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Velikonoce u Bodamského jezera 

  

 
 

20. – 23.4. 2019 
Odjezd: sobota 20.4. 2019 z Mladé Boleslavi ve 22.30h 
                                                   Praha hl. n. magistrála ve 23.30h 
                                                   Beroun 0.30 h                            
Příjezd: úterý/středa 23/24.4. 2019 v nočních hodinách Beroun, Praha, MB  
 

Cena 5.200,-Kč (bez dotace), 4.500 , - Kč (s dotací)  
Senioři ZO OSŽ MB cena 5.000 ,- Kč (s dotací)  
zahrnuje: 
Dopravu autobusem v plné výbavě 
2x ubytování se snídaní v *** hotelu 
Průvodce po celou dobu zájezdu 
Audioguide ( sluchátka) 
Zákonné pojištění CK proti úpadku 
Trajekt přes Bodamské jezero 
 

Cena nezahrnuje vstupy do památek, večeře, pojištění léčebných výloh. 
Cena je platná pro jednoho zaměstnance a nejvýše jednoho rodinného 
příslušníka. 
 
 

Přihlášky u paní Lindy Liškové do 15.3. 2019 na tel. 737 24 77 01  
 



 
OSŽ ZO Mladá Boleslav ve spolupráci se SŽDC, ČD, a.s. a ČD Cargo pořádá zájezd 
 

 

 

Program 
Sobota 20.4. odjezd ve večerních hodinách z Mladé Boleslavi, přes Prahu a Beroun – noční přejezd Německem. 
Neděle 21.4. dopoledne zastávka u Rýnských vodopádů v Schaffhausenu. Rýnské vodopády (německy Rheinfall) 
jsou největší vodopády v Evropě (největší, co se týče vodnatosti).  
Vodopády leží na horním Rýnu mezi obcemi Neuhausen am Rheinfall a Laufen-Uhwiesen, nedaleko města 
Schaffhausen v severní části Švýcarska , mezi kantony Schaffhausen a Curych a  jsou 150 m široké a 23 m vysoké. 
Dále budeme pokračovat podél řeky Rýna přes městečko Stein am Rhein na květinový ostrov Mainau. Rozkvetlý a 
voňavý ostrov Mainau leží na německé straně Bodamského jezera.  
Vůně tulipánů, narcisů, orchidejí, růží, jiřin, rododendronů a hortenzií se mísí s vůní Bodamského jezera. Vzduch s 
jemným aroma prostupuje lehkým vánkem. Motýlí křídla se vznášejí nad orosenými listy keřů a mohutné kmeny 
stromů s voňavou kůrou zdobí ostrovní zahradu. Odpoledne přejedeme do nedaleké Kostnice. Kostnice (něm. 
Konstanz) je velké okresní město ležící na jihozápadě Německa ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko na 
hranici se Švýcarskem. Původně keltská osada, později římské opevněné sídlo, nejvýznamnější jako středověké tržní a 
řemeslnické centrum. V letech 1414 až 1418 se město stalo dějištěm Ekumenického koncilu, nazývaného Kostnický 
koncil, který řešil otázku velkého západního schizmatu a reformy církve. V průběhu tohoto koncilu byl odsouzen jako 
kacíř a 6. července 1415 upálen světskou mocí mistr Jan Hus. Ve večerních hodinách se nalodíme na trajekt a 
přeplujeme přes Bodamské jezero na ubytování. 
Pondělí 22.4. Po snídani  návštěva muzea Zeppelin, kde se nachází největší sbírka vzducholodí na světě.  
Meersburg  toto poměrně malé barokní městečko s rozlohou kolem 12 km2 můžete nalézt na strmém svahu u 
jihozápadního pobřeží Bodamského jezera. Známé je město především historickým jádrem, které je rozděleno na 
dolní a horní město. Tyto dvě části jsou vyhrazeny pro pěší návštěvníky a propojeny jsou strmým schodištěm. Hrad, 
který je dominantou Meersburgu byl pro veřejnost otevřen na konci 19. století a je hlavní atrakcí bodamského 
jezera. Jde o nejstarší obydlený hrad v Německu. Hrad byl podle pověstí založen již v 7. století králem Dagobertem I. 
Lindau je krásné město, jehož historická část se nachází na stejnojmenném ostrově. Město leží na hranicích Německa 
a Rakouska. Ostrov je s pevninou spojený železniční dopravou a mostem. Jednou z mnoha zajímavostí na ostrově je 
tzv. hlavové nádraží, jde o stanici, ze které mohou vlaky odjíždět pouze do stejného směru, ze kterého přijely.  
V podvečer návrat na ubytování. 
Úterý 23.4. po snídani naložení zavazadel a odjezd zpět do ČR. Po cestě zastávka u nejznámějšího Bavorského zámku 
Ludvíka II, Neuschwanstein - je trochu pohádka, trochu kýč, trochu romantika, ale rozhodně zámek, který vzbuzuje 
obdiv i touhu spatřit ho na vlastní oči. Bavorský král Ludvík II. se nespokojil jen tak s něčím a zámek Neuschwanstein 
je toho důkazem. V borovicovém lese na skalnatém útesu nad roklí Pöllat nechal vystavět zámek, který je ze všech 
jeho zámků nejpohádkovější. Není divu, že inspiroval i Walta Disneyho k vytvoření hradu Šípkové Růženky v 
zábavním parku Disneyland. V nočních hodinách příjezd do Ml. Boleslavi. 
 


