
KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY NA RÝNU 

Cochem 

BIKE TOUR THROUGH THE MOSELLE VALLEY AND TO COCHEM 

Projížďka na kole podél jednoho z nejkrásnějších úseků řeky Mosely až po tu část, kde se 

vlévá do Rýna. Z lodi se vydáte k Bruttig-Fankel a odtud přímo do malebných ulic Cochemu. 

Čeká Vás zastávka v historickém mlýně na hořčici, kde budete moct ochutnat tzv. štiplavé 

zlato. Poté budete pokračovat k pozdně gotickému hradu položenému na nejvyšším kocpi 

podél Mosely. Odtud si vychutnáte jedinečnou vyhlídku na meandry řeky a vinice ve strmých 

svazích. 

CENA ZA OSOBU: € 29 | DÉLKA CCA: 2,5 h | VZDÁLENOST CCA: 20 km 

CITY WALK AROUND COCHEM AND VISIT TO THE REICHSBURG 

Druhé nejmenší krajské město v Německu je zároveň i jedním z nejkrásnějších v údolí 

Mosely. Cochem má dlouhou historii, kterou poodhalíte při prohlídce historické části města. 

Uvidíte Kapucínský klášter, farní kostel Sv. Martina a radnici ze 17. století. Minibus Vás 

vyveze na vyvýšeninu s okouzlujícím hradem, kde si v rámci prohlídky projdete 

neorenesanční a neobarokní prostory. 

CENA ZA OSOBU: € 39 | DÉLKA CCA: 3 h | Pořadí navštívených míst může být změněno. 

Nierstein 

WITH A WAGON THROUGH THE VINEYARDS OF NIERSTEIN 

Zažijte netradiční projížďku přírodou až k vinicím rodiny Gehring. U lodi vás vyzvedne traktor 

s vlečkou přizpůsobenou k sezení a zaveze vás až k mistrům vinařům, jejichž vína si také 

můžete vychutnávat na palubě lodi. Čeká vás zajímavá přednáška o tradicích i současné 

produkci vína a menší ochutnávka. 

CENA ZA OSOBU: € 69 | DÉLKA CCA: 3,5 h 

Štrasburk (Kehl) 

CYCLE THE GRAND ÎLE 

Od římské říše po středověk, hodně epoch zanechalo stopy na Grande Île. Jízda na kole skrz 

Alsaské hlavní město Vám ukáže historické hrázděné domy, majestátní katedrálu, Evropský 

parlament a „Two Shores Garden“ - dvě slavné zahrady, každá na jiném břehu Rýna. 

Neopomeneme ani most pařížského architekta Marca Mimrama, který propojuje Štrasburk 

s Kehlem a symbolizuje tak spojení dvou břehů a zemí. Uprostřed mostu je relaxační zóna ve 

12 metrech nad řekou. 

CENA ZA OSOBU: € 39 | DÉLKA CCA: 3,5 h | VZDÁLENOST CCA: 25 km 



CITY TOUR THROUGH STRASBOURG 

Hlavní město oblasti Alsaska je zajímavým mixem tradice a moderny s velkou porcí 

francouzského „savoir-vivre“. Katedrála ve Štrasburku je jednou z nejkrásnějších staveb ve 

východní Francii, zatímco staré město známé jako "Petit France" je opravdový klenot. 

Štrasburk je domovem Evropského parlamentu a Evropské rady. Nechte se okouzlit 

malebným Štrasburkem během procházky skrz jeho nejvýznamnější památky. 

CENA ZA OSOBU: € 45 | DÉLKA CCA: 4 h 

Rüdesheim 

“WINZEREXPRESS” AND CABLE CAR: NIEDERWALD MONUMENT AND THE 

HISTORIC CENTRE 

Vaše cesta začíná projížďkou z přístavu turistickým vláčkem “Winzerexpress“, který Vás 

zaveze přímo k lanovce. Nádherný panoramatický výhled na historické centrum Rüdesheimu, 

třpytivou řeku Rýn s malými ostrůvky a vinice Vás bude provázet po celou jízdu až k 

Niederwald. 38 metrový památník Niederwald odkazuje na sjednocení Německa po prusko-

francouzské válce v roce 1871. Hlavním symbolem památníku je postava “Germania“, která v 

pravé ruce drží císařskou korunu a v levé ruce svírá císařský meč. Poté si projedete historické 

centrum Rüdesheimu a před cestou zpátky k lodi A-Rosa se budete moct zastavit v jedné 

z mnoha vináren nebo zahradních kaváren na 144 metrů dlouhé ulici Drosselgasse. 

CENA ZA OSOBU: € 32 | DÉLKA CCA: 2,5 h 

TOUR TO PALACE REINHARTSHAUSEN 

Zámek a vinařství Reinhartshausen je cílem vaší procházky kolem ostrůvku Mariannenaue 

s lodí Prussia´s Gloria. Vinař Stefan Lergenmüller vám prozradí tajemství o historii místního 

vinného sklepa a provede vás ochutnávkou. V rámci exkurze je pro vás přichystán oběd a 

malý dárek. 

CENA ZA OSOBU: € 159 | DÉLKA CCA: 5 h | Počet účastníků je omezen. 

VINEYARD TOUR 

Rüdesheimerský Berg je domovem hned několika slavných německých vinařství. Mezi 

Ryzlinkem a Burgundami se projdete idylickými kopečky s nádhernými výhledy a branou do 

údolí Rýna zapsaného na seznamu UNESCO. Během procházky vás průvodce seznámí 

s metodami výroby vína a nakonec pro vás bude připravena ochutnávka lokálních vín. 

CENA ZA OSOBU: € 35 | DÉLKA CCA: 3 h | Exkurze je dostupná pouze na vyžádání. 


