
PLAVBA PO ŘECE RÝN K BASILEJI 

Mainz 

CITY WALK THROUGH HISTORIC MAINZ 

Město Mainz má dlouhou historii, kterou Vám tato exkurze představí skrz návštěvu památek 

jako katedrála Sv. Martina z 10. století, nemocnice Sv. Ducha ze století 13. nebo stará 

univerzita. Ta byla postavena jako Jezuitská kolej mezi 1615 a 1618 a stále se v ní nachází 

několik institucí. Nejslavnější osobnost narozena v Mainz je pravděpodobně Johannes 

Gutenberg, vynálezce knihtisku. V jeho muzeu si prohlédnete tradici i různé metody 

knihtisku a dvě originální Gutenbergovy bible. 

CENA ZA OSOBU: € 27 | DÉLKA CCA: 2,5 h 

Gutenbergovo muzeum je zavřeno v pondělí a přes svátky. 

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 

Basilej 

BIKE TOUR TO THE BORDER TRIANGLE AND BASEL 

Projížďka podél nejjižnější části Rýna Vás zavede do krásného regionu se třemi evropskými 

hranicemi – potkává se zde Švýcarsko, Francie a Německo. Najdete bohaté historické i 

kulturní památky a jedinečné kulinářské speciality. Přes Rýn přejedete právě v místě, kde se 

hranice protínají a zamíříte do Basileje s jedním z nejlépe dochovaných historických center 

v Evropě. 



CENA ZA OSOBU: € 33 | DÉLKA CCA: 3 h | VZDÁLENOST CCA: 20 km 

ROMANTIC BASEL 

Prozkoumejte historii Basileje zblízka. Na začátku exkurze Vás autobus proveze centrem a 

poté Vás čeká procházka kolem městských hradeb ze 13. a 14. století. Nechte se okouzlit 

romantickými uličkami, náměstím s tradičními trhy, radnicí a chrámem z červeného pískovce. 

CENA ZA OSOBU: € 47 | DÉLKA CCA: 3 h 

Breisach 

CITY WALK BREISACH AND CHAMPAGNE CELLARS 

Po krátké procházce Breisachem a Münsterbergem s průvodcem zamíříte ke slavným 

sklepům Geldermann. Tady vás čeká komentovaná ochutnávka šampaňského a následně 

individuální návrat zpět na loď. 

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

Koblenz 

BY CABLE CAR TO THE FORTRESS EHRENBREITSTEIN 

Po lanové dráze přes široký Rýn a nahoru k pevnosti Ehrenbreistein nad střechami Koblence 

– to je dechberoucí pohled, který byste si neměli nechat ujít. Pevnost Ehrenbreistein je 

opravdu gigantická a toto adjektivum není přehnané, protože se jedná o druhou největší 

pevnost v Evropě. Pruský král Fridrich Wilhelm III. ji nechal postavit jako součást obrané linie 

proti Francouzům. Pevnost ve 118 metrech nad Rýnem stavělo přes 6500 řemeslníků a 

společně s Deutsches Eck tvoří severní bránu do údolí Rýna chráněného UNESCO. 

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


