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Č. exkurze:   DE/1505 

Termín:   23. 09.  –  27. 09. 2015 (4x ubytování + 4x snídaně) 

Počet osob:             43 (včetně 2 řidičů + 1 průvodce/tlumočník CK AGRO TOUR Praha,s.r.o.) 

(Karel Dolista +420 603 964 009) 
     

Rámcový program (změna vyhrazena):                                                    

1. den 

23. září 2015  
středa 

Praha – Cheb 
175 km 

 
Cheb – Regensburg 

138 km 
 

Regensburg – 
Mnichov 
148 km 

 06:15 hod. setkání účastníků skupiny s průvodcem CK AGROTOUR Praha, 

s.r.o. v Praze (stanice metra Dejvická, Evropská ul., před hotelem Diplomat, 

směr příjezd od letiště) 

 06:30 hod. odjezd skupiny směr Cheb 

 příjezd Cheb – návštěva krajinné výstavy (venkovní expozice, vstup z kapesného) 

 oběd (z kapesného) 

 odjezd směr Regensburg (bavorské město na Dunaji, jedno z nejstarších německých 

sídlišť z 12.-13. století) 
 příjezd Regensburg – prohlídka města (katedrála sv. Petra – vrcholné dílo bavorské 

gotiky; kamenný most z 1. poloviny 12. století – první spojnice na sever do Alp; Porta 

praetoria – římská brána z dob Aurelia; bazilika sv. Jirman; zámek Thrun-Taxisů z 19. století a 

další), oběd 

 Regensburg – městský park, park  Trnový vrch – 7,3 ha, (Thurn Taxis 1804, vila 

suburbia, krajinářská zahrada, malá botanická zahrada pouze 20.let stará 

 odjezd směr Mnichov 

 ubytování a první nocleh v Mnichově - Jugendherberge (pro studenty šestilůžkové 

pokoje, pro doprovod 1-2 lůžkové, společné sociální zařízení na chodbě - k dispozici pro 

skupinu 4 sprchy a 5 toalet) 

2. den  
24. září 2015 
čtvrtek 
Mnichov –Frasdorf 

77 km 

 
Frasdorf – Mnichov 

77 km 

 07:00 hod. snídaně 

 po snídani odjezd směr Frasdorf 

 příjezd Frasdorf – návštěva Richter Spielgeräte – továrna na dětské herní 

prvky (návštěva cca 3 hodiny)  

 odjezd směr Mnichov (hlavní město Bavorska a třetí největší město v Německu, řada 

významných historických památek i novodobých staveb) 

 příjezd Mnichov – oběd (z kapesného), revitalizace řeky Isar v Mnichově  

 ubytování a druhý nocleh v Mnichově - Jugendherberge (pro studenty šestilůžkové 

pokoje, pro doprovod 1-2 lůžkové, společné sociální zařízení na chodbě - k dispozici pro 

skupinu 4 sprchy a 5 toalet) 

3. den  

25. září 2015 
pátek 
Mnichov- Freising 
40 km – Mnichov- 
40 km – Augsburg 

77 km 
 

 07:00 hod. snídaně  

 po snídani Weihenstephan – Freising - sbírková zahrada trvalkami – návštěva 

s výkladem., 40 km od Mnichova, oběd (z kapesného), přejezd do Augsburgu 

 Augsburg (historické a univerzitní město, katedrála Panny Marie, mohutná radnice z počátku 

17. století, bazilika sv. Oldřicha a Afry, botanická zahrada a další), prohlídka města, oběd (z 

kapesného) 

 Augsburg - prohlídka revitalizací na řece Lech 
 ubytování a nocleh v Ausburgu - - Jugendherberge (pro studenty čtyřlůžkové pokoje, 

společné sociální zařízení na chodbě, pro doprovod dva dvoulůžkové a jeden jednolůžkový 

pokoj s vlastním WC a sprchou) 

 

   Exkurze organizovaná ve spolupráci s Katedrou zahradní a krajinné architektury  

FAPPZ  ČZU v Praze 

N ĚM E CK O   
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4. den  

26. září 2015 
sobota 

Ausgburg – 
Mnichov- 77 km  -

Železná Ruda 
200 km  

 07:00 snídaně 

 po snídani odjezd do Mnichova 

 celodenní prohlídka Mnichova - dopoledne (návštěva areálu bývalé zahradnické a 

krajinářské výstavy BUGA, West park, moderní výstavba se zelení -Petuetunnel, budova 

O2,.)  oběd (z kapesného) 

 Englischer garten –anglická zahrada 

 Botanischer Garten Nymphenburg  – botanická zahrada, Olympia park Mnichov, 

pozdní odpoledne – přejezd do Železné Rudy 

 ubytování a nocleh v hotelu u Železné Rudy - Špičák (tří až petilůžkové pokoje, 

sociální zařízení většinou společné na chodbě) 

5. den 

27. září 2015 
neděle 

Železná Ruda– 
Ludwigsthal (u 

Zwiesel) 20km - 
35 km Neuschonau 

- Praha 
 200 km 

 07:00 snídaně 

 po snídani pokračování  

NP Bavorský les – prohlídka informačního centra národního parku Falkenstein 

– Ludwigsthal, žijící vlci, následně vycházka k říčce Kolbersbach - bobří stezka - 3 
hodiny, oběd (z kapesného) 

 po obědě NP Bavorský les – centrum Lusen u města Neuschonau (Rachel-Lusen) – 

cesty v korunách stromů  

 navečer odjezd směr Praha (cestou krátké hygienické přestávky) 

 ve večerních hodinách příjezd do Prahy (výstupní stanice shodná s nástupní) 
CK AGRO TOUR Praha, s.r.o. je pojištěna ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., č. pojistky: Generali pojišťovna a.s., č. 1710600316 
 

 

 
V ceně předem uhrazených služeb je zahrnuto: 4x ubytování převážně ve vícelůžkových pokojích, lůžkoviny, 4x snídaně, český 
průvodce-tlumočník AGRO TOUR Praha, s.r.o., ubytování a snídaně pro dva řidiče, místní taxy včetně povinné klubové karty 
hostelů v Německu, zákonné pojištění CK pro případ úpadku u Generali Pojišťovna a.s. 
 
V ceně není zahrnuto: doprava autobusem (zajišťuje samostatně Katedra zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZU Praha) 

stravné mimo výše uvedeného, položky osobní spotřeby, placené vstupy v rámci společného a individuálního programu, komplexní 
pojištění účastníků skupiny na cestu do zahraničí vč. pojištění stornopoplatku v případě onemocnění.  
 
 
 

 
Na exkurzi si vezměte s sebou: Váš evropský průkaz (= kartička) zdravotního pojištění (předkládáte při návštěvě lékařů a 
zdravotních zařízení v ČR), který též usnadňuje občanům EU přístup k lékařskému ošetření během dočasné návštěvy v zahraničí, 

ISIC/ITIC – pro případ, že budou na místě umožněny slevy u event. vstupů 

 

v ceně ubytování je zahrnuto  povlečení, ale ručníky a mýdlo nejsou ve všech ubytovacích místech k dispozici 
 

 
Cestovní doklady: platný občanský průkaz nebo cestovní pas (platnost min. 6 měsíců po návratu) 
 
Oblečení: doporučujeme do Vašeho zavazadla zabalit sportovní oblečení, pohodlnou obuv, pláštěnku nebo deštník 

 
 

 

 

 

PŘEJEME PŘÍJEMNOU CESTU! 


