
Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška 

pořádá aktivní zájezd za přírodními a kulturními památkami Švábského moře 

 

Konec léta na jihu Německa 
so – ne 5. – 13. 9. 2020 │ Bodamské jezero a Regensburg 

 

Začátek září strávíme na autobusovém zájezdu na jih Německa. V německo-rakousko-švýcarském 

pohraničí u Bodamského jezera, neboli „Švábského moře“ budeme poznávat historii, kulturu a přírodu 

tamních končin. Po pěti dnech u jezera se přesuneme k bavorskému Řeznu, kde strávíme ještě dva dny, 

než zase odjedeme domů. Zájezd jsme připravili pro 23 účastníků, jedeme středním autobusem.  

Pokud se to povede, strávíme část zájezdu společně s německými a švýcarskými Přáteli přírody. 

 

 

Ubytování a stravování: Dvě třetiny zájezdu, 5 nocí, budeme ubytovaní v Domě Přátel přírody Bodensee, 

vícelůžkové pokoje, společné příslušenství. Zde je možnost zajistit si stravu sami, nebo si přiobjednat 

snídani, příp. tříchodovou večeři (viz dále). Dvě poslední noci strávíme v Domě Přátel přírody Alpiner Steig 

u Řezna, stravování si zajistí každý zvlášť. 

 

Cena: 6 500 Kč člen / 6 800 Kč nečlen spolku Přátelé přírody, z. s. 

(v ceně je doprava autobusem během celého zájezdu, 5× ubytování u Bodensee, 2× ubytování u Řezna) 

Zájemcům můžeme zajistit v DPP Bodensee 5× snídani (1 400 Kč) a 5× tříchodovou večeři (1650 Kč). 

Kdo dřív přijde, ten jede! Přihlášky, pokyny k platbě záloh a storno podmínky jsou na 

www.malaliska.cz/nemecko2020  
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Rámcový program (změna vyhrazena) 

Sobota 5. 9. Večerní odjezd z Olomouce, noční přejezd Čech a Bavorska. 

Neděle 6. 9. Ranní příjezd do Heilbronnu, města obklopeného vinicemi. Procházka v historickém centru podél 

řeky Neckar, nebo vinicemi nad městem ke zřícenině hradu Weibertreu. Odpoledne příjezd k 

Bodamskému jezeru, ubytování v NFH Bodensee. Krátký přejezd do Radolfzellu na druhý břeh 

zálivu, pozorovací věž na poloostrově Metnau, zpět busem nebo pěšky z historického centra 

Radolfzellu na ubytování (4,5 km)  

Pondělí 7. 9. Autobusem do “zahradního města” Überlingen: vodní zámek, městský park, zámek Rauenstein  

s výhledem na jezero, přírodní památka Gletschermühle. Návštěva v opičím parku Salem. 

Unteruhldingen: exkurze v rekonstrukci vesnice pravěkých rybářů. Večerní procházka 

středověkými uličkami městečka Meersburg na břehu Bodamského jezera. 

Úterý 8. 9. Dopoledne volno u jezera: příležitost na plavání, vodní sporty, cyklistiku, relaxaci. Odpoledne 

výjezd na ostrov Reichenau, největší ostrov Bodamského jezera. Zdejší klášter Augia s bylinkovou 

zahradou je zapsán na seznam UNESCO. Zámek Königsegg, přístav a pláž. 

Středa 9. 9. Výjezd do Švýcarska: Návštěva Rýnských vodopádů (150 m šířka, 23 m výška). Exkurze po 

pamětihodnostech Curychu, nebo pěší turistika nad Curyšským jezerem s výhledem na vrcholky 

Alp (společně s Přáteli přírody Oberfreiamt-Oberrüti). 

Čtvrtek 10. 9. Exkurze v Kostnici nejen po českých stopách M. Jana Husa. Návštěva historického centra města, 

Husova muzea a Rosgartenmusea představujícího dějiny umění a kultury města. Autobusem, nebo 

pěšky kolem kláštera sv. Kateřiny na květinový ostrov Mainau. 

Pátek 11. 9. Ranní odjezd z NFH Bodensee, přejezd do Bavorska k Regensburgu. Návštěva památníku 

Walhalla, postaveného králem Ludvíkem I. Bavorským podle plánů architekta Leo von Klenze jako 

památník významných osobností „německého jazyka“. Navečer příjezd do NFH Alpiner Steig, 

ubytování a procházka k Medvědí jeskyni a na skály (okruh 4,2 km) 

Sobota 12. 9. Celodenní exkurze v Řezně, historickém městě na břehu Dunaje, zapsaném do světového 

kulturního dědictví UNESCO. Katedrála sv. Petra, prastarý Kamenný most, Stará radnice, zámek 

Thurn-Taxisů, Historische Wurstkuchl - nejstarší výrobna klobásek v Německu a další lákadla. 

Varianta: Pěší túra “Okolo Nittendorfu” - 14,5 km okruh údolím řeky Schwarze Laber na zříceninu 

hradu Loch s Hradní jeskyní, zámek Etterzhausen a zpět. 

Neděle 13. 9.  Odjezd přes Plzeň a Prahu do Olomouce. Procházka centrem Plzně a oběd v nejstarší plzeňské 

restauraci, U Salzmannů (od r. 1637). Příjezd do Olomouce v pozdních odpoledních hodinách. 

 

   

 

Bližší info - organizátoři: Hynek Pečinka a Marta P. Perůtková (tel. 602 431 149, fox@malaliska.cz) 

Všichni účastníci akcí organizovaných naším spolkem jsou pojištěni proti úrazu u Generali Pojišťovny, a.s. 


