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Turisté mají v Německu k dispozici velkou nabídku aktivit, jak ve sportovní oblasti, tak z oblasti
kultury a požitků. Krajina nabízí mnoho způsobů, jak prožít nezapomenutelnou dovolenou:
hosty, kteří mají vztah k přírodě, očekávají rozlehlé pláže na mořském pobřeží a u jezer, kouzelné nížiny, rozsáhlá středohoří a vysoké hory v Alpách. Ať se jedná o rekreaci plnou požitků,
lázně a wellness nebo sportovní aktivity na zemi, vodě nebo ve vzduchu, každý najde to, co se
mu líbí. Díky tomu a v reakci na skutečnost, že mnoho lidí z tuzemska i ze zahraničí, cestujících po Německu, má zájem o aktivní dovolenou, rozhodla se Německá turistická centrála (DZT)
vyhlásit rok 2009 tematickým rokem „Aktivní dovolená v Německu“.
Objevovat Německo na kole je stejně napínavé jako odpočinkové. Výběr nejkrásnějších dálkových cyklistických cest a oblastí s popisy tras, mapami, pamětihodnostmi a tipy je k dispozici
na internetové straně Německé turistické centrály (DZT). Spolkové země navíc představují své
velké cyklotrasy. Ten, kdo využije vyhledávač tras, najde rychle cyklistickou cestu podle svého
vkusu. K nejatraktivnějším cyklotrasám Německa patří cyklistická stezka podél Vesery. Vede od
Vesery až po její ústí do Severního moře. Rozpětí zážitků sahá od romantiky veserské renesance
až po největší lodi světových moří v Bremerhavenu.
Německo je se svými romantickými lesy, malebnou krajinou středohoří a hor a idylicky rozloženými jezery rájem pro pěší turisty. Možné je všechno – od putování po wattech přes výlety
do středohoří až po horské túry. Mnoho turistických cest vede nejkrásnějšími oblastmi a lze
je absolvovat v několika etapách. Hotely a restaurace na těchto trasách se často specializovaly
na výletníky. Mnoho cestovních kanceláří nabízí pohodlné „cestování bez zavazadla“. Pro skupiny mládeže je k dispozici mnoho stanových táborů, rekreační a zážitkové putování a výukové
programy pro mladé.
Německo se v posledních letech stalo wellness zemí. Velké množství wellness a lázeňských center soutěží pomocí specializovaných nabídek o přízeň všech, kdo chtějí o dovolené udělat něco
pro své zdraví, zotavení nebo uzdravení. Například v Prienu u jezera Chiemsee ještě dnes
všechno připomíná faráře Kneippa, který zde přibližně před sto lety proklamoval svých „pět pilířů zdraví“ a myslel tím vše, co člověk potřebuje, aby se cítil dobře, byl zdravý, sportovní, aktivní a fit: vodu, pohyb, léčivé byliny, vyváženou stravu a uvědomělou životosprávu.

Informace:

Informace k tématu „Aktivní dovolená v Německu“ na: www.deutschland-tourismus.de

Německá turistická centrála
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Dny na zámku
Zámek Montabaur: idylické dny ve Westerwaldu
Za historickými zámeckými zdmi uprostřed
krásné krajiny Westerwaldu se skrývá jeden
z nejznámějších hotelů pro školení a akce
v Německu s vynikajícím technickým vybavením. Zámek Montabaur s dopravně výhodnou polohou se nachází u dálnice A3
přímo mezi Kolínem nad Rýnem
a Frankfurtem. Ve městě je nádraží ICE. Na
vrchu Schlossberg se hosté konferencí
oprostí od jakékoli hektiky. Hlava se uvolní,
duch může bloumat – v pečlivě udržovaném
zámeckém areálu, v růžové zahradě nebo
v Business Spa. Kdo má raději něco aktivnějšího, může s odborným poučením zlézat
zámecké zdi, vyřádit se v posilovně, hrát

boule nebo objevovat půvabnou krajinu
v okolí ze sedla horského kola. Hotel organizuje cyklistické, kanoistické a trekingové výlety s průvodcem, stejně jako tenisové
a golfové soutěže nebo okružní lety vrtulníkem nad Westerwaldem a k Nürburgringu.
Kolem vrchu Schlossberg najdete pět domů
pro hosty s celkem 287 komfortními business pokoji ve třech různých kategoriích.
V domě je navíc k dispozici více než 15 místností pro konference a akce a 24 prostor pro
skupiny, které umožňují organizovat školení,
jednání a akce až pro 180 osob. Zámecká kuchyně je stejně rozmanitá a ušlechtilá jako
prostředí. Ať už uvítání sektem v růžové za-

hradě nebo galavečeře v historickém Rytířském sále, event cooking v zámeckém dvoře
nebo pracovní oběd v moderním casinu – na
zámku Montabaur čekají na hosty bankety
na nejvyšší úrovni. V kuchařské škole „Culina
Academia“ učí tým kuchačů skupiny, jak ve
vaření znovu najít zábavu.
Informace:
Zámek Montabaur
Schlossweg, 56410 Montabaur
Tel.: +49 02602 140
Fax:+49 02602 14106
E-mail: info@hotel-schloss-montabaur.de
www.hotel-schloss-montabaur.de

Na čas zámeckým pánem a majitelem golfového hřiště
na zámku Fleesensee – exkluzivně!
Radisson SAS Resort zámek Fleesensee leží
v krajině lesů a jezer Meklenburska ve vzdálenosti cca dvou hodin od Berlína
a Hamburku. Vznikl ze zámku Blücher, postaveného v roce 1842. Dnes je pětihvězdičkovým zámeckým hotelem v bezprostřední
blízkosti golfové oblasti Fleesensee. Pro
všechny, kteří kdysi chtěli být zámeckými
pány nebo majiteli golfového hřiště nabízí
hotel exkluzivní pronájem – například pro
rodinnou slavnost, firemní akci nebo golfový turnaj. Hosté pak budou mít exkluzivně

k dispozici zámek s plochou 10.000 metrů
čtverečních, rozsáhlý zámecký park, 184 elegantních zámeckých pokojů, tři restaurace
a bary, plesový sál, zimní zahradu, wellness
lázně a až tři golfová hřiště. Po tuto dobu budou plněna všechna přání zákazníků, ať je to
tropická party v bazénu, svatba ve stylu sto
a jedné noci nebo prezentace výrobků na
golfovém hřišti. Cena za tak mimořádnou
akci: například exkluzivní golfový víkend
s dvěma noclehy, polopenzí a turnajem stojí
zhruba 70.000 euro – směrem nahoru se

fantazii a rozpočtu nekladou žádné meze. Ve
Fleesensee je náročným golfistům k dispozici „zámecká dráha“, kromě toho láká
i „skandinávská“ a „Tchibo dráha“.
Informace:
Radisson SAS Resort zámek Fleesensee
Schlossstraße 1, 7213 Göhren-Lebbin
Tel.: +49 039932 80103500
Fax: +49 039932 80103590
www.fleesensee.radissonsas.com

Stylové dny na zámcích rýnsko-mainské oblasti
Rýnsko-mainská oblast je díky velkému mezinárodnímu letišti, které denně nabízí spojení s celým světem, zvlášť vhodná pro jednání a konference s účastí zahraničních
hostů. I když je bankovní metropole Frankfurt známá svými moderními výškovými budovami, existuje v této oblasti také mnoho
možností ubytovat se na zámcích a v historických budovách v klasickém prostředí.
Například neoklasicistní lázeňská budova ve
Wiesbadenu patří k nejneobvyklejším konferenčním místům v Německu. Poněkud intimněji se prezentuje blízký malebný lovecký
zámek Platte, který okouzlí překrásným pohledem do údolí Rýna. V Mainzu nabízí exkluzivní a mimořádný rámec pro konference
a recepce kurfiřtský zámek v renesančním
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stylu. Oranžerie v Darmstadtu je rovněž konferenční místo v blízkosti města v klidné poloze u zahrady oranžerie. Tato barokní stavba
se zejména hodí k slavnostním akcím, výstavám, ale i pro recepce, bankety a koncerty.
Kdo chce spojit školení, semináře nebo konference s kulturně historickým prostředím,
určitě na něco přijde v oblasti Theingau-Taunus: regionu s mimořádnými krajinnými krásami v jedné z nejlepších vinařských oblasti
světa, která je známá svým ryzlinkem. Možnost výběru mezi historickými místy pro konání konference je velká, mimo jiné zámek
Reinhartshausen, hotel Breuer´s Rüdesheimer Schloss, lovecký zámek Niederwald,
hrad Schwarzenstein nebo zámek Vollrads,
klášter Eberbach či kurfiřtský hrad Eltville.

Konference plus wellness patří k prioritám
lázní Bad Schwalbach a Schlangenbad.
K výhodám oblasti Rheingau-Taunus dále
patří rozmanité možnosti rámcových
a doprovodných programů, šitých na míru:
ochutnávky vína, putování po vinohradech,
pěší výlety, outdoorový trénink týmů, jízda
na kole a lety balónem, a mnoho kulturních
akcí vysoké úrovně.
Informace:
Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main
Kaiserstraße 56, 60329 Frankfurt
Tel.: +49 069 21234137
Fax: +49 069 21230776
E-mail: kohr@infofrankfurt.de
www.frankfurt-rhein-main.de
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Vychutnejte si přírodu / veletrhy 2009
O biopotravinách a bioproduktech se mluví všude a poptávka stále stoupá. Německo patří
k zemím, v nichž bio-hnutí vzniklo a je nejsilnější. K nejvýznamnějším společnostem, nabízejícím biocestování, patří mimo jiné renomované firmy Viabono, Bio-Hotels a Demeter.

Přírodní cestování se spolkem Viabono
„Vychutnejte si přírodní cestování“ – s tímto heslem se v roce 2001 představil spolek Viabono
veřejnosti. Od té doby nabízí tato značka spotřebitelům orientaci v německé přírodní turistice.
Viabono oslavil koncem září pátý rok svého trvání slavnostním aktem v Berlíně. Jeho název
v češtině znamená „cesta k dobru“. Tato organizace byla založena z iniciativy spolkového ministerstva životního prostředí a spolkového úřadu pro životní prostředí. Dnes se za značkou Viabono Trägerverein e.V. skrývá 19 organizací z oblasti ochrany spotřebitele, ekologie a turistiky.
Shromažďují se pod ní hotely, rekreační byty, konferenční budovy, tábořiště, ubytovny pro mládež, restaurace, organizace nabízející paušály a pronájem kanoí, a také přírodní parky
a turistické komuny, které garantují požitek z dovolené v kontrolované kvalitě. Do okruhu koncesionářů je přijat jen ten, kdo hospodaří důsledně. To je zkoumáno na základě obsáhlého katalogu kritérií.
Pro hosta to znamená, že bude mít vysoce hodnotný zážitek z cestování v souladu s přírodou,
aniž by se musel vzdát pohodlí. Naopak: hostitelé plní přání, která jiní musejí často odmítat
– ať už jde o matrace pro alergiky, wellness ošetřování přírodní kosmetikou nebo speciální jídelní lístky pro vegetariány. Turisté, kteří cestují bez auta, mohou využít odnáškovou službu
a podnikat výlety bez zavazadla. Cyklistům je k dispozici nářadí, pěším turistům sušárna. Každý
hostitel přitom klade důraz na něco jiného – pomocí nápadů na originální zážitky nebo kulinářských zvláštností. Vzorový provoz Viabono je zařízení, hospodařící se zaměřením na životní
prostředí a kvalitu, které svým hostům ale ekologické zaměření hned „nevěší na nos“. Interiér
vzorového zařízení okouzlí nábytkem s přírodního dřeva, podlahami, denním světlem
Informace:
a rostlinami, ale i množstvím přírodních ploch,
Viabono GmbH
ponechaných v okolí. Nabídku doplňuje zdravá
Friedrich-Ebert-Straße/Haus 51
a chutná kuchyně s vysokým podílem míst51429 Bergisch Gladbach
ních a čerstvých produktů.
Tel.: +49 02204 842370
Fax: +49 02204 842375
E-mail: info@viabono.de www.viabono.de

Mezinárodní Zelený týden v Berlíně
Od 16. do 25. ledna 2009 se již po 74. koná Mezinárodní Zelený týden (IGW). Tato tradiční akce
existuje už 83 let. Je to expozice potravinového průmyslu a zemědělství, a také zahradnictví.
Výrobci potravin a poživatin z celého světa využívají IGW v podobě společných přehlídek
zemí a výrobních trhů jako odbytový a testovací trh i k posílení image. Produkty jako ovoce
a zelenina, ryby, maso i mléčné výrobky zaujímají v rámci prezentace významné místo. Podle
trendu spotřeby nabízejí aktuální nabídkové spektrum přímí prodejci agrárních výrobků a 12.
biotrh s produkty z kontrolované biologické
výroby. Ve vzrůstající míře jsou nabízeny
Informace:
i moderní služby zemědělců – dovolená a náMesse Berlin GmbH
kupy na venkově – a informace o obnovitelMessedamm 22, 14055 Berlin
ných energiích a „dorůstajících surovinách“.
Tel.: +49 030 3038 0
Fax: +49 030 30382019
E-mail: igw@messe-berlin.de
www.messe-berlin.de
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Bio-hotely
Od Ulrichshof Baby & Kinder resortu
v Bavorském lese až po designový
a wellness hotel Meersinn na Rujáně –
tak rozdílní jsou členové sdružení biohotelů. Obstáli v biokontrole podle ekologické vyhlášky EU a svým hostům nabízejí výhradně bioprodukty. Všechno
začalo v jedné malé tyrolské horské
vísce, ve wellness hotelu Schweitzer na
Miemingské plošině, který je prvním
bio-hotelem, certifikovaným podle ekologické vyhlášky EU. Pozvolna se přidávali další majitelé hotelů, které bio-nápad přesvědčil. Skupina bio-hotelů
v německy mluvícím prostoru má nyní
54 podniků, cca 3000 lůžek a více než
1000 spolupracovníků. V současné
době existují bio-hotely v sedmi evropských zemích. Většina podniků se nachází v Německu a Rakousku, některé
ve Švýcarsku, Španělsku, Irsku a v Alsasku.
Informace:
Die BIO-Hotels, Brunnwald 400,
6465 Nassereith, Rakousko
Tel. a fax: +43 05265 5099
E-mail: office@biohotels.info
www.biohotels.info

Dovolená se značkou
Demeter
Bio-značka Demeter nabízí vedle potravin i prázdninové cestování s relaxací
v krásné přírodě. Například selské dvory
Demeter nabízejí ideální prostředí pro
děti a mnoho příležitostí k osobnímu
poznávání práce zemědělců.
Rekreační seznam Demeter podává na
www.demeter-reisen.de podrobné informace o různých nabídkách, a to i pro
postižené, nebo např. s jízdou na koni
a zapůjčením jízdního kola.
Informace:
Demeter e.V.
Brandschneise 1, 64295 Darmstadt
Tel: +49 06155 84690
Fax: +49 06155 846911
E-mail: info@demeter.de
www.demeter.de
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Přehlídka 2009
Pád zdi a více: Německo slaví jubilea
Rok 2008 byl bohatý na události a již nyní se ukazuje, že také rok 2009 přinese mnoho svátků
a jubileí, které se dotknou srdcí Němců i návštěvníků ze zahraničí.

20 let od pádu Berlínské zdi
Po více než 40 letech rozdělení padla v noci z 9. na 10. listopad 1989 Berlínská zeď. Přesně o 20
let později, v roce 2009, Německo oslaví tuto historickou událost celosvětového významu: pokojný protest vedl k tomu, že tehdy musela být znovu nastolena rovnováha mezi východní
a západní Evropou. V roce 2009 zve celá země své občany a návštěvníky, aby si připomněli nejnovější historii na místech, kde se odehrála, a uvažovali o ní. Kalendář akcí bude zvláště
v Lübecku, Berlíně (slavnost ke znovusjednocení 09. listopadu 2009) a Lipsku (slavnost světel 09. října 2009) ve znamení pádu zdi a opětného sjednocení. Pestrý kulturní program se
předčítáním, přednáškami, filmy, uměleckými přehlídkami, koncerty a divadelními představeními bude všude postará o rozmanitost a o to, aby se lidé seznámili s dějinami Německa. To,
jak Němci po desetiletí žili v těsném sousedství, ale jejich všední život byl úplně rozdílný, ukazují mimo jiné muzea NDR v Drážďanech, Berlíně, Apoldě, Eisenhüttenstadtu, Erfurtu, Malchowě, Pirně a Tutowě. Je zde vystaveno vše, co rozhodovalo o životních a pracovních vztazích
v NDR – od typických obýváků přes auta, filmy, nákladní auta, potraviny atd.

250. výročí úmrtí
Georga Fridericha
Händela
Oblasti země Sasko-Anhaltsko jsou již
více než osm staletí prostorem, kde žili
a působili slavní hudebníci. Tuto tradici je
leckde možné pocítit dodnes. Například
při návštěvě míst, kde se původně odehrávaly hudební dějiny, a především při
mnoha koncertech a hudebních slavnostech vysoké úrovně. Heslo: „Hudba. Čas.
Cestování v Sasku-Anhaltsku – festival
po celý rok“ stojí v čele aktivit podpory
turismu v této zemi. U příležitosti 250.
výročí úmrtí Georga Friedricha Händela.
V jeho rodném městě Halle (nad Sálou) si
na tohoto Mistra v průběhu roku 2009
vzpomenou prostřednictvím rozmanitých akcí: od 4. do 14. června 2009 se
koná mezinárodní Händelův festival.
V současnosti uzavřený Händelův dům
bude opět otevřen 14. dubna 2009 novou
stálou výstavou „Händel, Evropan“. Kalendář koncertů v Sasku-Anhaltsku nabízí po celý rok bohatý výběr.

Jubileum 90 let Bauhausu
Bauhaus-Universität Výmar využije v jubilejním roce 2009 příležitost k živému zjištění aktuálního stavu dnešního Bauhausu. Početné akce v jubilejním roce se budou točit kolem tematických těžišť. Jaro bude zcela ve znamení retrospektivy historického Bauhausu s mnoha projekty, které na myšlenky Státního Bauhausu navazují. V létě se sama Bauhaus-Universität
představí velkým přehledem, roční prezentací letní akademie Bauhausu a mnoha dalšími akcemi, týkajícími se budov vysoké školy. Při „vědeckém podzimu“ se o tématech Bauhausu
z nejrůznějších vědních oborů a oblastí bude diskutovat při workshopech, konferencích, sympóziích a kolokviích – a bude se plánovat budoucnost.

Co změnilo Evropu: 2000 let od bitvy
u Teutoburského lesa
Před 2000 lety se v Teutoburském lese psaly dějiny a měnila výhybka cesty do budoucnosti.
„Vare, vrať mi mé legie,“ zvolal prý císař Augustus v zoufalství, když mu sdělili zprávu, že více
než 15.000 římských vojáků bylo pobito Germány. Imperátor byl šokován – a s ním celý Řím.
Velmoc Řím utrpěla jednu z největších porážek své historie. Římané se vzdali plánů na expanzi
do daleké Germánie a ustoupili za Rýn. Od 16. května do 25. října 2009 vysvětluje výstavní projekt „IMPÉRIUM, KONFLIKT MÝTU. 2000 let od bitvy u Teutoburského lesa“ na původních místech, kde se vše odehrálo – Haltern am See, Kalkriese a Detmold – různé úhly pohledu na historické dění. Patronát nad výstavní projektem převzali spolková kancléřka Dr. Angela Merkelová,
prezident Evropského parlamentu prof. dr. Hans-Gert Pöttering, a předsedové vlád Severní Porýní-Westfálsko a Dolní Sasko dr. Jürgen Rüttgers a Christian Wulff.

250. výročí narození
geniálního básníka
Schillera
Bádensko-Württembersko slaví: města
Marbach am Neckar, Lorch, Ludwigsburg,
Stuttgart, Mannheim a Munderkingen
vzpomenou 250. výročí narození Friedricha Schillera pestrým slavnostním programem. Do vlasti velkého klasika bude
návštěvníky během roku lákat mnoho
akcí, výstav, hudebních a divadelních inscenací. Program jubilea lze najít v letáku
k Schillerovu výročí narození, který vytvořil Tourismus Marketing GmbH Bádensko-Württembersko společně se
schillerovskými městy. Kromě přehledu
akcí leták obsahuje i turistické nabídky
pro všechny, kteří chtějí projít vlast Fridericha Schillera po jeho stopách. Schiller
se narodil v roce 1759 v Marbachu a své
dětství a mládí strávil v Lorchu, Ludwigsburgu a Stuttgartu.
Informace:
Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. (DZT)
Beethovenstraße 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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Cíl aktivní dovolené v Německu /
tematický rok DZT 2009
Pohyb na čerstvém vzduchu aktivuje netušené síly a regeneruje tělo, ducha a psýchu. Německo
nabízí velký výběr nejkrásnějších výletních tras, mnoho cyklistických stezek nejrůznějšími oblastmi a hojnost sportovních možností jako golf, jízda na koni, vodní sporty atd. Z tohoto důvodu vyhlásila Německá turistická centrála rok 2009 tematickým rokem „Aktivní dovolená
v Německu“.

Zážitek z pěší turistiky v Německu
Například v Labských pískovcích jsou připraveny zvláštní zážitky. 149 metrů nad Labem se vypíná bašta, která je rájem horolezců a těch, kdo lezou volným stylem. Panoramatický pohled
ze skalní bašty sahá od Pirny přes Bad Schandau až po hřebeny Saského Švýcarska. Na jihu leží
impozantní pevnost Königstein. Tento největší pevnostní areál Evropy se působivě
a nepřístupně vypíná na tabulové hoře. Díky své sedmisetpadesátileté historii, podzemním
opevňovacím objektům a cca 30 budovám se tento hrad stal jedním z nejpůsobivějších příkladů pevnostního stavitelství.
Jinou mimořádnou trasou pro pěší výlet je Rýnská stezka mezi Bonnem, Koblencem
a Wiesbadenem. Nabízí nejkrásnější přístup ke kulturnímu bohatství údolí Rýna. Na úzkém
prostoru jsou shromážděny středoevropské kulturní dějiny, romantika Rýna a historické oblasti. Jen v Horním údolí Středního Rýna se mezi Bingenem a Koblencem nachází 40 hradů,
zámků a pevností. Toto soustředění je světově unikátní a roku 2002 bylo uznáno jako světové
dědictví lidstva UNESCO.
Více než 23.000 kilometrů značených turistických cest prochází nejkrásnějšími oblastmi krajiny kultury a pěší turistiky Schwarzwaldu – tato síť cest by obemkla polovinu zeměkoule! Ze
šestnácti dálkových turistických cest tohoto regionu je nejznámější 280 kilometrů dlouhá západní cesta z Pforzheimu do Basileje. Poutník se po hřebenové cestě dostane na nejvyšší bod
severního Schwarzwaldu – Hornisgrinde. Trasu lemují krásná karová jezera jako Mummelsee
nebo osamělé Wildsee.

V sedle jízdního kola Německem
Německo má pro každý typ cyklisty něco. Je lhostejné, zda má mít na trase přednost sportovní
hledisko nebo se spíše jedná o pohodlný postup vpřed a vychutnávání přírody v rodinné pospolitosti. Každá z oblastí má vlastní profil. Mezi nejkrásnějšími cyklistickými trasami najdeme
cesty podél řek nebo po mořském pobřeží. Jsou tu velké toky řek jako Rýn a Odra, jejichž mohutná vodní masa plyne krajinou. Nebo menší jako Kocher a Jagst, které si hledají skromnější
cestu. Řeky se setkávají – jako v případě Isaru a Dunaje – a moře pohlcuje jejich tok, jako je
tomu u Emže a Labe. Při cyklistickém výletě můžete takové přírodní divadlo zažít na vlastní oči.
Středohoří už klade na kondici větší nároky, ale výhledy z vrcholů kopců vás odmění za námahu.
Například oblast pro horskou cyklistiku, přírodní park Solling-Vogler, zve na sever Německa
a příznivci offroads si přijdou na své i v sárské oblasti Sankt Wendeler-Land. Regiony jako Franky
a Bavorský les patří ke klasice už dávno, ale potenciál pro horskou cyklistiku mohou mít
i výlety po dálkových cyklistických trasách, jako je Rennsteig. Kvalifikační trasy ADFC jsou na
dálkových cyklistických stezkách označeny hvězdičkami. Speciálně vyškolení experti ADFC je
udělují podle katalogu s kritériem deseti hvězdiček. Body sbírají cesty, po nichž nejezdí auta,
stejně jako dobrá turistická infrastruktura s ubytováním, gastronomií, zařízeními Bett & Bike
nebo útulnami. ADFC hodnotí, jak dobře je trasa dostupná veřejnými dopravními prostředky
včetně toho, zda je možné s sebou vézt jízdní kolo.
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Aktivně na dvou
pobřežích
Německo má štěstí, že může svým rekreantům nabídnout dvě úplně rozdílná mořská pobřeží: Severní moře je
často bouřlivé a klima je poněkud drsnější, u Baltského moře je méně větrno
a počasí je trochu mírnější. Obě moře
nabízejí celkem cca 1.000 kilometrů
pláží a slunce. Také se vynikajícím způsobem hodí pro provozování všech
druhů sportů jako plavání, potápění,
plachtění, jízda na motorovém člunu
a na kajaku. Navíc jsou zde po celý rok
akce, vzbuzující velkou pozornost,
a noční život až do časných ranních hodin, velká města s námořní hanzovní
tradicí, kultura s mnoha podněty
a vzrušující scéna.
V blízkosti Cuxhavenu, největších německých léčebných lázní na břehu Severního moře, leží v oblasti ústí Labe
a Vesery největší souvislá plocha wattů,
národní park „Dolnosaské wattové
moře“. Představuje unikátní biotop.
Vedle velehor patří tato oblast k posledním přírodním krajinám v Evropě.
Příliv a odliv, to znamená interval mezi
dvěma vysokými a nízkými stavy vody
trvá zhruba dvnáct hodin a 25 minut.
Rychlý ústup vody je důvodem, proč by
pěší turisté a jezdci na koních měli prozkoumávat tuto oblast jen v rámci výletů s průvodcem.
„Hanse Sail“ v Rostocku je největší námořní akcí na pobřeží baltského moře
v Meklenbursku-Předních Pomořanech.
Druhý víkend v srpnu se zde setkává
cca 200 jachtařů s velkými i tradičními
plachtami a více než milion návštěvníků. Je to barvité představení a lidová
slavnost s velkým množstvím kulturních a zábavných nabídek na téma
moře, plavba na lodi a plachtění.
Informace:
Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. (DZT)
Beethovenstraße 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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Novinky a termíny

Špičkové restaurace
2009 v Dolním Sasku

Nový katalog pro dovolenou u Dolního Rýna
Přesně na konci loňského roku představil Niederrhein Tourismus čerstvě vytištěné katalogy na
rok 2009. Pod heslem „Velká pětka pro dovolenou za humny“ se vždy v katalogu představují
témata volný čas, přenocování, špičkové hotely, cestovní mobilita, a také kongresy a akce
u Dolního Rýna. V centru pozornosti katalogu pro volný čas jsou nové atrakce, jako je pozornost budící Římské muzeum a Archeologický park Xanten, nebo osvědčené akce jako 25 let
staré Neersenské zámecké slavnosti, což je
úspěšné letní divadlo pod širým nebem. Od
Informace a objednávky:
úpravného hostince až po útulný hotel: to,
Niederrhein Tourismus GmbH
kde najít nejlepší ubytování, vám prozradí
Willy-Brandt-Ring 13, 41747 Viersen
katalog „Noclehy u Dolního Rýna“.
Tel.: +49 02162 817903
E-mail: info@niederrhein-tourismus.de
www.niederrhein-tourismus.de

B&B Hotel v Hamburku-Altoně otevřel své brány
1. prosince 2008 zahájil v Hamburku-Altoně provoz B&B Hotel, který je díky 182 pokojům největší v Německu. Hotel se nachází v Kühnehöfenu a je vzdálen jen zhruba deset minut jízdy
od veletrhu a jen pět minut jízdy autem od A7, takže je ideální pro cestující z oblasti byznysu.
Návštěvníci města potřebují pouze deset minut, aby dojeli do přístavu, divadlo Neue Flora
s Disneyovým muzikálem Tarzan je vzdálené zhruba kilometr. Podle zásady „hodně komfortu
za málo peněz“ nabízí hotel svým hostům moderní vybavení za výhodnou cenu za pokoj: jednolůžkový pokoj stojí od 49 euro, dvoulůžkové od 59 euro a rodinné pokoje od 79 euro.
všechny pokoje jsou vybavené francouzskými postelemi nebo dvěma samostatnými lůžky
a mají klimatizaci, moderní zvukovou izolaci, telefon s možností automatického buzení, LCD
televizi a koupelnu obloženou kachlíky. TV Premiere a přístup na internet wireless LAN
v pokoji jsou zdarma. Bufet formou snídaně
je hostům podle výběru k dispozici za 6,90
Informace a objednávky:
euro; děti do dvanácti let včetně mohou
Tel.: +49 040 8518060
hodovat za tři euro.

V systémech hodnocení restaurací jsou
velké rozdíly. Na internetových stránkách TourismusMarketing Niedersachsen GmbH (TMN) je nyní služba, která
sdruží hodnocení šesti velkých průvodců po restauracích na rok 2009 do
jednoho žebříčku. Ve spolupráci s GastroGourmetGuide je zde stále uvedeno
200 vynikajících retaurací z celého Dolního Saska. Všem známým průvodcům
po restauracích se dostává pozornosti
ve Volkenbornově žebříčku restaurací:
Michelin, Gault Millau, Der Feinschmecker, Der Schlemmer, Atlas, Der
große Restaurant & Hotel Guide
a Varta.
Informace a objednávky:
TourismusMarketing Niedersachsen GmbH
Essener Straße 1, 30173 Hannover
Tel.: +49 0511 2704880
Fax: +49 0511 27048888
E-mail: info@tourismusniedersachsen.de
www.tourismusniedersachsen.de

E-mail: hamburg-altona@hotelbb.com
www.hotelbb.de.

25. ledna 2009...
...uvede divadlo Theater am Aegi v Hannoveru show „Mother Africa – Cirkus smyslů“.
Do Německa vnáší atmosféru afrického
kontinentu a je oblíbená pro svou exotiku.

Informace:
www.hannover.de

Ještě do 15. února 2009...
vystavuje Kunsthalle Göpingen expozici
„Max Ernst – surrealismus“. Doprovodný
program nabízí prohlídky s průvodcem,
přednášky, filmy, divadlo, hudbu, literaturu
a workshopy.
Informace:
www.kunsthalle-goeppingen.de
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Od 08. února do 17. května 2009...
...můžete vidět „Pruský Hamm kolem roku
1800“ v rámci jubilejních výstav „Jsme Prusové – pruská městská jádra v Severním Porýní-Westfálsku v letech 1609 – 2009“.

Informace
www.hamm.de

Ještě do 12. června 2009...
si můžete v Muzeu světových kultur ve
Frankfurtu nad Mohanem prohlédnout
„Obrazy Orientu ve fotografii a malířství
1880 – 1980“ ve spolupráci s Kuratoriem
světové kulturní památky kláštera Lorsch.
Informace:
www.mdw-frankfurt.de
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