SILVESTROVSKÁ PLAVBA PO RÝNU: JIŽNÍ ČÁST
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 pruskofrancouzské 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

Štrasburk (Kehl)
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

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.

Frankfurt
CITY WALK AND CITY TOUR AROUND FRANKFURT
Typické panorama, historie, jablečný cider – to je Frankfurt – neobyčejný, kontrastní,
vzrušující. Kombinace procházky městem a jízdy autobusem Vás zavede k moderním
bulvárům, podél mrakodrapových hradeb až do lákavé čtvrti Sachsenhausen s ciderovými
tavernami a historickým Römerbergem – Románskou horou. Uvidíte i radnici z 15. století,
neméně působivé barokní vězení Hauptwache, Operu a neoklasicistní rotundu Sv. Pavla.
CENA ZA OSOBU: € 42 | DÉLKA CCA: 3 h

Koblenz
CITY WALK THROUGH KOBLENZ
Když se moderní racionálnost spojí s německou nonšalantností, vznikne něco jedinečného a
Koblenc je toho důkazem. Prohlídka začíná u dominanty města, monumentálním
památníkem Kaiser Wilhelm v Deutsches Eck. Druhá zastávka je u fontány Schängel
vykreslující drzého chlapce. Projdete se romantickými uličkami mezi bazilikou Sv. Kastor a
kostelem Panny Marie, obojí v románském slohu se dvěma věžemi.
CENA ZA OSOBU: € 19 | DÉLKA CCA: 2 h

