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K nejkrásnějším stránkám zimy patří sport na sněhu. Ať už je to sjezdování, jízda na běžkách,
na snowboardu, sáňkování nebo jen dlouhé procházky – už jen pohyb na čerstvém vzduchu
Vás i navzdory chladu učiní šťastnými. To, že jsou Alpy v zimě dovolenkovým cílem, který se vyplatí, je známé již dávno. Německo má ale mnoho dalších oblastí zimních sportů, které nabízejí velkou rozmanitost. Zimních sportů se nemusíte vzdát ani tehdy, když je tepleji: moderní
lyžařské haly nabízejí od sjezdů po zábavu po lyžování vše, co srdce ráčí, a zaručují celoroční
zábavu na sněhu.
Lyžařské haly si získávají stále větší oblibu a rozšiřují se ve skutečné rekreační parky.
V Alpincentru Bottrop, Jever Skihalle Neuss, Snowtropolis Senftenberg, Snowfunparku Wittenburg nebo Snow Dome v Bispingenu mohou hosté v jeden jediný den absolvovat celý program zimní dovolené, aniž by museli opustit město.
www.deutschland-tourismus.de
V ráji zimních sportů Severním Hessensku, domově bratří Grimmů, lákají horské sjezdovky lyžařské oblasti Willingen a běžecké stopy v rozmanité krajině středohoří oblasti Waldecker Land.
Lyžařská oblast Willingen je jednou z největších v regionu a díky výkonnému zasněžování náleží i k těm, kde je největší jistota sněhu. Je součástí Wintersport-Areny Sauerland, kde mohou
hosté využívat 90 sjezdovek v šesti lyžařských oblastech.
www.willingen.de
Malebné zasněžené kopce a lesknoucí se jezera na jihu Alp – to je Allgäu, největší oblast zimních sportů v Německu. Na běžeckých trasách v okolí zámku Neuschwanstein mohou hosté
skvěle spojit prohlídku památek a relaxační běh na lyžích. Eldorádem milovníků severského
lyžování je Oberstdorf, mezinárodní lázně s rodinnou atmosférou na úpatí Nebelhornu, který
se vypíná do výše 2.224 metrů. Odvážlivci si mohou na skokanských můstcích, kde se odbývá
mistrovství světa, zkusit při workshopech své první skoky na lyžích.
www.allgaeu.info
Zugspitze, jediná ledovcová lyžařská oblast v zemi, je díky své působivé výšce 2.962 metrů střechou Německa a celoročním magnetem pro návštěvníky. V měsících s jistotou sněhu – od listopadu do května – je tato oblast v Horním Bavorsku v obležení milovníků zimních sportů.
www.oberbayer.de

Informace:
Německá turistická centrála
Václavské náměstí 40
110 00 Praha 1
Tel.: (00420) 221 490 374
Fax: (00420) 224 219 090
E-mail: dzt@dtihk.cz
www.nemecko.travel

Deutsche Zentrale für Tourismus e.V.
Beethovenstraße 69
60325 Frankfurt/Main

Bavorský les a Smrčiny jsou zvláště atraktivní pro příznivce úzkých prkýnek. Na běžkách zde
mohou zasněženými lesy brázdit snadné turistické stopy, lehké fitness a náročné sportovní
trasy.
www.bayerischer-wald.de
www.fichtelgebirge.de

Redaktion und Layout: DZT-Pressestelle
Telefon: 069 97464-287
Fax: 069 97464-233

E-mail: presse@d-z-t.com
www.deutschland-tourismus.de
www.germany-tourism.de
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Tematický rok DZT 2009
„Aktivní dovolená v Německu, životní styl, pěší turistika a cyklistika“
Německo má v tuzemsku i v zahraničí pověst
země sportu a destinace s velkou rozmanitostí přírody. Obojí dohromady garantuje
nejlepší předpoklady pro aktivní rekreační
dovolenou a ideálně se hodí k megatrendu
zdravotní prevence. V tematickém roce „Německo – cíl aktivní dovolené: životní styl,
pěší turistika a cyklistika“ bude DZT v rámci
řady produktů rekreační turistiky realizovat
širokou nabídku pro všechny, kdo cestují po
Německu. Tematický rok se kromě tuzemských turistů především zaměří na návštěvníky z evropských zemí. V roce 2006 byla
podle World Travel Monitoru IPK Internatio-

nal zhruba jedna třetina všech cest o dovolené z evropského zahraničí spojena se
sportovními aktivitami, což svědčí o velkém
zájmu evropských hostů o aktivní podobu jejich dovolené v Německu. Společně s partnery, jako je Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club ADFC a Deutscher Wanderverband,
nastolila DZT témata tohoto tematického
roku v tuzemsku i zahraničí. Jedním z klíčových bodů opatření v rámci tematického
roku DZT 2009 je „aktivní balíček“. Jedná se
zde o box, který obsahuje deset skládaných
letáků k tématům pěší turistika, cyklistika,
golf, koupání/rodinná dovolená, zimní

sporty, kánoe, surfování, severská chůze, horolezectví/jízda na koni a zimní sporty, a také
souhrnný leták s mapou Německa. Tyto letáky v celkem deseti jazycích budou k dostání výhradně v zahraničí. Doplňující informace ke skládaným letákům poskytnou tři
kapesní průvodce na téma pěší turistika, cyklistika a koupání/rodinná dovolená, každý
specifický pro trh příslušné země. Přizpůsobí se požadavkům různých trhů, budou
vydány také v různých evropských jazycích
a distribuovány v zahraničí.

Německo – zážitek pro cyklisty
Německo může cyklistům hodně nabídnout:
historická a živoucí malá a velká města, kulturní památky, romantickou krajinu podél
řek a horské trasy, které skrývají skutečné
výzvy pro sportovní povahy. U zájemců
o kulturu jsou oblíbené především tematické trasy, jako například Moselská cyklis-

tická stezka, která vede vinohrady mezi vinařskou oblastí Elblingrebe a trojúhelníkem
„Deutsches Eck“ u Koblenze. Na trase o délce
250 kilometrů se cyklista dozví vše o dvoutisícileté historii pěstování vína u Mosely.
Zcela jiná je Trasa průmyslové kultury, která
cyklistu povede k dolům, těžním věžím

a gazometrům. Ten, kdo miluje moře, se
vydá po cyklistické stezce podél pobřeží Baltského moře, která vede k ostrovu Usedom.
Na trase najdete rozmanité příležitosti ke
koupání, mimo jiné na ostrovech Fehmarn
a Rujána. Navíc zde můžete obdivovat celou nádheru hanzovních měst.

Německo – zážitek z jízdy na koni
Jezdecká dovolená v Německu se vyznačuje
dobře značenými cestami a hostiteli, kteří
jezdce vítají. Cválání po plážích Severního
a Baltského moře, projížďka půvabným Altmarkem v Sasku-Anhaltsku a pozorování
vzácných druhů zvířat a rostlin nebo poznávání měst s bohatou tradicí – Marburgu,

Limburgu a Wetzlaru v údolí Lahntal
u hesenského Gießenu – to vše mohou ze
hřbetu koně zažít ti, kdo zde tráví jezdeckou
dovolenou. V Emslandu je dokonce možná
jízda na koni s GPS. Značení jezdeckých stezek je vybaveno souřadnicemi UTM, což
umožňuje „stopování“ podle nejmoderněj-

šího stavu techniky. Tiché plochy vřesovišť,
zakleté močály a zasněné říční nivy si ze
hřbetu koně vychutnáte zvlášť intenzivně.
Pro jezdce jsou navíc atraktivní velké jezdecké akce v Německu.

Německo – zážitek ze surfování
Klasický windsurfing, jízda na vlnách nebo
nový trendy sport kitesurfování – Německo
má fascinující surfařské revíry! Například začátečníci najdou ideální podmínky v mělkých vodách u sahlenburské pláže na pobřeží Severního moře u Cuxhavenu. Úplně
jinak se jde na věc na Nordeney, druhém
Informace:
Deutscher Wanderverband
Wilhelmshöher Allee 157-159, 34121 Kassel
Tel.: +49 0561 9 38730
Fax: +49 0561 9387310
e-mail: info@wanderverband.de
www.wanderverband.de
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největším ze sedmi východofríských ostrovů,
který nabízí výzvy znalcům. Kitesurfaři si zde
díky silnému větru dopřávají vysoké skoky.
Pro toho, kdo si raději vybere jezero, je tím
pravým schwerinská jezerní oblast na Aussensee u Retgendorfu a Felssenowa. Také
druhé největší vnitrozemské jezero Dolního
Informace:
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.
Grünenstraße 120, 28199 Bremen
Tel.: +49 0421 346290
Fax: +49 0421 3462950
e-mail: kontakt@adfc.der
www.adfc.de

Saska, Dümmer See, nabízí vynikající podmínky začátečníkům a milovníkům freeride,
protože není hluboké a téměř všude stačíte.
Wismarský záliv je opět eldorádem pro skutečné fanoušky bouřlivých vln. Pokročilí se
vyřádí také v baltských lázních Warnemünde
v blízkosti Rostocku.
Informace:
Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. (DZT)
Beethovensttraße 69, 60325 Frankfurt
Tel.: +49 069 974640
Fax: +49 069 97464233
e-mail: info@d-z-t.com
www.deutschland-tourismus.de
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Přehled k tématu „20 let od pádu zdi“
20 let od pádu zdi – 20 let pokojné revoluce
V roce 2009 oslaví Německo a zejména město Berlín 20. výročí pádu Berlínské zdi. „Zeď“, vybudovaná 13. srpna 1961, byla po 28 let považována za symbol rozdělení Berlína a Německa,
ale i studené války. Když koncem 80. let zintenzivnily protesty v NDR, byly 9. listopadu 1989
otevřeny hraniční přechody a Berlíňané z východu i západu společně s mnoha návštěvníky
z celého světa oslavily tento rozhodující zážitek „pokojnou revolucí“. Od té doby se velmi
změnilo Německo, především ale staronové hlavní město Berlín: obě poloviny města se opět
spojily, historické budovy byly zrestaurovány, vznikly nové čtvrti a mimořádné stavby. Rok 2009
je zcela ve znamení 20. výročí stržení zdi. K vrcholům patří výstava pod širým nebem „Pokojná
revoluce“ na náměsti Alexanderplatz v Berlíně od 7. května do 14. listopadu 2009, inscenace
míst, kde se odehrál převrat, prostřednictvím uměleckých instalací, a také velký slavnostní akt
k pádu zdi a znovusjednocení u Braniborské brány 9. listopadu 2009.
www.mauerfall09.de

Cesta po Německu za svědky časů rozdělení
Za to, že se cestovní destinace Německo opět stala zemí bez hranic, vděčí „pokojné revoluci“,
která nakonec vedla k pádu zdi. Stržení tohoto symbolu, který jako celek garantoval protiprávní
stát NDR, dodnes ztělesňuje nový začátek, naději a budoucnost. Ti, kdo cestují po Německu,
chtějí se pustit po stopách nejmladších dějin a sami se stát „pendlery“, by měli navštívit historická místa: lipský kostel sv. Mikuláše, pruh, ukazující, kde stála zeď, množství muzeí NDR
v Duryňsku, legendární Checkpoint Charlie nebo muzeum Stasi v Berlíně. Stejně tak zajímavé
jsou areály bunkrů, do jejichž bezpečí se v případě útoku ze Západu chtěly uchýlit špičky vedení NDR. Bunkr Eichenthal, bunkr Kap Arkona v Putgartenu na Rujáně a bunkr Stasi v Lipsku
dávají nahlédnout do lidských obav, které během studené války panovaly na obou stranách.
Návštěvu si však zaslouží nejen vojenské památníky, protože i v NDR existoval „docela normální“ všední život s vlastním světem zboží, který zanikl po znovusjednocení. Kdo hledá „suvenýry z NDR“, najde je v různých krámcích NDR v téměř všech duryňských městech, v Lipsku
a v Berlíně.

Po stopách neúprosné hranice
Pohraniční oblast mezi německými státy SRN a NDR byla v letech rozdělení pro přístup veřejnosti uzavřená, oběma stranami přísně střežená plocha. Patří sem i Brocken v Harzu, nejvyšší hora této oblasti, která je známá legendou o tanci čarodějnic o Valpuržině noci. Také Brocken byl nepřístupný. V důsledku toho se zde vyvinul jedinečný biotop, který dnes leží
v takzvaném „zeleném pásu“ a vedle historického zážitku nabízí poutníkům i bohatou flóru
a faunu. www.wandern-im-harz.de. Vyplatí se i výlet do přírody po „Cestě míru“, která vede
bývalou hraniční obcí Zasenbeck u Gifthornu na lüneburských vřesovištích. Ve zdejším společenském domě se návštěvníci seznámí s historií vesnice a jejím hospodářským vývojem.
www.suedheide-gifthorn.de
Informace:
Berlin Tourismus Marketing GmbH
Am Karlsbad 11, 10785 Berlin
tel.: +49 030 2647480
fax: +49 030 25002424
e-mail: information@btm.de
www.visitberlin.de
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Informace:
Leipzig Tourismus und Marketing GmbH
Richard-Wagner-Straße 1, 04109 Leipzig
tel.: +49 0341 7104260 nebo 265
fax: +49 0341 7104271 nebo 276
e-mail: info@ltm-leipzig.de
www.leipzig.de., www.ltm-leipzig.de

Berlín:
významné akce 2009
7. května až 9. listopadu 2009
Výstava po širým nebem o událostech
1989/90 Alexanderplatz
7. května až 9. listopadu 2009
Místa událostí Nový Berlín – 20 let
města převratu. Každých 14 dní se zaměříme na jiné místo, mj. náměstí
Potsdamer Platz, hlavní nádraží, náměstí Alexanderplatz
28. až 31. května 2009
Historické fórum a festival 2009. Akce
nadace Aufarbeitung mj. na téma
„Zlom 1989 – cesty z rozdělení Německa a Evropy“
29. srpna 2009
Muzejní noc: berlínská muzea a pád
zdi. Muzea jsou otevřená až do pozdních nočních hodin: výstavy, koncerty,
čtení, divadlo a mnoho dalšího
říjen 2009 až 10. leden 2010
„Německé umění za studené války 1945
až 1989: konfrontace a dialog“ v Německém historickém muzeu
9. listopad 2009
Den pádu zdi: inscenace / symbolický
pád zdi, večer koncerty a velká veřejná
pouliční slavnost u Braniborské brány
Špičkové organizace, nabízející městské
okružní jízdy u příležitosti pádu Berlínské
zdi:
www.berlin-entdecken.de
www.berlin-erleben-info.de
www.insidertour.com
www.berlinonbike.de
www.goart-berlin.de
www.berlinwalltours.de
www.stadtfluesterer.de
www.ichbin1berliner.de
www.videobustour.de
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Händelův jubilejní rok 2009
Halle ve znamení
Georga Friedricha Händela (1685 – 1759)
Georg Friedrich Händel, který se narodil roku 1685 v Halle, se jako velký barokní skladatel řadí
svým významem vedle Johanna Sebastiana Bacha. Händel ale na rozdíl od Bacha udělal „mezinárodní“ kariéru, která ho přes Itálii zavedla do Anglie. Jeho rodné město Halle věnuje
svému největšímu synovi každoročně festival na velmi vysoké úrovni. V roce 2009 bude ve znamení 250. výročí Händelova úmrtí.

Händelův festival od 4. do 14. června 2009
Halle nad Sálou, rodné město Georga Friedricha Händela, uctí v roce 2009 svého světoznámého syna tradičním festivalem v červnu pod záštitou královny Alžběty II. a spolkového prezidenta Horsta Köhlera. „Je to mistr všech mistrů“ řekl o Händelovi Beethoven. Od roku 1952
přijíždějí každoročně na Händelův festival do Halle tisíce příznivců hudby. Uskuteční se více
než 50 slavnostních koncertů, sborových a písňových večerů a budou uvedeny nové inscenace
Händelových oper. Nadšení Händelovou hudbou trvá nepřetržitě již více než 300 let. Vychutnat si Händelovu hudbu v místech jeho mládí je pro návštěvníky mimořádným zážitkem. Ústředním bodem Händelova festivalu v roce 2009 bude jeho operní dílo. Společně s operou
v Halle a Goethovým divadlem Bad Lauchstädt bude připraveno šest scénických provedení: Floridante, Rodelinda, Alcina, Serse, Ariodante a Belshazzar. Jedinečná atmosféra festivalu vzniká
především díky stále větší přítomnosti žádaných specialistů na barokní hudbu, a kromě toho
i díky závažnému přínosu na vysoké umělecké úrovni, který je dílem umělců a uměleckých institucí, sídlících ve městě Halle. Händelův rodný dům, který pod jednou střechou sdružuje hudební muzeum, výzkumné pracoviště a Händelův festival, založený v roce 1922, a také je sídlem redakce edice Hallische Händel-Ausgabe, se stále více vyvíjí v celosvětové centrum péče
o händelovské dědictví a dále získává na atraktivitě.

Vrcholy Händelova jubilea v únoru a dubnu 2009
Rok oslav začne akcemi ke dni narození Georga Friedricha Händela 23. února 2009. Ty nabídnou řadu Händelových oper a koncertů v Händelově domě, a také akce kulturních institucí
města Halle a země hudby Sasko-Anhaltsko.
O další mimořádný vrchol roku oslav se postará „Special Day“ u příležitosti 250. výročí úmrtí
19. dubna 2009. Více než 40 rozhlasových společností bude ze svých měst v rámci European
Broadcasting Union (EBU) v tento den vysílat Händelovy koncerty. První tóny zaznějí v Halle
při koncertu z Marktkirche, kostela, kde byl Händel pokřtěn. Tento koncert pořádá Händelův
dům a MDR jej bude živě vysílat. V programu vystoupí angličtí umělci jako „The English Concert“ s Händelovým festivalovým sborem při Händelově domě, sborem Opery Halle
a Händelovým festivalovým orchestrem. Dirigovat bude anglický dirigent Howard Arman.
Různá festivalová představení v Halle budou zaznamenána a částečně živě vysílána. Tím se
Halle stane v roce 2009 také mediálním händelovským centrem.
Informace:
Halle Tourist-Information
Marktplatz 13, 06108 Halle (Saale)
Tel.: +49 0345 1229984
Fax: +49 0345 1229985
e-mail: touristinfo@stadtmarketing-halle.de
www.stadtmarketing-halle.de
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Informace:
Händelův dům Halle
Große Nikolaikirche 5, 06108 Halle
Tel.: +49 0345 500900
Fax: +49 0345 50090416
e-mail: stiftung@haendelhaus.de
www.haendelhaus.de

Nejstarší festival
staré hudby
Mezinárodní Händelův festival Göttingen je nejstarším festivalem staré
hudby na světě. Od svého založení
v roce 1920 významně přispěl ke znovuobjevení a rozšíření hudby Georga Friedericha Händela. Pod uměleckým vedením Nicholase McGegana bylo nejen
dále rozvíjeno těžiště historické interpretační praxe, ale do festivalového
programu byly jako pevná součást začleněny i moderní premiéry a nahrávky
významných znovuobjevených děl, například Cecilských nešpor Alessandra
Scarlattiho a Händelova Gloria.

Nabídka k Händelovu
jubilejnímu roku
Balíček Halle-Lujah Mezinárodní Händelův festival 2009
Služby:
• 3 noclehy se snídaní v hotelu
rezervované kategorie
• 1 večeře jako menu o 3 chodech
v pivovarské restauraci
„Hallesches Brauhaus“
• okružní prohlídka města
„Halle Lujah“ s průvodcem
13.06.2009
• 1 vstupenka nejvyšší kategorie
na „Alcinu“ v Goethově divadle
Bad Lauchstädt (13.06.09)
• 1 vstupenka na závěrečný koncert
s hudebním ohňostrojem
v Galgenbergschluchtu (14.06.09)
vč. bezplatného použití veřejných
dopravních prostředků na závěrečný
koncert 2 hodiny před a po akci
• Welcome Card Halle s plánem
města a informačním balíčkem
cena od 259 euro za osobu
termín 12. až 15. červen 2009
Informace:
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH
Marktplatz 13, 08108 Halle (Saaleš)
Tel.: +49 0345 122791526
Fax: +49 0345 1227922
e-mail: gruppentouristik@stadtmarketing-halle.de
www.stadtmarketing-halle.de
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Aktivní volný čas v zimě:
zábavná koupaliště
Uvolnění ve vířivce, vodní hrátky v dětském bazénu nebo rozpustilá zábava na rekreační skluzavce – s fantazií zařízená zábavná koupaliště po celém Německu Vás zvou, abyste nezávisle
na počasí zapomněli na všední den.

„Pirátské moře“ v Büsumu
„Pirátské moře“ v Büsumu vítá všechny dobrodruhy a ty, kdo si chtějí odpočinout a objevit pro
sebe a celou rodinu nejnovější koupaliště s umělým vlnobitím na pobřeží Severního moře. Milovníci dobrodružství si mohou zaplavat v rekreačním bazénu „Sedm moří“ nebo se oddat sladkovodním hrátkám v gejzíru, vodním chrliči
nebo vodní pyramidě. Nejen díky nádhernému
Informace:
pohledu na Severní moře je vrcholem 110
Piraten Meer
metrů dlouhá vodní skluzavka „Long John SilSüdstrand 9, 25760 Büsum
ver“, po níž malí i velcí piráti frčí rychlostí 36
tel.: +49 04834 909133
km/h k vraku „Barevné krávy“.
fax: +49 04834 6530
e-mail: info@piratenmeer.de
www.buesum. de

Tři koupaliště v Bremerhavenu – pro každého něco
V Bremerhavenu zvou celou rodinu k zábavě při koupání hned tři různé kryté bazény. Na
72 metrů dlouhé skluzavce na koupališti 1 se každý dostane do formy. Pak se může nechat masírovat v bazénu s bublající vodou, zaplavat si ve vyhřívaném venkovním bazénu nebo relaxovat ve vířivce. Na své si přijdou i malí návštěvníci, protože skluzavka, vodní had a vodní hřib na
brouzdališti slibují velkou zábavu. Koupaliště 2 nabízí relaxaci extratřídy. V saunáriu si hosté
vychutnají klid, zatímco koupaliště 3 je přesně
to pravé pro ty, kdo se učí plavat a pro „sporInformace:
tovní kanóny“. Cvičný bazén s osmi padesátiBädergesellschaft Bremerhaven mbH
metrovými dráhami nabízí hodně prostoru
Zur Hexenbrücke 11, 27570 Bremerhaven
pro sportovní vyžití a je otevřen již od 6.00
tel.: +49 0471 3003900
hod.
fax: +49 0471 3003909
e-mail: info@baeder-bhv.de

Největší rekreační koupaliště v severním Německu
Více než 3.000 metrů čtverečních vodní plochy, rozmanitý komplex saun s jedenácti saunami,
dvě super zábavné skluzavky a tři zajímavé restaurace zaručují v BadeLand Wolfsburg relaxaci,
uvolnění, sport a zábavu. Návštěvníci mají na výběr mezi velkým plaveckým bazénem s deseti
padesátimetrovými dráhami, bazénem pro neplavce, bazénem pro skokany s pětimetrovou
skokanskou věží, koupalištěm ve středozemním stylu s venkovními bazény, koupalištěm
s umělým vlnobitím, vysokým až 1,20 m a teplou perlivou lázní s teplotou 36 stupňů. Jízda na
více než 100 metrů dlouhé obří skluzavce je jedním vrcholem, dalším je bazén s mořským vlnobitím. Velkou zábavu si v BadeLand Wolfsburg užijí i malí návštěvníci. Na koupališti s vodními
atrakcemi na ně čeká dětská skluzavka a stříkající trumpety. Požitkáři raději relaxují v obrovské
wellness zóně, například v jedné z jedenácti saun nebo při dalších nabídkách wellness. Každý
první pátek v měsíci od října do května se koná půlnoční saunování, které je „saunovací událostí“ tohoto regionu. Kromě skvělých akcí si můžete zarezervovat masáže a aplikace. Vstup je
od 18.30 hod. V pátek 6. února 2008 přijdou do
sauny „jägeretky“ s jelenem. Skvělou náladu
Informace:
pak hosté zažijí při „jízdě s Jägermeisterem“.
BadeLand Wolfsburg
Zlatými hřeby programu jsou relaxace při
Allerpark 4, 38448 Wolfsburg
hudbě, koktejly a speciální nabídka masáží až
tel.: +49 05361 89000
do půlnoci.

Mexická siesta
v Sasku-Anhaltsku
Maya Mare v Halle – jako čili ostrá jízda
na příkré skluzavce, vysoké dvanáct
metrů, očekává hosty koupaliště Maya
Mare u Halle, kde se ponoří do světa
Mayů, Inků a Aztéků. Kromě čtyř různých vodních skluzavek lákají karibské
vlny v Mexickém chrámu nebo vodopád zříceniny Lapna. Jízda na obří želvě
a vesele stříkající sombrera jsou zážitkem pro děti. Čtyři různé vodní skluzavky jsou zlatým hřebem koupaliště
a díky celkové délce 440 metrů také
největší klouzací zábavou v Sasku-Anhaltsku a Sasku. Maya Mare však má
něco i pro dospělé hosty: co je krásnějšího, než se klidně vznášet na vlnách, sluch hýčkat relaxační podvodní
hudbou a nechat se prostě jenom unášet. Na stres všedního dne rychle zapomenete ve vířivce. Při „Vitálních
dnech“ se bazén s umělým vlnobitím
vyhřeje na příjemných 33 stupňů
a něžná podvodní hudba vás pozve
k relaxaci. Vodní gymnastika a zdravé
vitální jídlo je čerstvě připravováno
Informace:
Maya mare GmbH & Co. KG
Am Wasserwerk 1, 06132 Halle
tel.: +49 0345 77420
fax: +49 05345 7742200
e-mail: info@mayamare.de
www.mayamare.de

Naboso u Saaru
Na rekreačním a zážitkovém koupališti Schaumbergbad severně od Saarbrückenu si v parní a blokové sauně zcela
na své přijdou i nároční příznivci wellness. Hitem je i velký lagunový bazén
s umělým proudem a více než 100
metrů dlouhá skluzavka. Zlatým hřebem je ale rekreační park s prostorem,
kde se chodí naboso. To je pravé místo
pro běhání, skákání a udržování rovnováhy.
Informace:
www.schaumbergbad.de

fax: +49 05361 8900100
e-mail: info@badeland-wolfsburg.de
www.badeland-wolfsburg.de
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Novinky a termíny

Dovolená v Münsteru
2009

Hamburk pro rodiny za paušální cenu
Krátké cesty do velkoměst jsou neprávem považovány za málo atraktivní a příliš drahé pro rodiny. Hamburk má co nabídnout, a to nejen dospělým. Počínaje návštěvou největšího modelu
železnice na světě přes expedici napříč zooparkem Hagenbeck s tropickým akváriem až po divadlo pro děti nabízí toto hanzovní město skvělé možnosti k výletům v zimě i v létě. A aby si
rodiny mohly svou dovolenou v Hamburku užívat beze stresu už od prvních minut, jsou tu od
nynějška dva nové rodinné balíčky, vždy
s třemi noclehy včetně polopenze, vstupem
Informace a objednávky:
do ZOO nebo do Miniaturního světa divů,
Hamburg Tourismus GmbH
Hamburg Card a dalšími specialitami – již
tel.: +49 040 30051300
od 245 euro pro dospělou osobu.
e-mail: info@hamburg-tourismus.de

Cestovní průvodce Weserbergland zdarma
Rekreační oblast Uslarer Land vydala bezplatného cestovního průvodce „Tipy pro objevitele“.
Kdo přijíždí do Weserberglandu, nutně myslí na pěší turistiku a dlouhé výlety na kole. Region
ale může nabídnout mnohem víc: v přehledném obsahu jsou představeny zvláštnosti obcí, aktivní a přírodní zážitky, a také kultury, zámky a muzea. V „Tipech pro objevitele“ jsou zahrnuty
i termíny, například týdenní trhy a představení na jevištích pod širým nebem ve Weserberglandu. Manipulaci s více než osmdesátistránkovou brožurou naprosto usnadňuje barevný řídicí systém. Plánování výletů je usnadněno
díky přehledné mapě. Nový je mj. první hoInformace a rezervace:
tel na stromě v Dolním Sasku, horolezecké
Informace rekreační oblasti Uslarer Land
centrum Hameln a zážitkový svět renesance
Altes Rathaus/Lange Str. 1, 37170 Uslar
v zámku Bevern.

Münster Marketing začal turistickou
sezónu 2009 dvěma novými brožurami
o službách. V brožuře „Hotely v Münsteru“ hosté najdou na 82 stranách obsáhlé informace o hotelech a rekreačních bytech – od elegantních designových hotelů přes útulné ubytovací hostince až po plně vybavené
apartmány. Přehledné členění podle
městských částí usnadňuje hledání
vhodného ubytování. K tomu jsou zde
užitečné informace o službách jako
tipy, jak se dostat na místo, nebo přehled parkovacích garáží v Münsteru.
Kompletní organizaci pobytu v Münsteru nabízí katalog „Krátká dovolená
v Münsteru 2009“. Pomocí 13 paušálních nabídek zve k poznávání tohoto
města, v němž je radost žít, ze všech
úhlů. Obě brožury jsou i v angličtině.
Informace a rezervace:
Münster Marketing
e-mail: tourismus@stadt-muenster.de
www.tourismus.muenster.de

tel.: +49 05570 92240
www.uslarer-land.de

Od 4. do 8. února 2009...
… se ve Stuttgartu v Theaterhausu
a v Akademii zámku Solitude koná Eclat
festival nové hudby, který patří k nejvýznamnějším akcím hudební současnosti ne
světě.
Informace:
www.eclat.org

Ještě do 8. února 2009...
...se v Národní galerii Berlín koná výstava
„Das Universum Klee“, která demonstruje
bizarní veselost Kleeových obrazů a jeho
postavení jednoho z nejdůležitějších umělců raného 20. století.
Informace:
www.kleeinberlin.org

www.nemecko.travel

Ještě do 8. února 2009...
je v Palmové zahradě ve Frankfurtu nad Mohanem k vidění výstava „Kamelien treffen
Kamele“ s obrazy umělkyně Renate TessmarLeonardy, která tak umožnila, aby se setkaly
kamélie s velbloudy.
Informace
www.palmengarten-frankfurt.de

Ještě do 15. února 2009...
… můžete v umělecké sbírce Böttcherstraße
v brémském muzeu Pauly Modersohn-Becker obdivovat výstavu Barevná tisková grafika Ernsta Ludwiga Kirchnera.

Informace:
www.pmbm.de

Od 6. února do 3. května 2009...
...vystavuje Kunsthalle Hamburg expozici
„Edgard Degas – intimita a póza“ se známými pastely a malbami i mnoha plastikami.

Informace
www.hamburger-kunsthalle.de

Ještě do 12. července 2009...
...potrvá v Historickém muzeu Falcka ve
Špýru výstava „Vikingové“, která ukazuje,
jak se od 8. do 12. století změnil svět na severu Evropy.

Informace a rezervace:
www.wikinger.speyer.de
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