
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Ne)známí sousedé 

velikonoční chutě Švábska 

Poznej přírodu a obyvatele jižního Německa všemi smysly. Poznej pohostinnost Přátel 
přírody. Nech na sebe dýchnout historii i současnost Švábska. Regionu, jehož 
obyvatelé jsou nám kupodivu velmi podobní. Projdi se pulsujícím městem, abys cítil/a 
ten rozdíl, a uteč zpět do přírody. Zjisti, jak se mají staří známí, navaž nové kontakty. 
A při tom všem mluv anglicky, německy, česky, rukama i nohama! Hlavně nějak! 

Už podeváté se koná setkání Přátel přírody z Olomouce a Metzingenu, které jistě potvrdí, že naši 

sousedé nejsou až tak jiní než my. V jiné krajině, než jsme u nás zvyklí, ale žijí. Šestidenní akce u 

našich západních sousedů přinese nové zážitky z míst, kde jsme ještě nebyli, neopomeneme ani 

osvědčená místa.  Čím se Švábsko a Švábové liší od jiných německých krajů a obyvatel, poznáme při 

exkurzích, výletech, společném vaření, povídání a jiných zajímavých programech. Bydlet budeme 

v Domě přátel přírody „Falkenberg“ ve skalách nad Metzingenem, na zpáteční cestě už sami 

strávíme den v historickém Regensburgu a noc v horách nad ním. 

3. – 8. 4. 2015 
Metzingen a okolí, jižní Německo  

+ den a noc v Regensburgu 
rezervuj si ihned na fox@malaliska.cz 

 

 
Pro dospělé, mládež a studenty 

Účastnický poplatek 

4.000 Kč člen / 4.200 Kč nečlen 
(doprava z Prahy do Metzingenu a zpět, 6x program, 4x ubytování NFH Falkenberg, 1x 
ubytování Norimberk, polopenze) 

Pořádají Malá liška – klub přátel přírody a Naturfreunde Metzingen, Bádensko-

Württembersko, Německo za podpory Česko-německého fondu budoucnosti 
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(Ne)známí sousedé  - všechny chutě Švábska| 2. – 7. 10. 2013 | Metzingen + den a noc v Norimberku 

Program 

Pátek Odjezd z Olomouce v ranních hodinách (bude upřesněno přes Prahu do Metzingenu, ubytování na Falkenbergu, možnost 

procházky do okolí, úvodní večer s grilem 

Sobota Výjezd do Ulmu, který letos slaví 125. výročí dokončení dómské věže, prohlídka historického centra města s průvodcem, 

návštěva památníku Fort Oberer Kuhberg, volný program. Večer na Falkenbergu: Moravsko-švábský večer, aneb jak to chodí 

u nás doma. 

Neděle Pěší turistika v kopcích Švábského Albu po stezce „Zollenburg-Panorama“ s úžasnými panoramatickými výhledy, případně 

prohlídka rodového sídla pruských králů hradu Hohenzollern. Večerní program na Falkenbergu, nebo volno. 

Pondělí Při návštěvě skanzenu švábských lidových staveb v Beurenu zjistíme, jak těžce se tu kdysi žilo. Odpoledne možnost navštívit 

panoramatické termály v Beurenu, nebo se pěšky vrátit na Falkenberg. Večer výtvarný workshop plstění. 

Úterý Dopolední brunch (snídaně a oběd v jednom) na Falkenbergu, prohlídka centra Metzingenu, event. nákupy v Outlet City a 

přejezd do Regensburgu (neboli Řezna, už jen česká skupina), prohlídka historického centra města s místními Přáteli přírody, 

odjezd na ubytování do Domu Přátel přírody Alpiner Steig do hor nad městem 

Středa Krátká procházka kolem Alpiner Steig, odjezd domů tak, abychom přijeli ve večerních hodinách 

 

Změny v programu vyhrazeny, umíme improvizovat. Přihlášení budou před akcí pozváni na schůzku účastníků, kde si upřesníme vše potřebné. 

Cena a storno podmínky 

4.000 Kč pro členy spolku Přátelé přírody ČR, 4.200 Kč pro nečleny*) 

Cena zahrnuje dopravu minibusem cestovní kanceláře JV-TRAVEL AGENCY s.r.o. s profesionálním řidičem z Olomouce nebo z Prahy do 

Metzingenu a zpět, ubytování ve vícelůžkových pokojích - 4x v Domě Přátel přírody Falkenberg, 1x v DPP Alpiner Steig u Regensburgu, polopenzi 

(během pobytu v Metzingenu, v Regensburgu si zajišťuje každý zvlášť), program, dopravu na místě, vstupné do objektů… 

Díky významné podpoře Česko-německého fondu budoucnosti vám 6 dní v Německu můžeme nabídnout za 50% skutečných nákladů. 

*) V případě nepříznivé změny kurzu nebo cen může být cena akce navýšena až o 15 %. Členství v klubu Malá liška stojí 100 Kč. 

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. 

  

Přihlašování na akci 

1. Místo si rezervujte na www.malaliska.cz/sousede  

2. Pošlete nevratnou zálohu 1.500 Kč na účastníka na účet klubu č. 2000220088/2010, var. symbol 150403. Teprve pak je rezervace 

účinná. 

3. Celková cena je splatná do 20. 3. 2015 na tento účet. 

 

Nástupní místo: Olomouc, Praha, Metzingen – uveďte při přihlašování 

  

Zvláštnosti cestování s námi: Nejsme cestovní kancelář a akce pro nás není výdělečná. V podstatě vyjíždíme do Německa jako parta, jaké si 

to uděláme, takové to budeme mít. Během akce ovlivníte, co se bude dít, můžete přispět ke společné zábavě a dobré náladě. Počítáme s 

posezeními u kytar, společným grilováním apod. 

Účastníci by měli vědět, že se akce účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí a budou respektovat pořadatele. Nezapomeňte cestovní pojistku! 

 

Více zde: http://www.malaliska.cz/sousede 

Vedoucí akce: Hynek Pečinka, tel. 602 431 149, hynek@olomouc.cz. Chcete jako dobrovolník pomoct s organizací? Ozvěte se!     
 

 

DEJTE VĚDĚT I DALŠÍM VESELÝM KAMARÁDŮM A ZNÁMÝM, AŤ SE K NÁM PŘIDAJÍ! 
 

LIDÉ PRO PŘÍRODU – PŘÍRODA PRO LIDI 

Malá liška – klub přátel přírody z Olomouce 

T: 602 431 149 | fox@malaliska.cz | www.malaliska.cz 
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