
PLAVBA PO MOSELE Z KOLÍNA 

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. 

Bernkastel-Kues 

BIKE TOUR ALONG THE WONDERFUL MOSELLE 

Tento výlet Vás provede charakteristickými vinicemi rozprostírajícími se podél malebných 

břehů řeky Mosely a skrz nejvyhlášenější vinařské vesničky jako například Tarben-Trarbach, 

Kröv a Bernkastel-Kues. Tato rozsáhlá cyklo exkurze Vám zaručuje mnoho 

nezapomenutelných vzpomínek. 

CENA ZA OSOBU: € 39 | DÉLKA CCA: 4 h | VZDÁLENOST CCA: 44 km 

MEDIEVAL BERNKASTEL-KUES 

Bernkastel-Kues byl požehnán dvakrát – jednou úrodnými vinicemi a podruhé možná 

nejunikátnějšími středověkými hrázděnými domy. Zvláště slavný je Spitzhäuschen, který 

balancuje na základech z roku 1416. Je téměř zázrak, že ještě nespadl! Renesanční radnice 

z roku 1608 a fontána Michaela uprostřed náměstí s klasickými trhy jsou stejně pozoruhodné 

jako farní kostel Sv. Michaela na břehu Rýnu s jeho více než 600 let starou věží. 

CENA ZA OSOBU: € 19 | DÉLKA CCA: 2 h 



Trier (Mehring) 

THE ROMAN CITY TRIER 

Trier je nejstarší německé město a je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Trier 

byl založen okolo roku 16 př. n. l. císařem Augustem a dodnes je zde zachovaných několik 

památek z tohoto období. Z lodi pojedete podél Mosely a klášterů až k nejstaršímu mostu 

v Německu. Další stopy po Římanech jsou zde ruiny termálních lázní Barbara, amfiteátr a 

trůnní sál císaře Konstantina Velikého. Poté Vás čeká návštěva Voličského paláce z 18. století 

a nakonec nejvýznamnější památka města – brána Porta Nigra. 

CENA ZA OSOBU: € 45 | DÉLKA CCA: 3,5 h 

TRIER ON YOUR OWN 

V Trieru se nachází 8 ze 39 německých památek zapsaných na seznamu UNESCO. Taková 

koncentrace je unikátní, a proto je v tomto původem římském městě co objevovat. Pokud 

preferujete procházet si památky individuálně, můžete využít transferu autobusem z lodi 

přímo do centra města. Po třech hodinách volna Vás autobus vyzvedne a zaveze zpět na loď 

A-Rosa. 

CENA ZA OSOBU: € 19 | DÉLKA CCA: 4 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 


