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V Tišnově dne 15. března 2016 

 
Věc: Nabídka 6 denního zájezdu do Německa, Dánska a Švédska 
 
11.10. - 16.10.2016 
 
Program zájezdu:  
 

1. DEN: Odjezd v ranních hodinách přes Prahu - Drážďany – Berlín do města SCHWERIN s překrásnou polohou 
mezi sedmi jezery a jeho velkolepý zámek s kombinací sedmi různých stavebních slohů, návštěva zámku.  
Přejezd do hotelu u Hamburgu.   

2. DEN: Po snídani návštěva Intergea. V odpoledních hodinách pojedeme do centra Hamburgu. Uvidíme 
fascinující největší německy přístav HAMBURG. Obří zaoceánské lodě vplouvají do přístavu situovaného 
přímo uprostřed města. Projdeme si starou část, jejímž symbolem je rozsáhlá neorenesanční radnice, Rybí 
trh, čtvrť „červených luceren“ Reeperbahn, kde zahájila svou uměleckou dráhu legendární skupina Beatles, 
nebo největší skladištní komplex na světě Speicherstadt. Ve městě najdeme nespočet zajímavých muzeí jako 
námořní muzea, muzeum koření, umělecké sbírky Kunsthalle nebo poutavé muzeum vystěhovalectví 
Ballinstadt. Dnešní moderní Hamburg je však především zajímavá ukázka výstavní supermoderní architektury 
předních světových architektů. Na ubytování v hotelu se vrátíme večer. 

3. DEN: Po snídani nás čeká cesta do Dánska, po cestě zastávka v ODENSE, které je největším městem a 
správním střediskem dánského ostrova Fyn. Svou proslulost získalo zejména díky svému rodákovi – slavnému 
dánskému pohádkáři Hansi Christianu Andersenovi. Ačkoli slavný spisovatel zde strávil pouze dětství, 
obyvatelé Odense na svého rodáka nezapomněli. Můžeme zde navštívit jeho rodný dům a muzeum i najít 
postavy z jeho příběhů v podobě soch rozesetých po městě. V centru Odense se nachází impozantní gotická 
katedrála Sankt Knuds Kirke ze 14. století. Ve zdejší kryptě jsou ve skleněných rakvích uloženy ostatky 
největšího dánského světce a patrona země – krále Knuta II. a jeho bratra Benedikta. Odense patří k 
nejstarším dánským městům a jeho název lze přeložit jako „Odinova svatyně“ (Odin byl severský bůh války). 
Příjezd do Kodaně ve večerních hodinách.  

4. DEN:  Po snídani přejedeme na jih Švédska. Prohlédneme si moderní architekturu města MALMÖ. Spatříme 
nejvyšší stavbu Skandinávie – mrakodrap „TURNING TORSO“. Z břehu moře je pěkný pohled na unikátní 
stavbu překlenující Øresundskou úžinu - most Øresundsbro (v kombinaci s tunelem a s umělým ostrovem 
měří 18 km). Odpoledne navštívíme univerzitní ROSKILDE s cihlovou katedrálou sv. Lukáše (UNESCO), která se 
stala tradičním pohřebním místem dánských králů, je zde pohřbeno 22 panovníků a 17 královských manželek. 
Katedrále hrdě konkuruje i další atrakce Roskilde, tou je expozice vikingských lodí, které byly vyzvednuty ze 
dna přilehlého fjordu. Lodě pocházející přibližně z 10. století, mezi nimi i válečná loď, kterou Vikingové užívali 
k nájezdům do Anglie, byly podle všeho záměrně potopeny místním obyvatelstvem, které se tak snažilo 
ochránit před nepřátelskými nájezdy. Večer se vrátíme na ubytování.  

5. DEN: Po snídani nás čeká prohlídka hlavního města Dánska KODANĚ, kterou začneme u zábavního parku 
Tivoli a na hlavní pěší zóně Strøget. Spatříme výměnu stráží u královského paláce Amalienborg. Z idylického 
přístavu Nyhavn, kde žil Hans Christian Andersen pak poplujeme po městských kanálech kolem paláce 
Christiansborg a moderní stavby kodaňské opery až k symbolu města - Malé mořské víle. Individuální volno 
můžeme využít např. k vyhlídce na město ze spirálovité věže kostela sv. Spasitele, k prohlídce kdysi živoucí 
čtvrti Christiania nebo dalších velmi moderních staveb. Vrátíme se na ubytování.  

6. DEN: Po snídani se přeplavíme do Rostocku, odkud budeme pokračovat zpět do ČR. Příjezd do Brna ve 
večerních hodinách.  
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Orientační cena zájezdu:  
 
 

Počet osob  20 22 24 

Cena  14 490 13 690 12 990 

 
 
Cena zahrnuje:  

- dopravu luxusním autobusem (WC,TV/DVD, klimatizace, nápojový servis) vč. všech silničních poplatků; 
- trajektovou dopravu; 
- 5x ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím; 
- 5x snídani podávanou v hotelové restauraci; 
- připojištění léčebných výloh 28 Kč/os./den; 
- služby kvalifikovaného průvodce; 
- povinné připojištění CK proti úpadku a insolvenci 

 
 

Vstupy nezahrnuté v ceně zájezdu: 
- vstupné do navštívených objektů 

 
Ubytování 
Hamburg – 2** Hammer Kirche Hotel Hamburg 
Kodaň – 2** Copenhagen GO Hotel  
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