum s cennými domy, go-
tickými chrámy a romantickým nábřežím Mohanu
* rodiště: J.W. Goethe (1749–1832, muzeum), 
Henri Nestlé, Wilhelm E.Messeschmitt, Anna Fran-
ková, žil zde Oskar Schindler, Helmut Kohl ad.

ROTHENBURG ob der Tauber, město prosla-
vila rodina Käthe Wohlfahrt se svými obchodními 
domy s vánoční tématikou, na které se podílejí ře-
meslníci z německé části Krušných hor 
* hrázděné domy a renesační radnice, gotický 
kostel sv. Jakuba s velkolepým křídlovým oltářem

Pokušení, kterým neodoláte
* hlavní město německých Vánoc, obchody 
s širokým výběrem ozdob a dekorací
* vůně glühweinu, punčů, bílých klobásek
nejrůznějších velikostí - zdarma
* Frankfurter Weinachtsmarkt: 
klobásky (Frankfurter Würstchen), Frankfurter Grü-
ne Sauce (brambory s pikantní omáčkou z drce-
ných bylinek a s vařeným vejcem)… na vytrávení 
můžete pokorzovat po nábřeží Mohanu

Odjezd na ubytování

Německá města Vánoc: 
FRANKFURT – WÜRZBURG – ROTHENBURG – BAMBERG 

Odjezd z Prahy v sobotu v 6:00 hod. 

1.den:
Toulky SOLNOU KOMOROU, vyhlášená hor-
ská jezerní kotlina nevšední krásy (UNESCO) od-
vodňovaná řekou Traun, kdysi významná těžbou 
soli, dnes hojně navštěvovaná turistická oblast. 
Dominuje jí téměř 3000 m vysoký Dachstein.  
Více než 40 jezer: největší Attersee - tvořili zde 
hudební skladatel Gustav Mahler a secesní malíř 
Gustav Klimt; z dalších jezer patří k nejznámějším 
Mondsee, Wolfgangsee s klášterem Traunkirchen, 
Traunsee či Hallstätter See - východisko k dachs-
teinským jeskyním

GMUNDEN, konečná první koněspřežné dráhy 
na evropském kontinentu, dnes keramické kašny, 
tramvaj – korzo podél jezera Traunsee

BAD ISCHL, nekorunované letní hlavní město 
rakouské monarchie ve 2. pol. 19. stol., navště-
vovaná je císařská letní rezidence Kaiservilla,… 
Co takové zmrzlinové pokušení v cukrárně Zauner?
S oblibou ji navštěvoval při svých pobytech císař-
ský pár František Josef I. a císařovna Sisi
* fotostop nad Hallstattským jezerem... 
a pak již rychle přes štýrskou část Solné komory

Vánoce na horské chatě Zottensberg 
v regionu Pyhrn - Priel (nedaleko lyžařské středisko 
Hinterstoder): čeká vás vánoční rodinná atmosféra 
(gemütlich), útulné pokoje s příslušenstvím, k dispo-
zici wellness, panoramatický Hallenbad s výhledy 
na okolní alpské vrcholy.
Bohaté Vánoční menu: bufetový salát, adventní po-
lévka, výběr z několika hlavních jídel, dezert, … 
Po večeři pan domácí sáhne po harmonice, při-
dají se synové.

2.den:
pozdější odjezd z Zottensbergu 

STEYR, nepsané hlavní město rakouských Vánoc 
se slavným Ježíškovem (Christkindl)

Pokušení, kterým neodoláte
ve městě se stále něco děje:
* v 16 hodin zazní trubači na náměstí
* klasické adventní trhy nejen na naměstí, ale i 
zámeckém parku spojené s prodejní výstavou ře-
meslníků na zámku 
* nechte se dovézt na Ježíškov historickým poštov-
ním autobusem z 50. let minulého století, na místě 
samotném vás čeká vánoční poštovní úřad, kde mů-
žete poslat vánoční pozdrav svým bližním,… jen 
kousek odtud se nachází největší betlém na světě
* Ježíškova dráha světem Vánoc
* několik muzeí s vánoční tématikou
* parojízda NEJ rakouskou úzkokolejkou 
do nedalekého Steinbachu

Návrat do Prahy v neděli v cca  21:00 hod.
 

Vánoce v rakouských Alpách

Kód: 822/2denní   Cena: od 2.800 Kč/os.Kód: 818/1denní  Cena: 40.000 Kč/bus
 819/2denní  Cena: od 2.200 Kč/os.

2.den: po snídani odjezd směr
WÜRZBURG - prohlídka historického centra měs-
ta s průvodcem: pevnost Marienburg; dějiště tra-
gického konce Selské války r. 1525. V březnu 
1945 zničeno bombardováním, ale nejvýznam-
nější památky byly obnoveny (dnes pod záštitou 
UNESCO)
* obrovský dóm sv. Kiliána (čtvrtý největší románský 
kostel v Německu) se  sousedním „Novým dómem“ 
s unikátními řezbami sochaře Riemenschneidera 
 * barokní arcibiskupská rezidence (1720–44, 
zčásti dílo českého rodáka Balthasara Neumanna) 
* most přes Mohan (1473–1534) ozdobený ba-
rokními sochami

BAMBERG - prohlídka města s průvodcem:
starobylé město mezi sedmi pahorky nad řekou 
Regnitz, ve středověku sídlo rodu Babenberků; 
dobře zachovalé historické centrum (UNESCO)  
patří k nejhezčím v zemi a bývá označován Franc-
ký Řím (někdy též malá Praha)
* objekty spjaté s předrománskou falcí: renesanč-
ní Starý dvůr a Dóm (13. stol.), Nový dvůr (Leon-
hard Dientzenhofer, r. 1704) 
* na nedalekém Kaulbergu kostel P. Marie z l. 
1320–87 (zčásti dílo parléřovské huti) 

Pokušení, kterým neodoláte:
* adventním trhům na hlavním náměstí
* útokům na Vaše chuťové buňky v někte-
ré rybí restauraci Malých Benátek, chutě můžete 
zkompletovat doušky místního černého kouřového 
piva (Rauchbier)
* výzva pro fotografy: rokoková radnice na 
ostrůvku uprostřed řeky Regnitz  

Návrat do Prahy v neděli v cca 22 hod.

Käthe Wohlfahrt - synonymum německých 
Vánoc, v sobě ukrývá půl století úsilí manželů  
Wilhelma a Käthe Wohlfartových za naplnění své-
ho snu:  uprostřed Rothenburgu vybudovali Němec-
ké muzeum Vánoc, které je přístupné celoročně.  
Na ploše cca 1000 m2 vstoupíte do světa vánoč-
ních světel, ozdob, dekorace a předmětů, které tvoří  
idylický celek v našem uspěchaném světě: před 
vámi se postupně objeví nejrůznější postavič-
ky, vánoční ozdoby, malé i obří vánoční pyrami-
dy, ručně vyřezávané figurky, betlémy, louskáčky. 
Společnost má mnoho poboček nejen v Německu, 
ale i belgických Bruggách, Alsasku, dokonce i v 
americké Minnesotě. 

Christkindl - Ježíškov. Příběh nemocného štýrské-
ho varhaníka: vyřezal jesličky, do nich postavil so-
chu Ježíška, ke které se chodil každou neděli mod-
lit,… až se (zázračně) uzdravil. Od té doby se na 
Christkindl chodí modlit zástupy poutníků, kterým 
postavili kostelík a i vánoční poštovní úřad: otevírá 
své přepážky jen v době adventu, aby vypravil na 
dva miliony vánočních pohlednic a orazítkoval je 
nebeským razítkem – jaká to nádhera!
Poblíž se nachází Muzeum historických vánočních 
ozdob a největší betlém na světě s takřka 800 
vyřezávanými figurami. K vidění je mechanický 
betlém krkonošského Mistra Karla Kloudy z přelo-
mu 18. a 19. století.

Zlatnická 7, 110 00 Praha 1
tel./fax: 235 310 114, mobil: 739 356 390

e-mail: kolektivy@toulkyevropou.cz

Víkendové toulky  
za adventními příběhy

Svět vídeňských koncertů

Toulky vánočními trhy

Exkurze do opery, divadel...

Vánoce v rakouských Alpách

www.toulkyevropou.cz

Sladká pokušení, kterým neodoláte

Kód: 821/2denní  Cena: od 2.700 Kč/os.


