
 

Malá liška – klub přátel přírody pořádá pro veselé milovníky dálek výjezd 

 

 

 
  

18. – 22. 6. 2014 (st – ne) 

5 dní a 4 noci v severovýchodním Německu + Berlín k tomu 

 
 



 
 
Meklenbursko - Přední Pomořansko je spolková země na severovýchodě 
Německa, hraničící na severu s Baltským mořem a na východě 
s Polskem. V Německu se řadí mezi spolkové země s nejnižší hustotou 
zalidnění. Každoročně přitahuje mnoho turistů svými plážemi a 
ostrovy při pobřeží Baltského moře, jakož i množstvím jezer 
obklopených lesy ve svém vnitrozemí - na Meklenburské jezerní 
plošině. A právě tam jedeme. 

 

Plán cesty 

1. den: Odjezd z Olomouce v ranních hodinách, přejezd přes Polsko do Německa. Při dobré 
dopravní situaci nás čeká asi 8 hodin cesty. Uděláme si samozřejmě delší přestávku v zajímavém 
koutě přírody nebo s historickou stopou. Příjezd k jezeru Plätlinsee, ubytování, vycházka do 
vesnice Wustrow hned za bukem (nebo v Německu spíše dubem). 

2. den: Pojedeme k jezeru Müritz, které je druhé největší v Německu – po Bodamském jezeře. Jeho rozloha je 117 km2 a 
maximální hloubka až 31 metrů. Východní břeh jezera je součástí národního parku, který má jedinečnou flóru a faunu a je 
místem hnízdění jeřábů šedých. Slouží také k ochraně vodního ptactva.  
Navštívíme lázeňské město Waren mezi jezery Müritz, a pokud vyjde čas, můžeme se zastavit i v termálech v Röbelu.  

3. den: Zájemci o vodní zážitky nasednou do kánoí a vydají se obeplout jezero Plätlinsee, u kterého máme základnu. 
Suchozemci mohou navštívit např. skanzen (staroslovanskou vesničku) v Neustrelitz či koncentrační tábor Ravenbrück. 

4. den: Zájemci o návštěvu bývalého hanzovního města a stále přístavu Rostock a Warnemünde (doplatek na místě 200 
Kč/účastník) odjedou na pobřeží Baltského moře. Ostatním nabídneme jiný program – třeba kánoe nebo objevování okolí na kole. 

5. den: Poslední společné ráno. Odjezd domů s delší zastávkou v Berlíně. V hlavním městě Německa nás provedou místní Přátelé 
přírody. Poznáme, jak se ze zatuchlé metropole socialistického východního Německa opět stalo moderní evropské město, kde 
stojí za to žít. Návrat do Olomouce ve večerních hodinách, abychom byli ráno čilí do práce. 

 

Ubytování, stravování a další možnosti: 

Bydlet budeme přímo na jižní straně jezera Plätlinsee, které je 3,8 km dlouhé („na výšku“) a až 700 m široké na základně Přátel 
přírody „Ferienzentrum Plätlinsee“. Budeme mít pro sebe celý areál. Ubytování je ve 4lůžkových pokojích v budově. Sprchy, 
umývárny a WC společné jako v kempu. Velká kuchyň, jídelna – společenský sál, zastřešená terasa. Možnost půjčit si zdarma 
kdykoliv tři šlapadla. Velké hřiště, možnost půjčit si sportovní vybavení. 

Na areál a jeho okolí se můžete podívat tady: http://www.ferienzentrum-plaetlinsee.de/ei_bilder.htm 

Stravování si zajišťuje každý sám, můžeme si domluvit vařící skupinky. Ve Wustrově (600 m) je malý obchod se vším potřebným, 
větší nákupní centrum je asi 6 km ve Wesebergu. 

Doprava: Zajišťujeme vlastními auty (nabídněte!), v každém pojedou 4 pasažéři. 

Nástupní místo: Olomouc, po domluvě možno i jinde po trase 

Cena: 1.900 Kč člen Přátel přírody / 2.100 Kč host. V případě nepříznivé změny kurzu nebo cen může být 

cena akce navýšena až o 15%. V ceně je doprava autem, 4x ubytování.  

Záloha: 900 Kč na účet č. 2000220088/2010, var. symbol 140618. Teprve připsáním zálohy na náš účet je účastník přihlášen. 
Doplatek zaslat nejpozději do 30. 4. 2014. 

Storno podmínky: Při odhlášení  40 a méně dní před akcí činí stornopoplatek 60% ceny, pokud účastník za sebe nesežene 
náhradníka. Záloha se vrací jen tehdy, pokud sám účastník za sebe sežene náhradníka. 
 

Zvláštnosti cestování s námi 

 Nejezdíme tam, co všichni. Naše akce se zaměřují na poznání příběhů krajiny a lidí, kteří v ní žijí. 

 Nejsme cestovní kancelář a akce pro nás není výdělečná a pro vás dotovaná. V podstatě vyjíždíme na akci jako parta, 
rozpočítáváme náklady a jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Jsme spolu rádi, neskupinkujeme se. 

 Během akce může každý účastník ovlivnit, co se bude dít, můžete přispět ke společné zábavě a dobré náladě. Počítáme s 
posezeními u kytar, společným grilováním apod. 

 Program se může měnit stejně jako počasí. Máme slabost pro zdravou improvizaci. 

 Není to ale chaos a anarchie. Účastníci by ale měli vědět, že se akce účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí a budou 
respektovat pořadatele. 

 

Setkání účastníků: úterý 10. června 2014, 19:00 Fox club – Javoříčská 2, Olomouc 

Těší se na vás vedoucí akce Hynek Pečinka a Zdeněk Šupina.   

www.malaliska.cz/meklenbursko 

http://www.ferienzentrum-plaetlinsee.de/ei_bilder.htm

