Közép-európai körkép
Németországban és Csehországban

·
·
·
·

Klosterneuburg csodaszép kolostora
Hangulatos cseh városok és várak
5 bajor város megtekintés
Hajózási lehetőség a Königseen

"Letűnt korok patinás csillogását ma is büszkén magukon viselő városokban a világi és
szakrális kincsek között maga a gyönyörűség egy kis nosztalgia!"
Kámán József – 2017 Év Idegenvezetője III. helyezett
Utazás időpontja
Július 20 - 25.

Alapár

Utazás

132 000 Ft

1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST
KLOSTERNEUBURG – CESKY KRUMLOV – CESKE BUDEJOVICE

–

Reggeli indulás, utazás hegyeshalmi határátlépéssel Ausztriába. Első
megállónk Klosterneuburgban lesz. Az itt található apátság alapjai a XIII.
századig vezethetőek vissza. Nagyon látványos barokk templomának
kialakítása az 1730-as években kezdődtek. Kincstára különösen gazdag
gyűjteménnyel rendelkezik. Ezek megtekintése után folytatjuk utunkat
Csehországba. A délutáni órákban érünk Český Krumlovba, amely szerepel a
Világörökségek Listáján. Elsőként megtekintjük a Moldva kanyarulatában
kiépített történelmi óvárost (Főtér, Szent Vitus-templom, városháza), majd
onnan felkapaszkodunk a várba, amely Csehország második legnagyobb
építménye. Megcsodáljuk pompás épületeit, belső udvarait és az innen
tárulkozó páratlan panorámát. Ezt követően folytatjuk utunkat Česke
Budejovicébe. A város az itt gyártott söréről, a Budweisserről lett ismert.
Megérkezésünket követően, sétálunk a belvárosban. A főtéren és környékén
megtekintjük a városházát, a Fekete-tornyot, a Sámson-kutat, a Dominikánus
templomot és a kolostor, majd elfoglaljuk szállásunkat.
2. NAP: HLUBOKA – PLZEN – REGENSBURG
Reggeli után Hlubokára megyünk. Itt van Csehország egyik leglátványosabb
vára. Barokk és angol gótikus stílusjegyek keverednek a vár épületében.
Megtekintjük a belső termeket is. Folytatva utunkat a másik híres „sörvárost”,
Plzent keressük fel. Itt van egy látványos múzeum, ahol láthatjuk a plzeni sör
történetét és kóstolhatunk is a híres nedűből. Ezt követően rövid séta a
központban és indulunk tovább Németországba. Délután érkezünk
Regensburgba. Átsétálunk a Kőhídon, melynek alapjai a XII. századig
vezethetőek vissza. Középkorban, a Dunán az egyik legfontosabb átkelőhely
volt ez a híd. A nagy forgalom miatt érthető, hogy komoly fejlődésnek indult a
város. Beérve a központba kezdjük városnézésünket. A legszebb látnivalóik:
dóm, püspöki palota, régi kápolna, Kepler Emlékház és a régi városháza. 2006ban az óvárost a világörökség részének nyilvánították. Regensburgi
programunk befejezése után elfoglaljuk szállásunkat (2 éj).

3. NAP: NÜRNBERG – WÜRZBURG - ROTHENBURG
Reggeli után Nürnbergbe utazunk. Sok német-római császár választotta
tartózkodási helyéül a várost. Az 1470-1530 közötti időszak számít a város
virágkorának. Gazdagságát kiváló kézművesiparának és a kereskedelem
szempontjából kedvező fekvésének köszönhette. Az ezekkel kapcsolatos
emlékeket is felkeressünk. Ízelítő a legfőbb látnivalókból: Szent Lőrinctemplom, Főpiac tér, Miasszonyunk temploma, Ó-városháza, Felsőváros. Dürerház, vár (kívülről). Folytatjuk bajorországi nézelődésünket és Würzburgba
utazunk. Először felkeressük az Érseki Palotát mely az UNESCO
Világörökségek listáján is szerepel. Csodaszép barokk szobái, freskói megérik,
hogy eltöltsünk itt kb. 1 órát. A palotához egy nagyon szép gondozott park is
tartozik. Folytatjuk a Majna-parti város megismerést a városközponttal. Itt a fő
ékesség a román alapokra épült Dóm. Az ezt követő szabadprogram után a
mesebeli középkori városkába, Rothenburgba megyünk. A belvárost többszáz
éves városfal veszi körül. Először megtekintjük a város főbb látnivalóit, a
Spital-bástyát, a főteret és a gótikus Szt. Jakab-templomot. Késő délután
indulunk vissza szállásunkra.
4. NAP: AUGSBURG – MÜNCHEN
Reggeli után Augsburgba visz utunk. Programunkat a belváros
megtekintésével kezdjük. Nagyon szép a Városháza épülete. Megtekintjük a
monumentális dómot, és a központot. Ezt követően elmegyünk a Fuggerei-hoz.
A híres bankárról nevezték el, a negyedet. Fugger szociális célból építette
ezeket a házakat a XVI. században. Ezt követően a bajor fővárosba, Münchenbe
buszozunk. Dél-Németország gazdasági, közlekedési és kulturális központja,
egyike Európa legvirágzóbb városainak. Neve a német Mönch szóból ered –
mely magyarul szerzetest jelent –, és alakja a város címerében is megtalálható.
Városnézés: belváros, Miasszonyunk temploma, városháza, gótikus kapuk,
Maximilian utca szecessziós épületei. Látjuk, hogy Németország egyik
legelegánsabb és leggazdagabb városa München. Lesz szabadprogram is a
központban. Programunk végeztével elfoglaljuk szállásunkat.
5. NAP: MÜNCHEN – SALZBURG – KÖNIGSEE – AUSZTRIA
Reggel elhagyjuk a bajor fővárost és továbbindulunk Salzburgba, a templomok
városába és kora délutánig a napunkat a csodálatos barokk építészeti emlékek
között töltjük. Ez a város is az UNESCO Világörökség Listáján szereplő
belvárossal rendelkezik, ahol a hangulatos utcák díszes cégérekkel díszítettek.
Gyalogos városnézésünk a Salzach folyó mindkét partjának látványosságait
érinti. A Mirabell-kert szépsége a leghíresebb kastélyok kertjeivel vetekszik. A
dóm lenyűgözően hatalmas barokk épülete, a művészettörténeti ritkaságnak
számító belső díszítésű Ferences templom, vagy éppen a Szent Péter-templom
is utal arra, hogy nem véletlenül hívják a templomok városának Salzburgot. A
város fölé magasodik a Hohensalzburg vára, melyben múzeum található.
Akinek kedve van, azokkal felmegy az idegenvezető a várba, ahonnan szép
kilátás nyílik a városra. Az óvárosi barangolásunk még nagyon sok egyéb
különlegességet is rejteget. A szabadprogram alatt lesz lehetőségünk az
emléktárgyak mellett a híres marcipános Mozart csokigolyókból is vásárolni.
Salzburgot elhagyva folytatjuk utunkat a Königseehez. A tó közelében egy
encián likőrkészítő üzemet, látogatunk meg. Itt beszélnek az elkészítési
módról, majd meg lehet kóstolni a gyógylikőrt, sőt akinek ízlik, vásárolhat is
belőle. Ezt követően egy hajókirándulást tehetünk a Königsee-n. Az Alpok
vonulatai ölelik körbe ezt a tengerszemet. Akinek kedve van az velünk tart és
hajózik St. Bartolome kikötőig. Kiszállás után itt egy templomot is meg lehet
tekinteni, majd visszahajózunk. Ezt követően ausztriai szállásunkra buszozunk.

(Erre a napra Salzburg helyett Berchtesgadennél a Kehlsteinhaus, a
„Sasfészek” volt betervezve, de idén májusban a látogatóközpont jelezte, hogy
1 éves felújítás miatt a Sasfészket bezárták. Várható nyitás 2021 tavasza.)
6. NAP: KREMSMÜNSTER – MAYERLING – BUDAPEST
Reggeli után Kermsmünsterbe indulunk, melynek apátsági templomát tekintjük
meg. Nagyon szép freskókkal díszített. Ennek megtekintése után folytatjuk
utunkat hazafelé. Útközben még megállunk Mayerlingben. Megtekintjük azt az
emlékhelyet, melyet Rudolf trónörökös emlékére emeltetett Sisi. Jelenleg
múzeum is üzemel ott ahol az a vadászkastély állt, melyben öngyilkos lett
Rudolf és szeretője. Programunk befejezése után hazafelé indulunk. Az esti
órákban hazaérkezés. Budapest után mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

