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V Německu najdete živou historii všude. 2000 let střídání kultur zde zanechalo své stopy. Snad
v žádné jiné zemi nenajde turista tolik jedinečných historických míst tak blízko sebe. 33 z nich
prohlásilo UNESCO světovým dědictvím „mimořádné univerzální hodnoty“ pro lidstvo pod
ochranou mezinárodních konvencí.
Sever Německa udělá na návštěvníka dojem církevními uměleckými skvosty, velkolepými pozůstatky hornictví i hanzovními městy, která jsou významná z hlediska historie obchodu. Například Hildesheim nabízí mistrovská díla církevního stavitelského umění a v Goslaru návštěvníka očekávají zajímavé relikty hornictví a industriálního období. Hanzovní města Brémy,
Lübeck, Wismar a Stralsund fascinují svými historickými městskými centry, památkami
i sakrálním uměním a typickým zdivem z pálených cihel.
Na jihu milovníky kultury zvláště fascinuje dědictví velkých dobyvatelů a potulných mnichů.
Obě skupiny si vždy odnesly něco s sebou, ale většinou zde také něco zanechaly. Například
vtiskly ráz fascinujícím místům světového dědictví: velkolepé sakrální stavby jako chrám ve Wiesu, císařský dóm v Bambergu, jedinečné klášterní areály v Maulbronnu, klášterní ostrov Reichenau nebo rezidence knížete-biskupa ve Würzburgu. Zcela jiný je bývalý římský pohraniční
val limes: tady na návštěvníka dýchnou velké dějiny římské říše.
Stejně impozantní spektrum míst světového dědictví nabízí západ Německa: například město
Essen skrývá asi nejkrásnější důl na světě. Romantické údolí Středního Rýna láká mnoha
hrady nad řekou a slavnou Loreley. Fascinující stavby dómů očekávají návštěvníka ve městech
Cáchy, Kolín nad Rýnem a Špýr. V Trevíru jsou uchovávány monumentální pozůstatky z římské
doby. Také římský pohraniční val limes, zkameněliny z dolu Messel, rokokové zámky Augustusburg a Falkenlust v Brühlu, slavný klášter v Lorschi i huť ve Völklingenu, největší železárna
v sárském revíru, dávají tušit, jak rozmanité je světové dědictví přírodního a kulturního charakteru v Německu.

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

Na východě Německa jsou s místy světového dědictví spjata především jména jako Martin Luther, Johann Sebastian Bach a architekti „Bauhausu“. Lutherova města Eisleben a Wittenberg,
a také Eisenach s mocným Wartburgem, pruské zámky a hrady v Berlíně a Postupimi, krajina
a zahrady v Bad Muskau, Dessau-Wörlitz nebo údolí Labe v Drážďanech, čistota architektury
Bauhausu v Dessau a Výmaru, a také soubor městského stavebního umění v Quedlinburgu
zprostředkovávají jedinečnou symbiózu umění a kultury.
www.nemecko.travel
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Zámecké trasy
Nejkrásnější zámky a hrady v Německu si mohou milovníci kultury za výhodnou cenu a pohodlně zarezervovat v podobě okružních zájezdů
u mnoha cestovních kanceláří. Výběr je velký a vždy se vyplatí porovnat nabídky podle toho, zda turista dává přednost samostatnosti nebo
službám.

Výlet městem k zámkům a zahradám Postupimi
Hlavní město země Braniborsko Postupim
leží jako ostrov uprostřed Havoly, kanálů
a jezer. Blízkost Berlína dělá toto město
stejně zajímavým jako jeho tisíciletá historie, která se odráží ve známých zámcích
a muzeích, například Sanssouci, Belvedere
nebo Charlottenhof. Návštěvu si zaslouží
nejen letní rezidence Bedřicha Velikého, zámek Sanssouci, a k němu náležející impozantní park s velkým počtem pamětihodností. Historické čtvrti města – ruská kolonie
Alexandrowka, Holandská čtvrť a někdejší
česká tkalcovská čtvrť dávají zvláštní atmo-

sféru tomuto městu, které si nelze nezamilovat. Ten, kdo se zajímá o historii, je tu na
správné adrese. Žádný jiný zámek není například tak spojen s osobností Bedřicha Velikého jako Sanssouci. Tato legendární stavba je považována za mistrovské dílo
bedřichovského rokoka. Král Bedřich II. tu
chtěl žít „bezstarostně“ (Sans Souci)
v ústraní. Zámek nad slavnými viničnými terasami byl vybudován podle nákresů
a plánů G. W. v. Knobelsdorffa v letech 1745
až 1747. Sounáležitost Bedřicha II.
a Sanssouci se odráží v králově přání, aby

byl pohřben v hrubce na nejvyšší viničné terase. Město Postupim nabízí v létě i v zimě
výlety k zámkům s průvodcem.
Informace:
Zemské hlavní město Postupim
oddělení marketingu/komunikace
Friedrich-Ebert-Str. 79/81, 14469 Potsdam
Tel.:+49 0331 2890
Fax: +49 0331 2891155
E-mail: poststelle@rathaus.potsdam.de
www.potsdam.de

Neuschwanstein – zimní pohádka
Rekreační obec Füssen v Allgäu se nabízí
jako ideální výchozí místo pro jednodenní
okružní výlety automobilem po bavorských
Alpách v zimě. Jen několik kilometrů odsud
se na pozadí zasněžených alpských vrcholů
majestátně tyčí zámek Neuschwanstein. Bavorský pohádkový král Ludvík II. si zde uskutečnil svůj sen o středověkém grálovém
hradu. Romantickou cestou se pak dostanete k chrámu ve Wiesu, klenotu bavorského
rokoka a světovému dědictví UNESCO. Další
zastávku byste si měli udělat na světozná-

mém pašijovém místě Oberammergau
a navštívit dílny dřevořezbářů. Udělejte si
odbočku i do blízkého impozantního klášterního arerálu Ettal s nebesy svatých s mnoha figurami v klášterním kostele. V klášterním pivovaru můžete ochutnat ettalské pivo.
Klášternímu likéru benediktinských mnichů
se dokonce připisuje léčivý účinek. Své oblíbené sídlo, zámek Linderhof, nechal Ludvík II.
postavit ve stylu francouzského rokoka jako
poctu svému jmenovci, francouzskému
„králi Slunce“, Ludvíku XIV. Zpáteční cesta

vede podél odlehlého jezera Plansee do Füssenu, kde výlet za památkami dokonale zakončí romantický pohled na staré město
a zámek Hohes Schloss.
Informace:
Füssen Tourismus und Marketing
Kaiser-Maximilian-Platz 1, 87629 Füssen
Tel.: +49 083 6293850
Fax: +49 083 62938520
E-mail: tourismus@fuessen.de
www.tourismus-fuessen.de

Zážitek – zámek v Heidelbergu
Heidelberg – to je jméno světoznámého
zámku a malebného starého města uprostřed krásné krajiny, nejstarší univerzity
v Německu, uliček plných historie, kypícího
studentského života a nákupní zóny, která
patří k nejkrásnějším pěším zónám v Evropě.
Symbol města se nachází cca 70 metrů nad
Neckarem na svahu kopce Königstuhl, „Královského stolce“. Zříceniny kurfiřtského
zámku patří k tomu nejpůsobivějšímu, co je
na cestě po Německu možné obdivovat. Ale
mohutný areál skrývá ještě více pozoruhod-

www.nemecko.travel

ných skvostů: v knížecím vinném sklepě leží
největší sud, jaký kdy byl na světě prokazatelně naplněn. V nejkrásnější stavbě zámku,
Ottheinrichsbau, je umístěno Německé lékárenské muzeum s nejobsáhlejší sbírkou exponátů z dějin farmacie v celé Evropě. Tam,
kde se Goethe ve vysokém věku znovu zamiloval, kde oddíly francouzského krále Slunce
zanechaly rozvalinu, na jedinečném místě,
které básníci a myslitelé prohlásili za symbol
romantismu, lze od února 2009 uzařít civilní sňatek. Díky spolupráci heidelberského

občanského úřadu, správy zámku a společnosti Heidelberg Marketing GmbH vznikla
možnost uzavřít životní svazek v heidelberském zámku.
Informace:
Heidelberg Marketing GmbH
Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg
Tel: +49 06221 14220
Fax: +49 06221 142233
E-mail: info@heidelberg-marketing.de
www.heidelberg-marketing.de
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Vinařská oblast Bádensko
Eurener Hof v Trevíru
Bramborami kdysi všechno začalo: koncem 19. století provozovali prarodiče dnešních majitelů
tradičního hotelu Eurener Hof v Trevíru v Porýní-Falcku vedle svého zemědělství i obchod
s bramborami. Denně dodávali císařské gardě o síle 15.000 mužů oloupané brambory, což je
přivedlo na nápad vybudovat u vjezdu do obce Euren venkovský hostinec. To se stalo v roce
1906 a pěkný hostinec byl dokončen. V průběhu let se vyvinul v hotel první třídy. Stejně jako
dříve hotel uchovává a pěstuje tradici starobylé německé vánoční kuchyně. Šéfkuchař Ralf Urland a jeho tým například vaří a pečou oblíbené jídlo mnoha hostů – křupavou husí pečeni čerstvou z trouby ve vlastní šťávě s červeným zelím a bramborovými knedlíky. Té předchází „čirá
husí polívčička se zeleninovými čtverečky a bylinkovými knedlíčky“ nebo „polní salát
s bramborovým dresinkem s chlebovými krutony a opečenou slaninou“ a následuje „teplé pečené jablko, plněné marcipánem, rozinkami
a ořechy, namáčené v mandlové omáčce
Informace:
a servírované s vanilkovou zmrzlinou“. Cena za
Hotel Eurener Hof
osobu je 34,50 euro za kompletní menu. Ti,
Eurener Straße 171, 54294 Trier
kdo po tak vydatném jídle potřebují trochu
Tel.: +49 0651 82400
pohybu, láká tradiční vánoční trh v Trevíru.
Fax: +49 0651 800900
E-mail: info@eurener-hof.de
www.eurener-hof.de

Kde se na víno směje
slunce: Bádensko
Bádenská Vinařská cesta má neobyčejně mnoho podob. Pěstitelská oblast
Bádensko se jako zelený pás táhne více
než 400 kilometů od Tauberu na severu až k Bodamskému jezeru na jihu.
Nadprůměrně vysoké teploty jsou na
Německo unikátní. Bádensko patří do
stejné klimatické kategorie jako například Alsasko, Savojsko a Loira. Na jižních
svazích pohoří Kaiserstuhl, u Achkarrenu a Ihringenu, lze prokazatelně
najít nejteplejší bod Německa. K vinařským oblastem Bádenska-Württemberska patří Kaiserstuhl, Breisgau,
Tuniberg, Badische Bergstraße, Kraichgau, Ortenau, Markgräferland, Bodamské jezero a Tauberfranken. Vinařství
zůstává v Bádensku omezeno na polohy na svazích, které se těžko obhospodařují. Révová kultura proto vyžaduje
více ruční práce a starostlivou péči. Výsledek však odmění vinaře i milovníky
vína. Tyto povětrnostní podmínky jsou
rozhodující pro speciální osobitost
a charakter vín. Ovocné kyseliny v bobulích hroznů nejsou příliš silně odbourávány a vyvíjejí se jemné bukety
a aromatické látky. K nejčastěji pěstovaným druhům révy patří chrupka, suché,
jemné víno, které se pije mladé, nejlépe do dvou let. Za hranicemi země je
známé také jako „Markgräfler“. Vykazuje jen jemnou vůni, která někdy bývá
označována jako ořechový tón. Je to
ideální výčepní víno, nenáročné, nezatěžující a vhodné pro mnoho příležitostí.
Informace:
Weinwerbezentrale Badischer
Winzergenossenschaften eG
Kesslerstraße 5, 76185 Karlsruhe
Tel.: +49 0721 557028
Fax: +49 0721 557020
E-mail: info@badischerwein.de
www.badischer-wein.biz
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Zimní sportovní akce
Skoky na lyžích ve Willingenu 2009
Senzace: největší můstek na světě!
Od 6. do 8. února 2009 se světový pohár FIS ve skocích na lyžích poprvé koná ve Willingenu
v rámci FIS Team Tour. Tato soutěž s pěti závody během osmi dnů začíná ve Willingenu.
V pátek 6. února se koná trénink, kvalifikace a zahajovací slavnost. 7. února se budou konat závody družstev a 8. února závody jednotlivců. Po Willingenu bude Team Tour pokračovat 11. února
v Klingenthalu závodem jednotlivců a skončí dvěma lety na lyžích 14. a 15. února 2009
v Oberstdorfu. Kvůli Světovému poháru budou do Willingenu jezdit zvláštní autobusové linky.
Pro hosty, kteří přicestují automobily, bude zřízeno parkoviště Park & Ride. Kvalitní občerstvení
po této lyžařské akci nabízí Gutshof Itterbach, který je vzdálen jen několik minut pěší chůze
od můstku na svahu hory Mühlenkopf. Zde se sportovní nadšenci mohou zahřát a nechat se
kulinářsky hýčkat. Ceny vstupenek se pohybují mezi jedním a 49 euro za lístek na osobu podle
dne a kategorie. Místa k stání pro dospělé jsou v sobotu a neděli k dostání od 22 eur. Zvlášť
atraktivní jsou nové stálé vstupenky na pátek až neděli s velkým koeficientem úspory téměř
30 euro u dětí, mladistvých a dospělých. U denních pokladen jsou vstupenky vždy o dvě euro
dražší. Pořadatel již nyní žádá všechny návštěvníky, aby z důvodu elektronického vstupního
systému přišli k můstku a zaujali svá místa včas. Pro všechny návštěvníky je k dispozici dostatek vyznačených parkovacích míst. Tip pro všechny fanoušky skoků na lyžích, kteří by jednou
sami chtěli „úplně nahoru“, aby věděli, jaký je to pocit stát na seskoku a dívat se do údolí: můstek na Mühlenkopfu lze navštívit každé úterý a pátek ve 14.00 hodin v rámci prohlídky
s průvodcem. Ta trvá hodinu a půl. Hosté dokonce vyjedou od základní budovy na skleněnou
rozjezdovou věž a průvodce přitom vypráví mnoho pozoruhodného a zajímavého
o skokanském můstku a skocích na lyžích.
Cena je devět euro za osobu, děti mezi třemi
Informace:
a 13 lety zaplatí 4,50 euro. Skupiny od deseti
Ski-Club Willingen e.V.
osob si mohou sjednat termín pro skupinovou
Zur Mühlenkopfschanze 1, 34508 Willingen
prohlídku.
Tel.: +49 05632 9600
Fax: +49 05632 960480
E-mail: info@weltcup-willingen.de
www.weltcup-willingen.de

Za zimními sporty
do Sauerlandu
Sotva začala zima, začne se v Sauerlandu říkat „lyže a saně jsou dobré“.
Díky prvnímu sněhu, který napadl koncem listopadu, začala zimní sezóna
tento rok relativně brzy. Sauerland je
největší oblast zimních sportů severně
od Alp, což se neodráží jen ve velké
pestrosti nabídky s mnoha lyžařskými
vleky a lyžařskými oblastmi, ale i v tom,
že se v Sauerlandu každoročně konají
mezinárodně respektované akce a zimní sportovní podniky. Bobová dráha
Hochsauerland Winterberg je velice
známá jako místo konání dvou světových pohárů mezinárodního významu.
V Sauerlandu se každý rok sejdou nejlepší bobisté a skeletonisté, aby se připravovali na světový pohár ve Winterbergu. V době konání světového poháru
je bobová dráha jednak místem konání,
zadruhé i velkou zónou pro večírky fanoušků. Tato slavnostní atmosféra se
rozšíří do celého města Winterbergu,
neboť široký rámcový program je nabízen nejen přímo u bobové dráhy, ale
i v městském centru. V minulých letech
byl ale kromě bobů a skeletonu vyzkoušen ještě jeden rozšířený druh sportu
a dokonce se konalo mistrovství světa.
Mnoho televizních diváků a fanoušků
na dráze má ještě v dobré paměti
světové mistrovství světa WOK televizní
hvězdy a iniciátora Stefana Raaba.
Stejně známý jako bobová dráha ve
Winterbergu je skokanský můstek ve
Willingenu. Světový pohár hostuje na
můstku na Mühlenkopfu ve Willingenu
a přivede sem nejen skokanskou elitu,
ale i mnoho fanoušků tohoto sportu.
Informace:
Sauerland-Tourismus e. V.
Postfach 2200, 57382 Schmallenberg
Tel.: +49 01802 403040
Fax: +49 02974 969888
E-mail: info@sauerland.com
www.sauerland.com

www.nemecko.travel

23 / 2008 strana 4

traveltipps

Historická místa
Kolínský dóm
Kolínský dóm, budovaný v letech 1248 až 1880, je považován za mistrovské dílo gotické architektury. Je budovou superlativů a díky výšce 157,38 metrů druhým nejvyšším chrámem
v Německu a Evropě, a také třetím nejvyšším na světě. Hlavní loď se 144 metry je nejdelší chrámovou lodí v Německu. Její stavba začala kvůli „nedostatku místa“. 23. července 1164 přenesl
kolínský arcibiskup Rainald von Dassel relikvie svatých Tří králů z Milána do Kolína nad Rýnem.
To kolem roku 1225 vedlo k plánu postavit nový dóm – stará katedrála už nepostačovala
rnormnímu náporu poutníků a prostě se stala příliš malou. Kult relikvií vzal ovšem náhle za
své 19. října 1820, kdy bylo zjištěno vloupání, při němž byly odcizeny cenné části relikváře Tří
králů. V roce 1880 byl dóm po více než 600 letech dokončen podle plánů středověkých stavitelů kolínského dómu a dochovaného plánu fasády z doby kolem roku 1280. Mnoho historiků
umění v něm vidí unikátní sladění veškerých stavebních prvků a výzdoby, uskutečněné ve stylu
architektury středověké gotiky. Navíc je to nejpopulárnější pamětihodnost Německa: každoročně ji přijede navštívit více než šest milionů návštěvníků z celého světa. Roku 2005 ji navštívil papež Benedikt XVI. u příležitosti Světového dne mládeže 2005. Oblíbený symbol Kolína spočívá uprostřed města jako gigantický hlídač. Kolínský dóm je otevřen denně od 06.00 do 19.30
hodin a plní i dnes svou funkci jako katolický kostel.
www.koelner-dom.de

Braniborská brána v Berlíně
Braniborská brána je symbolem německého hlavního města a jedinou zachovanou městskou
bránou Berlína. V době rozdělení Německa byla symbolem rozdělení, protože „území nikoho“
se nacházelo přímo u Berlínské zdi. Po pádu zdi byla brána 22. prosince 1989 opět otevřena.
Pískovcová stavba, vybudovaná v letech 1788 až 1791 podle plánů C.G.Langhanse, je napodobeninou athénské Akropole. Na obou stranách stojí šest dórských sloupů před jedenáct
metrů hlubokými příčnými nosníky, které dělí budovu na pět bran. V roce 1794 byla budova zakončena kvadrigou s bohyní vítězství od Schadowa, která ukazuje středem městem k východu.
Braniborská brána byla dříve obklopena dalšími budovami, které byly zničeny za války. Podle
rozhodnutí berlínského senátu z roku 2002 zůstává Braniborská brána uzavřena pro automobilový provoz i pro autobusy a taxi. Návštěvníci tak mohou obdivovat Pařížské náměstí, tvořící spojovací prvek mezi Braniborskou bránou a nádherným bulvárem „Unter den Linden“,
v celé jeho kráse bez přítomnosti aut.
www.visitberlin.de a www.nemecko.travel

Římská vila Borg v Nennigu v Sársku
Díky „mozaice z Nennigu“ v římské vile Borg patří Nennig k nejdůležitějším místům římských
vykopávek v Sársku. V případě římské vily Borg se nejednalo jen o zemědělskou účelovou
stavbu, ale o nádherně zařízenou venkovskou vilu. To dokazuje jedinečná mozaiková podlaha,
objevená díky náhodě roku 1852. Ukazuje podrobná zobrazení římského života a je považována
za největší a nejlépe zachovanou severně od Alp. Nové průzkumy v okolí vily dokládají rozsáhlou řemeslnickou čtvrť a přímou spojovací silnici k Mosele. Dalšími římskými stavbami jsou
mimořádně velké lázně, které byly s vilou spojeny zastřešenou kolonádou. V bezprostřední blízkosti římské vily se rovněž nachází mohyla, která napodobuje hrob císaře Augusta v Římě. Archeologové vycházejí z toho, že areál vily v Nennigu byl jednou z největších římských vil
v Německu. Po Římanech následovali Frankové. Obývali římské stavby, ale už je neudržovali,
takže se rozpadly. Římská vila byla definitivně zničena při velkém pustošení Normanů v nivě
Mosely u Nennigu a Remichu.
www. villa-borg.de

www.nemecko.travel

Archeologický park
Xanten
Na území někdejšího římského města
Colonia Ulpia Traiana leží dnes archeologický park Xanten. Je to největší
a nejvíce navštěvované archeologické
muzeum pod širým nebem v Německu.
Svým návštěvníkům názorným způsobem zprostředkovává denní život římského města. Zároveň patří k nejvýznamnějším výzkumným zařízením
římské archeologie severně od Alp.
Přibližně čtyři sta let byla Colonia Ulpia
Traiana jednou z nejdůležitějších římských osad v Germánii. V impozantním
městě, založeném císařem Trajánem
kolem roku 100 našeho letopočtu, žilo
na deset tisíc mužů, žen a dětí. To, že
areál téměř nebyl od středověku přestavěn, je pro archeologii skutečné
štěstí. Od roku 1977 tak mohou být bez
problémů chráněny, zkoumány a představovány pozůstatky římského města.
V rozsáhlé zeleni parku zprostředkovávají stavby, vybudované přesně podle
originálu, jako přístavní chrám a amfiteátr, městské hradby, obytné domy
a lázně živý dojem římského všedního
života v Germánii. Velké nové muzeum
Římanů s prohlídkami vykopávek s průvodcem, předváděním řemesel a programy akcí nabízí mnohostranné podněty k tomu, aby se návštěvníci přiblížili
římské době všemi smysly. Větší akce
jako římská slavnost „Meče, chléb
a hry“ a letní festivaly v aréně park zvláštním způsobem oživují. Římské víkendy od května do září navíc nabízejí
pestrý program, při němž návštěvníci
mohou přihlížet i spoluúčinkovat.
V římském divadle mohou velké i malé
hravé děti objevit nejkrásnější římské
deskové hry i hry, založené na obratnosti.
Informace:
Archeologický park Xanten
Wardter Straße, 46509 Xanten
Tel.: +49 02801 7120
Fax: +49 02801 712149
E-mail: apx@lvr.de
www.apx.lvr.de
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Novinky a termíny

Lovecké imprese

Mnichované v kolínském karnevalovém nebi
Obyvatelé Kolína nad Rýnem jsou považováni za světu otevřené a pohostinné požitkáře. Dosud ale pro hosty mimo město s dómem neexistovala žádná konkrétní nabídka, jak si moci pohodlně zarezervovat lístky na shromáždění, nocleh a příjezd na karneval. Od této chvíle je to
jinak, protože Kolínský slavnostní výbor, Kölner Festival a KölnTourismus vytvořili atraktivní karnevalový balíček. Nejprve bude rýnské veselí zpřístupněno všem Mnichovanům. Za cenu 222
euro obdrží „Mnichovan v kolínském karnevalovém nebi“, jak zní motto nabídky, nocleh
v hotelu včetně snídaně, jeden lístek na kolínské karnevalové shromáždění společnosti,
Informace a objednávky:
spadající pod slavnostní výbor, podle vlastKölnTourismus GmbH
ního výběru, a také zpáteční letenku s GerKardinal-Höffner-Platz 1, 50667 Köln
manwings.
Tel.: +49 0221 22130400
E-mail: info@koelntourismus.de
www.koelntourismus.de

Prostřednictvím „Loveckých impresí“
nabízí Ringhotels zajímavý balíček
všem milovníkům lovu. Mapa s naučnými mysliveckými stezkami vede po
stopě hesenských lantkrabat. Po putování vás pozve ke stolu restaurace
Schloss-Ringhotels loveckého zámku
Kranichstein v Darmstadtu s vynikající
kuchyní. V ceně 128 euro za osobu ve
dvoulůžkovém pokoji je zahrnut ovocný
talíř a sekt na uvítanou, lovecké menu,
vstup do loveckého muzea v zámku,
výlet s průvodcem s mapou mysliveckým naučných stezek a nocleh se snídaní. Jednolůžkový pokoj stojí 158 euro.
Prodloužení se snídaní si lze zarezervovat za 75 euro.
Informace a objednávky:
Ringhotels e.V
Balanstraße 57, 81541 München
Tel.: +49 089 45870320
Fax: +49 089 45870331
E-mail: info@ringhotels.de
www.ringhotels.de

16. ledna 2009...
...vystoupí v kongresovém centru „Harmonie“ v Heilbronnu Udo Jürgens se svým
koncertem „Einfach ich“. Zpěvákovi, který je
úspěšný již pět desetiletí, se stále daří překvapovat své publikum.
Informace:
www.heilbronn-marketing.de

Ještě do 25. ledna 2009...
...probíhá v Muzeu moderního umění v Passau výstava „Toulouse-Lautrec a hvězdy
Montmartru“ s grafikami tohoto malíře.
Umělec je známý svými zobrazeními pařížského nočního života.
Informace:
www.mmk-passau.de

www.nemecko.travel

Ještě do 22. února 2009...
...probíhá v Židovském muzeu Franky ve
Fürthu výstava „Mé obrazy jsou stále divočejší“ umělce Johna Elsasse, které nelítostně
odrážejí společenský život své doby.

Informace
www.juedisches-museum.org.

Ještě do 01. března 2009...
...prezentuje Iwalewa-Haus v Bayreuthu výstavu umělce Bernharda Springera pod titulem „Plastic Indianer“ s akrylovými obrazy,
objekty a filmy na téma „Romantizování Indiánů“.
Informace:
www.iwalewa.uni-bayreuth.de
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