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Informace:

Již dnes patří více než jedna třetina všech Němců ke generaci 50 a více a tato tendence
stoupá. Za zhruba 40 let už každý druhý Němec nebude patřit „k mladým“. Již dnes je ale jisté, že senioři budou v budoucnu žít jinak a budou mít jiné zájmy než ta skupina obyvatelstva,
která byla „babičkami“ a „dědečky“ ve 20. století. Budou dělat více pro prevenci svého zdraví
a díky moderní medicíně budou v průměru také zdravější než byly v důchodovém věku dřívější
generace. A mnozí budou na tom dobře finančně. Proto budou mít možnost zůstat aktivní
a často cestovat. Mnozí touroperátoři, hotely a firmy, nabízející rekreační aktivity, začínají už
dnes přizpůsobovat svou nabídku stále rostoucí cílové skupině seniorů.
www.deutschland-tourismus.de
Značka jakosti „50plus Hotels Deutschland“ je již sedm let udělována vybraným hotelům, které
nabízejí aktraktivní doplňkové služby. Filosofie, poloha a vybavení každého z „vyznamenaných“
hotelů jsou jedinečné. Tím vzniká rozmanité portfolio s více než 80 hotely v Německu, které
zahrnuje hotely ve venkovských rekreačních oblastech i ve městech. Před oceněním značkou
kvality „50plus Hotels Deutschland“ jsou testována četná kritéria kvality těchto hotelů. Důraz
je přitom kladen na komfortní vybavení, osobní péči i pozornou, srdečnou obsluhu.
www.50plushotels.de
Protože je mnoho lidí s přibývajícím věkem omezeno ve své svobodě pohybu, hraje v této souvislosti důležitou roli „bezbariérová turistika“. Pod tímto mottem Německo nabízí velké množství cestovních možností. BSK, Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V., organizuje
cestování pro osoby s tělesným postižením. Každá cesta je doprovázena asistentem, který předem zkontroluje vhodnost všech hotelů a výletů. U BSK lze obdržet brožuru „Hotely, penziony,
rekreační byty“. Podrobné informace poskytuje brožura „Abeceda cestování“, která je k dispozici
i online.
www.bsk-ev.de
Sdružení NatKo, die Nationale Koordinationsstelle Tourismus für Alle e. V., je ústřední koordinační místo v případě otázek na téma cestování bez bariér. Je podporováno velkými spolkovými organizacemi postižených a společně s partnery zpracovává koncepce a návrhy řešení,
jak zlepšit možnosti cestování a rekreace lidí s omezenou mobilitou. Na internetové stránce
sdružení se nacházejí odkazy na příslušné cestovní kanceláře.
www.natko.det

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
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Umělecké sbírky
Umělecké sbírky Böttcherstraße v Brémách
Malebně křivolaká ulice Böttcherstraße
v srdci hanzovního města Brém je slavná po
celém světě díky své zdobné architektuře
z pálených cihel. Architektonický i kulturní
vrchol tohoto jedinečného souboru tvoří

umělecké sbírky Böttcherstraße. Zahrnují
muzeum v Roseliově domě, starobrémském
patricijském domě ze 16. století, s díly od
středověku po baroko, a muzeum Pauly Modersohn-Becker, fantastickou stavbu so-

chaře, uměleckého řemeslníka a architekta
Bernharda Hoetgera. Ta patří k nejvýznamnějším příkladům expresionistické architektury v Německu.

tuto stavbu roku 1902, a tím se začal angažovat pro Böttcherstraße. Roku 1928 otevřel
muzeum v Roseliově domě, čímž zpřístupnil
svou drahocennou sbírku umění a uměleckého řemesla severoevropského prostoru veřejnosti. Náladovou atmosféru noblesní

měšťanské kultury bydlení vytvářejí vybrané
předměty zařízení. Vynikající umělecká díla
se spojují v celek, tvořený drahocenným nábytkem, koberci, obložením stěn a uměleckým řemeslem.
www.boettcherstrasse.de

Muzeum v Roseliově domě
Roseliův dům je historický střed ulice Böttcherstraße. Byl vybudován roku 1588
v renesančním stylu. Úspěšný brémský obchodník Ludwig Roselius, vynálezce bezkofeinové kávy a zakladatel společnosti Kaffee
Handels-Aktien-Gesellschaft (HAG), koupil

Muzeum Pauly Modersohn-Becker
Muzeum Pauly Modersohn-Becker v brémské Böttcherstraße je prvním muzeem na
světě, které bylo věnováno umělkyni a trvale
prezentuje mistrovská díla malířky, jejíž
jméno nese. Současně je tato budova se
svým unikátním dynamickým stavebním
stylem hlavním dílem expresionistické architektury v Německu. Muzeum a dům mají
svůj původ u podnikatele společnosti Kaffee HAG Ludwiga Roselia (1874–1943), který
pověřil umělce Bernharda Hoetgera (1874–
1949), aby navrhl budovu, kde by měla být
umístěna jeho sbírka děl Pauly ModersohnBecker. Novými nákupy a zápůjčkami Na-

dace Pauly Modersohn-Becker mohla být
Roseliova sbírka rozšířena, takže vystavené
obrazy a kresby dokládají význačné místo
této umělkyně na začátku moderny. Kromě
toho muzeum uchovává nejrozsáhlejší
sbírku plastik, obrazů a kreseb svého architekta Bernharda Hoetgera. Výstavní prostory
jsou využívány ke zvláštním výstavám, většinou klasické moderny. V centru díla Pauly
Modersohn-Becker je člověk; podnětem
k portrétování jí byly především děti, staré
ženy a worpswedské selky. Přitom upustila
od žánrového, idealizovaného zobrazování
světa dětského a selského života a dospěla

k obrazové řeči, která dává výraz tomu, co je
na portrétovaných osobách charakteristické
a přirozené. Rozsáhlé dílo Pauly ModersohnBecker bylo uspořádáno až po její časné
smrti roku 1907. V umělkyni byla rozpoznána
průkopnice moderny, která umělecky předjímala mnohé z toho, s čím ostatní teprve začínali.
Informace:
Muzeum Pauly Modersohn-Becker
Böttcherstraße 6-10, 28195 Bremen
Tel.: +49 0421 3365066/77
Fax: +49 0421 3398295
www.pmbm.de

Sbírka moderního umění Ruhr-Universität
Ke sbírce moderního umění Ruhr-Universität
patří takzvaný „Situation Kunst für Max Imdahl“ v Bochumi, který byl univerzitě předán v roce 1990 jako dar sdružením „Situation Kunst-Haus Weitmar“. Celý areál se
vyznačuje tím, že byl koncipován v úzké spolupráci s umělci, kteří jsou zde zastoupeni.
Funkční orientace architektury muzea na
přítomná umělecká díla je příslušně „čistá“.
Tím byly pro díla Graubnera, Krickeho, Rainera a Schoonhovena vytvořeny optimální
výstavní prostory. Zvláštní budovy mají „Tyndale Sculpture“ Davida Rabinovitche, práce
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Richarda Serry „Circuit“, která byla přestavena na výstavě documenta 5, a dílo Marie
Norman „A Room With Two Doors“, jež bylo
k vidění na výstavě documenta 6 v roce 1977.
Jinými slovy je „Situation Kunst“ souhrnným
uměleckým dílem, které je v Porúří jedinečné. Svou soustředěností na hlavní díla
významných umělců má nadregionální význam. „Situation Kunst“ má navíc k dispozici
videoarchiv s filmy o současných umělcích,
přednáškový síl a uchovává písemný odkaz
Maxe Imdahla, prvního ordináře dějin
umění na Ruhr-Universität. Umělecké sbírky

Ruhr-Universität neslouží jen ke vzdělávání,
ale jako muzea se vztahem ke společnosti
i k veřejnému vyrovnávání se s moderním
uměním. Na to jsou zaměřeny výstavy, přednášky a kolokvia, která ve svých muzeích pořádá Kunsthistorický institut.
Informace:
Ruhr-Universität Bochum
Kunsthistorický institut/
umělecké sbírky
44780 Bochum
Tel.:0049 0234 3227271
www.ruhr-uni-bochum.de
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Čas pro chléb / Regionální speciality
Německo, země rozmanitosti chleba
Německo je považováno za zemi, kde se peče nejvíce druhů chleba. Zhruba polovina zkonzumovaného chleba je směsový chléb, který se vyrábí ze směsi žitné a pšeničné mouky. Jen
v německy mluvících zemích je nabízeno více než 300 různých druhů černého, šedého a bílého
chleba. Přitom je označení „černý“ a „celozrnný chléb“ často používáno synonymně.
Různé druhy chleba měly velký význam již dříve. Černý chléb byl odjakživa levnější, a proto byl
základní potravinou chudých. Dražší bílý chléb si po celá staletí mohli dovolit jen šlechtici
a bohatí lidé. Tyto časy jsou naštěstí pryč a každý si může svobodně vybrat. Proto hraje rozmanitost v případě „denního chleba“ stále větší roli. Vždyť každý Němec spotřebuje průměrně
87 kg chleba za rok – a kdo by chtěl již stále totéž? K nejoblíbenějším druhům patří pšeničný
chléb a chléb z pšeničné směsi. Do této skupiny, která má mnoho variant, patří bageta, ciabatta, bílý chléb a pšeničný toastový chléb. Chléb z pšeničné směsi má podíl pšenice od 51 do
89 procent. Mnoho speciálních chlebů je z pšeničné směsi. Čím vyšší je podíl pšeničné mouky,
tím jemněji chléb chutná. Někdy se míchá se žitnou moukou, která dává chlebu výraznou chuť
a delší trvanlivost. Typický chléb z pšeničné směsi je například kasselský chléb, švábský selský
chléb, jemný hamburský chléb, Winzerkruste a schwarzwaldský chléb.
Chléb ze žitné směsi obsahuje 51 až 89 procent žitného podílu. Čím vyšší je podíl žita, tím více
aromaticko-nakyslá je chuť chleba. Typické druhy jsou Korbbrot, meklenburský venkovský
chléb a paderbornský chléb. Podíl žita v žitném chlebu činí minimálně 90 procent. Žitné
těsto musí získat pečivost přidáním kyseliny. Za tím účelem se připravuje kyselé těsto z mouky,
vody a pod vlivem tepla. To dává chlebu trpce nakyslou, výraznou chuť, kterou je možné
zjemnit přidáním pšeničné mouky. Rozmanitost chleba v Německu doplňuje chléb se zvláštními druhy obilí jako ovesný nebo jáhlový chléb, či chléb se speciálně zpracovanými mlýnskými
výrobky, například Steinmetbrot nebo Schlüterbrot, resp. se zvláštním postupem pečení,
k nimž patří chléb pečený v parní komoře, tedy chléb ze žitného šrotu, chléb pečený v peci na
dřevo a Knäckebrot.

Evropské muzeum chleba v Ebergötzenu v Harzu
Evropské muzeum chleba, registrovaný spolek, v Ebergötzenu v blízkosti Göttingenu je odborné
muzeum, které uchovává kulturně historickou sbírku z více než 8.000 let staré historie a vývoje
zemědělství, zpracování úrody a chleba „Od zrna k chlebu“. Byly zde soustředěny exponáty, začínající u prvních zemědělců, příslušníků kultury s lineární keramikou, z doby kolem roku 5.500
př.n.l. (kupolovité pece z jílu), přes dobu bronzovou a železnou, středověk, až po novověk.
Výstava je rozčleněna na stálou expozici v nádherné pozdně barokní budově bývalého lesního
úřadu Radolfshausen a ve venkovním prostoru. Skládá se z různých tematických oborů jako
historie chleba, obilí a mlynářství, chléb v náboženství, světová výživa, hlad, chléb jako základní
potravina a chléb v umění, kultuře a zvycích. Staré, dnes naprosto zapomenuté druhy obilí jako
pšenice jednozrnka nebo dvouzrnka, lze objevit v obilné zahradě. Druhy obilí, pocházející
z divokých trav, jsou také označovány jako cereálie. Své jméno dostaly po Cereře, římské bohyni polních plodin a orby. Celkem se pěstuje
15 různých druhů obilí. Hned vedla muzea se
Informace:
nachází zajímavá lékárnická a bylinková zaDas Europäische Brotmuseum e.V.
hrada.
Göttinger Straße 7, 37136 Ebergötzen
Tel: +49 05507 999498
E-mail: info@brotmuseum.de
www.brotmuseum.de
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Kulinářské zážitky
v Porýní
Ať už při porozhlížení na trhu ochutnáváte westfálskou šunku od kosti či výrazný sýr anebo jste na návštěvě muzea
čokolády – v Porýní si požitkáři přijdou
zcela na své. Počínaje rázovitou hospodou na rohu až po noblesní několikahvězdičkovou restauraci, je jídlo a pití
v jakékoli podobě na západě Německa
doma.
Tajným hlavním městem piva je Kolín
nad Rýnem, protože snad žádné jiné
město v Německu nemá tolik pivovarů.
V okolí Kolína se nyní čepuje 31 značek
speciality Kölsch, která je díky ochraně
EU regionálně omezená. Pro toho, kdo
se chce dozvědět více o kvasnicovém
pivu, kolínských číšnících zvaných
Köbes, o tom, co je Pittermännchen
nebo jak vypadá pochoutka Kölsche Kaviar, je dvouhodinový výlet „Kölschtour“, který pořádá Köln-Tourismus
přesně tím pravým.
Tradičnímu pokrmu „Himmel und
Erde“ (Nebe a země) a jiným požitkům
věnuje Sdružení düsseldorfských průvodců městem kulinářsko-historickou
okružní cestu. Při procházce uličkami
na starém městě se zájemci naproti
tomu dozví více o düsseldorfském
pivu Altbier a navštíví typický domácí
pivovar.
Známá westfálská šunka od kosti byla
v porýnském Kolíně prokazatelně prodávána jako specialita na jednom
z nejdůležitějších trhů středověku již
ve 12. století. Další důkaz se nachází
v kostele St. Maria zur Wiese in Soestu: malba na skle nad severním portálem z doby kolem roku 1500 n.l. ukazuje
„westfálskou večeři Páně“. Již Goethe
poznamenal: „Místo velikonočního beránka leží na stole šunka...“
Informace:
Nordrhein-Westfalen Tourismus e.V.
Worringer Straße 22, 50668 Köln
Tel.: +49 0221 17945152
Fax: +49 0221 1794517
kontakt@nrw-kulinarisch.de
www.nrw-kulinarisch.de
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Taneční a hudební festivaly
3. Euro Dance Festival v Europa-Parku Rust
Od 26. února do 01. března 2009 se v Europa-parku v Rustu u Freiburgu potřetí koná největší
evropský taneční workshop-festival. Čtyři dny budou na téměř 300 workshopech a seminářích
vyučovat nejlepší tanečníci světa standardní a latinské tance, salsu, tango, swing, discofox, hip
hop a breakdance. Jsou zde kursy pro jakoukoli úroveň – od začátečníků až po profesionály. Po
tři večery bude nabízena fascinující přehlídka světové taneční špičky. Zúčastnit se mohou i ti,
kdo nemají tanečního partnera. Od této chvíle jej mohou hledat online na internetové stránce
pořadatele.
Z tanečních trenérů přislíbily v roce 2009 svou účast mezinárodní veličiny, mezi nimi tak renomované taneční páry jako Maurizio a Jade Mandorino (mistři světa v rock´n´rollu) a Mario
Spindler a Steffi Langer (mistři světa v discofoxu). Festival je považován za platformu jak pro
amatérské tanečníky, tak i pro učitele tance, tanečníky, soutěžní tanečníky a trenéry. Na programu jsou nové kroky, technika, držení těla, ale i nové a málo viděné tance. Ve čtvrtek, pátek
a v sobotu večer si účastníci mohou na několika plochách hned vyzkoušet, co se naučili.
O nezapomenutelné chvíle se přitom postarají přehlídky světových hvězd a živé hudby. Při různých workshopech jsou předváděny nové figury, technické trendy a speciální tance, a také zajímavé kombinace a techniky, které lze snadno integrovat do vlastního tanečního stylu. Kromě
standardních tanců jako pomalý valčík, tango, slowfox, vídeňský valčík a quickstep jsou podrobně předváděny především latinskoamerické tance jako čača, samba, rumba, paso doble
a jive. Dále se ale neustále rozvíjí i salsa a dnes má milióny nadšených příznivců. Dalším zlatým hřebem z Nového světa je tango argentino se svou náladou plnou napětí. Kromě klasických tanců nabízí taneční festival v Europa-Parku Rust ještě další tance. Své místo tu mimo jiné
má také steptanec, flamenco nebo partytance. Na festivalu byly již zastoupeny i „staré
Informace:
tance“.
Gutmann Events GmbH & Co KG
Eisenbahnstraße 56, 79098 Freiburg
Tel.: +49 0700 eurodance (387632623)
Fax +49 (0) 761 70 71 754
E-mail: info@euro-dance-festival.com
www.gutmann-events.de
www.europapark.de

Sambaco: festival samby v Coburgu
Od 10. do 12. července 2009 vypukne ve městě Coburgu poosmnácté sambová horečka. Název festivalu „Sambaco“ je složen ze slov „samba“ a „Coburg“. Organizátoři známého coburského festivalu samby chtěli tímto jménem navodit přímý vztah k městu. Sambaco je považován za dorozumění mezi národy cestou tance a performance v praxi. U stánků
s občerstvením se podávají jak coburské klobásy, tak brazilská fejoada. Pije se caipirinha, mixovaná podle tajného receptu festivalu Sambaco. Díky mnoha hostům z pravlasti samby, Brazílie, se ulice Coburgu jednou ročně rozzáří pestrou, rytmickou směsicí barev. V roce 2008 přijelo více než 200.000 návštěvníků. 100 skupin z deseti národů, mimo jiné z Portugalska,
Francie, Holandska a Švýcarska, se díky cca 3.000 účastníkům postaralo o to, aby se slavnost
vydařila. 2198 sambistů bubnovalo na coburském náměstí Schlossplatz v největší samInformace:
bové sekci bicích na světě.
Sambaco GmbH
Rodacher Straße 44, 96450 Coburg
Tel.: +49 09561 705370
Fax: +49 09561 7053729
E-mail: info@samba-festival.de
www.samba-festival.de
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Festival Son Cuba:
Kubánská noc roku!
Son – podivuhodně nadčasová hudba
z karibského Kuby, nabízí velkou hudební rozmanitost na velmi vysoké
umělecké úrovni. Ústřední myšlenkou
festivalu Son Cuba je zpřístupnit karibskou atmosféru této hudby. Po velkých
úspěších se každoročně koná turné tohoto festivalu s různými umělci. Hudební oblouk se klene od afrických kořenů přes tradici trovy až po současný
son. Son Cubano už dnes zdaleka není
jen hudební směr, ale je synonymem
pro nefalšovanou radost ze života.
Všichni vystupující kubánští hudebníci
a skupiny jsou známé veličiny, a to
i v oblasti latin jazzu a salsy. Vrcholem
tříhodinového festivalu je velké finále,
temperamentní session všech zúčastněných 15 hudebníků. Kolébkou sonu
je Santiago de Cuba, hlavní město provincie Oriente, ležící zcela na východě.
Zde se tato nadčasová hudba vyvinula
koncem 19. století ze spojení písňové
tradice španělských kolonizátorů a rytmů afrických otroků. Pod tímto žánrovým pojmem se spojují nejrůznější
rytmy jako lyrický son, rychlá guaracha,
romantické bolero, energický son montuno, swingující mambo, veselá čača,
venkovská guajira a perkusivní afro.
Jednotliví umělci na festivalu reprezentují různé styly a obsazení tradiční kubánské hudby a prezentují koncertní
událost, která má mnoho podob.
Kromě rytmů jsou používány i tradiční
kubánské nástroje: trè s, malá sólová
kytara nebo typické perkuse clave, maracas, bonga, conga a güiro.
Termíny: sobota, 16. května 2009
Augsburg, Parktheater,
sobota, 23. května 2009 Herdecke,
sál Wernera Richarda,
sobota, 30. května 2009 Friedrichshafen,
nádraží Fischbach
Informace:
endirecto Musikverlag
und Kulturprojekte GmbH
Am Römerstein 4, 82205 Gilching
Tel.: +49 0271 8105
Fax: +49 0271 06098105
E-mail: info@endirecto.de
www.endirecto.de
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Turistická destinace Německo
pro generaci 50 a více
Nabídka slev a speciálních tarifů pro seniory, kteří chtějí cestovat po Německu, se stále zvětšuje. Mnoho hotelů, restaurací, půjčoven aut a dokonce i Deutsche Bahn se cíleně ucházejí
o starší rekreanty nabídkami, které jsou přizpůsobeny jejich potřebám. Tam, kde před 20 lety
nebylo nic víc než „jídlo pro seniory“ na jídelním lístku, jsou dnes připravovány perfektně sestavené a zcela rozdílné a pestré wellnessové a lifestylové paušální cestovní balíčky.

Dovolená vlakem s Ameropou pro 55 a starší
Ameropa rozbalila červený koberec pro seniory. Příslušné nabídky najdete v katalogu „Dovolená v Německu a Evropě“. Kromě speciální organizace jde o řadu výhod a slev. Například: čtyřhvězdičkový resort Van der Valk Resort Linstow na Meklenburské jezerní plošině se ve svém programu Seniors Welcome! obrací na turisty od 55 let. Balíček obsahuje sedm noclehů v pokoji
pro 1–2 osoby v rekreačním domě nebo v apartmánu pro dva dospělé a jedno dítě do dvanácti
let, polopenzi, program pro hosty s večerní show v divadelní restauraci, výlet autobusem do
okolí, vstup do rekreačního bazénu, taneční večer, malou vyjížďku lodí po Krakovském jezeře.
Cena včetně úklidu je od 229 euro na osobu za týden.
V lázeňských a rekreačních parcích Landal v Německu platí ve vybraných termínech pro hosty
55+ slevy 20 procent, když si zarezervují rekreační byt nebo dům až pro šest osob.
Většina rekreačních cílů Ameropy je pohodlně dostupná vlakem. Proto je seniory s oblibou využívána garantovaná pevná cena Ameropy ve spojení s nabídkou noclehu. Jízda vlakem společně se zpáteční cestou na rekreační místo z/na každé nádraží v Německu ve 2. třídě s volným
výběrem vlaku stojí jen 69 euro (s BahnCard) nebo 99 euro bez BahnCard na osobu.
A prarodiče, kteří vezmou s sebou vnoučata ne
starší 14 let, nezaplatí za jejich cestu vlakem
Informace:
ani cent.
Ameropa-Reisen GmbH
Hewlett-Packard-Straße 4
61352 Bad Homburg
Tel.: +49 6172 1090
Fax: +49 6172 109110
E-mail: info@ameropa.de www.ameropa.de

Speciál pro seniory v severomořských léčebných lázních
„V 66 letech život začíná“, zpívá Udo Jürgens a se svým míněním už dávno není sám. Severomořské léčebné lázně Esens-Bensersiel nabízejí všechno, co senioři potřebují k pohodě
a relaxaci. Vychutnávání prosoleného vzduchu, pohyb, koupání – to člověka udržuje mladým
a v kondici. Zdravé klima Severního moře zve k poznávání rozmanité východofríské krajiny
pěšky nebo na kole. Při plavání v severomořských termálních lázních s teplotou 30 stupňů Celsia se regeneruje tělo i duch seniorů. Ve „speciálu pro seniory“ jsou obsaženy tyto služby za
cenu od 74 euro na osobu: dva noclehy, uvítací koktejl, vstup do severomořských termálních
lázní „Sonneninsel“ včetně sauny a parní lázně na tři hodiny, Kneippovy střiky v podobě střiků
částí nebo celého těla, pedikúra a příjemné
popíjení čaje v Esensu, městě s medvědem ve
Informace:
znaku.
Kurverein Nordseeheilbad Esens-Bensersiel e.V.
Am Strand 8, 26427 Bensersiel
Tel.: +49 04971 9170
Fax: +49 04971 917134
E-mail: info@bensersiel.de
www.bensersiel.de

www.nemecko.travel

Program
Fair-Wöhn-Tage
v Teutoburském lese
Uprostřed Německa mezi Hannoverem
a Bielefeldem leží Extertal. Blahodárný
klid, překrásné výhledy do dáli a k tomu
pestrý zážitkový a relaxační program
nabízí svým hostům hotel „Zur Burg
Sternberg“. V balíčku „Fair-Wöhn-Tage
pro 50 plus“ jsou za cenu od 199 euro
na osobu zahrnuty tyto služby: dva
noclehy v komfortním pokoji včetně
snídaně formou bufetu a večeře, podle
výběru jedna masáž nebo kosmetika,
a také vyjížďka kočárem. Používání krytého bazénu a sauny je zdarma. Další
wellness procedury lze přiobjednat.
Informace:
Hotel „Zur Burg Sternberg“
Sternberger Str. 37
32699 Extertal-Linderhofe
Tel.: +49 05262 9440
Fax: +49 05262 944144
E-mail: info@hotel-burg-sternberg.de
www.hotel-burg-sternberg.de

Tarif 60 plus
u společnosti Avis
Již od září 2008 nabízí půjčovna aut
Avis zákazníkům v nejlepším věku
v Německu „více bezpečnost a služeb“.
„Avis 60Plus“ zahrnuje speciální služby,
které umožňují starším lidem rezervaci
a cestování bez starostí. Například rozšířené omezení ručení zcela bez spolupodílu v případě škody nebo krádeže je
již obsaženo v ceně půjčovného. Existuje rezervační hotline, zřízená zvláště
pro tuto nabídku, pomocí níž radí zákazníkům speciálně školení zaměstnanci společnosti Avis. Na území Německa bude navíc zapůjčené auto na
přání dodáno za velmi výhodných podmínek až domů a případně bude odtud zase odvezeno. Avis patří k vedoucím autopůjčovnám po celém
světě. Německá síť zahrnuje zhruba
330 stanic.
Informace:
Informace a rezervace tarifu 60 plus 24
hodin denně na 01805
217705 nebo na www.avis.de
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Novinky a termíny
Nové turistické nabídky pro poutníky a cestovatele
Města Hüfingen a Donaueschingen v tomto roce nabízejí nově koncipované paušály. Například tři termíny sedmidenní paušální cesty s názvem „Dobrodružství poutníků – po stopách
svatého Jakuba“. Cesta povede poutníky nebo jen turisty, kteří mají zájem, z Donau-Eschingenu
resp. Hüfingenu do benediktinského arciopatství Beuron. V ceně je šest noclehů na trase, poutnické průkazy, průvodce a další služby. Nový
leták „Paušální nabídky 2008“ je k dostání
Informace a objednávky:
v turistických informacích Donau-EschinÚřad pro kulturu, turistiku a marketing
gen nebo na úřadě pro informace a kulturu
Karlstraße 58, 78166 Donaueschingen
Hüfingen.
Tel.: +49 771 857221, fax: +49 771 857228
E-mail: tourist.info@donaueschingen.de
www.donaueschingen.de

Mimořádný dárek: vstupenka na Celostátní
zahradnickou přehlídku
Sháníte speciální dárek? Zcela mimořádný květinový pozdrav můžete darovat v podobě vstupenek na Celostátní zahradnickou přehlídku 2009 ve Schwerinu. Jsou k dostání na mnoha
předprodejních místech po celém Meklenbursku-Předních Pomořanech a na internetu na
www.schwerin.com. Celostátní zahradnická přehlídka se koná od 23. dubna do 11. října 2009
v hlavním městě země Meklenbursko-Přední Pomořany a její hosté si mohou prohlédnout
sedm zahrad v okolí pohádkového zámku na Schwerinském jezeře. V centru expozice je historický vývoj zahradnického umění od 18. století dodnes. Slavnosti v krojích, folklórní a taneční
slavnosti, hudební, světelná a ohnivá show,
slavnost panenek, cirkusová vystoupení, fesInformace a objednávky:
tival dechových orchestrů, meklenburská
Bundesgartenschau Schwerin 2009 GmbH
slavnost sborů, a také přehlídka modeloEckdrift 43 - 45, 19061 Schwerin
vého sportu doplňují nabídku Celostátní zaTel.:+49 0385 2009 0
hradnické přehlídky a umožňují, aby si vyFax: +49 0385 2009111
bral každý.

Romantické
ochutnávání saského
vína
Romantický hotel Deutsches Haus
v Pirně obdržel u příležitosti volby saské
královny vín titul „zvlášť doporučený
na Saské vinařské cestě“. Získat tuto žádanou pečeť znamená prokázat, že je
nabízeno minimálně deset druhů vín
a/nebo sektu ze saské vinařské oblasti.
Jsou připravovány ochutnávky saských
vín a sektu a obsluhující personál disponuje zvláštními znalostmi o saském
vinařství a turistické nabídce podél
Saské vinařské cesty. Se zcela speciálními kulinářskými a regionálními nabídkami očekává své hosty ale i mnoho
dalších hotelů a restaurací této oblasti.
Informace a objednávky:
Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V.
Bahnhofstr. 21, 01796 Pirna
Tel.: +49 03501 470147
E-mail: info@saechsische-schweiz.de
www.saechsische-schweiz.de

mailto:info@buga-2009.de
www.buga-2009.de

Ještě do 25 ledna 2009
...trvá výstava „Loupež a restituce“
v Židovském muzeu v Berlíně, která na 15
případech ukazuje historické procesy, souvislosti a následky bezpříkladného loupežného tažení nacionálních socialistů.
Informace:
www.jmberlin.de

Od 22. do 25. ledna 2009...
..se v AWD-Dome v Brémách koná největší
evropský festival dechové hudby a hudební
cestování po světě melodiemi a folklórem,
jehož součástí jsou špičkové orchestry, pochodová hudba a slušivé uniformy.
Informace:
www.musikschau.de

www.nemecko.travel

14. a 15. ledna 2009...
..bude uvedena opera „Undine“ od E.T.A.
Hoffmanna ve stejnojmenném divadle
v Bamberku v rámci hostování Státní opery
Poznaň.

Informace
www.etahoffmann.bamberg.de

Ještě do 2. listopadu 2009...
...představují Sbírky umění Chemnitz
a Museum Gunzenhauser výstavu „Gabriele
Münter 1877–1962“s obrazy, podmalbami na
skle a prácemi na papíře.
Informace:
www..kunstsammlungen-chemnitz.de
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