Po stopách templářů a posledních rytířů středověku
Zakladatel řádu templářů Godefroi z Bouillonu - Jan Lucemburský - Karel IV.

Německo - Lucembursko - Belgie - Francie
6denní zájezd
termín:
cena:
Pátek 8. 9.

8. - 13. 9. 2017
11 500 Kč
723 km 		

Brno – Praha – Frankfurt a. M. - Niederrad (nocleh)

Odjezd z Brna v 5:00 hod. z autobusového nádraží naproti hotelu Grand, nástupiště 8, pro účastníky z Prahy odjezd v 7:45
hod. od budovy hlavního nádraží - Fantova kavárna, cesta nonstop se zastávkami na dálničních odpočivadlech dle dohody a
možností. Příjezd do Frankfurtu cca v 15 hod.
Frankfurt je v současné době moderní město s vyspělou ekonomikou a s bohatou minulostí. Franská falc zde existovala už koncem 8. století, ve 14. století
se stala svobodným městem, kde se konaly i říšské sněmy. K nejdůležitějším
středověkým památkám patří gotický dóm sv. Bartoloměje (Kaiserdom) z 13.
- 15. století s cennou malířskou výzdobou, který se stal novým místem korunovací německých králů a římských císařů Svaté říše římské, a to na základě
Zlaté buly Karla IV. z roku 1356. Ze stejného období pochází i blízký kostel sv.
Mikuláše. V interiéru radnice lze navštívit Císařský sál a prohlédnout si galerii
52 římských králů a císařů, mezi nimiž se nalézá i portrét Karla IV. Nocleh v
hotelu B&B Frankfurt - Niederrad.
Sobota 9. 9.

Trier –

234 km
Saarburg (nocleh)

Frankfurt Römer

Trevír byl významným centrem římské říše, což dokládá
několik památek z římského
období, jako např. pozdně
antická římská monumentální
brána „Porta nigra“, římská
bazilika ze 4. století – bývalý
trůnní sál císaře Konstantina.
Z pozdějšího období pochází
románský dóm sv. Petra a
Saarburg
gotický kostel P. Marie ze 13.
Trevír - dóm sv. Petra a kostel P. Marie
století, rovněž řada dobových hrázděných a věžových domů. Saarburg je vinařské městečko s hrázděnými domy a s vodopádem v centru. Nad ním leží ruiny hradu, který posloužil i jako dočasné místo pro
uložení ostatků Jana Lucemburského před tím, než byly převezeny do jeho rodného Lucemburska. Nocleh v hotelu Saar Galerie.
Neděle 10. 9.

186 km

Echternach – Vianden – Esch-sur-Sure – Foetz (nocleh)

Echternach je nejstarší lucemburské město, jež získalo městská práva v roce
1236. Jeho výhodná poloha
na cestě do Trevíru předurčila
založení kláštera benediktinů
již v roce 698, ten se pak stal
jedním z prvních středisek
evropského křesťanství a později i vyhledávaným poutním
Vianden
místem. Součástí komplexu
je merovejský, karolínský
a románský klášterní kostel - bazilika sv. Willibrorda, anglického misionáře a
zakladatele kláštera. (Památka UNESCO.)
Vianden je pokládán za nejkrásnější hrad Lucemburska. Jeho základy položili
Echternach
Karlovci v 9. století na místě původního římského castella. Jádro hradu dal postavit hraběcí rod Vianden ve 12. - 13. století, kdy byl na vrcholu moci. Podle některých údajů se zde měl narodit v roce 1296 český
král Jan Lucemburský. Další cenností Viandenu je dvoulodní gotický kostel Nejsvětější trojice z roku 1248, který je řazen mezi
nejcennější církevní památky Lucemburska. Základem obce Esch-sur-Sure byl hrad postavený v roce 927 na ostrohu meandru

řeky Sure a obklopený téměř ze všech stran vodou. Měl chránit zdejší kraj
proti vpádu Hunů. Majitel hradu byl účasten 1. křížové výpravy do Svaté
země. Samotná obec Esch-sur-Sure je považována za jednu z nejhezčích
lokalit v celém Lucembursku i proto, že si zachovala domy ze 17. století
rozestavené pod hradní zříceninou do tvaru půlměsíce. Nocleh v okolí
hlavního města, Hotel de Foetz.
Pondělí 11. 9.

139 km

Abbaye d´Orval – Bouillon – Sedan (nocleh)

Orvalské opatství tvoří klášterní
komplex cisterciáků
založený v roce 1070,
který je pokládán za
nejvýznamnější v Belgii. Původně zde byla
raně gotická trojlodní
bazilika s románskými
prvky z 12. století, v
níž se zachoval náhrobek vévody Václava,
nejmladšího syna
Opatství v Orvalu
Jana Lucemburského a
jeho druhé manželky Beatrix. Hrad Bouillon je nejstarší a nejzachovalejší
středověkou památkou Belgie. Bývá nejvíce spojován s rytířem Godefroy
de Bouillon, zakladatelem templářského řádu, jednoho z vůdců první křížové
výpravy do Svaté země a prvního jeruzalémského krále. Hrad i město jsou zasazeny do krásné krajiny, je zde plánována pěší vycházka po okolí (značené turistické
cesty). Nocleh na předměstí francouzského města Sedan, hotel Campanile.
Úterý 12. 9.

Esch sur Sure

Bouillon

371 km

Metz – Nancy – Strasbourg (nocleh)

Mety – významné sídlo říšských
sněmů, kde Karel IV. obdržel od
francouzského nástupce trůnu
významnou relikvii – dřevo kříže
a dva trny z Kristovy koruny.
Mety
Tato scéna je vyobrazena na
Karlštejně. Kromě nádherné gotické katedrály sv. Štěpána se v Metách nachází v
areálu citadely románská bazilika sv. Petra (památka UNESCO), v její blízkosti
pak templářská kaple. Nancy bylo už v 11. století hlavním městem Lotrinského
vévodství. Mezi jeho nejpozoruhodnější objekty patří gotický palác lotrinských
vévodů z 15. století (v současnosti Musée Loraine), minoritský kostel sv. Františka Eglise des Cordeliers z 15. století a gotická brána s barbakánem Porte de
la Graffe ze 14. století, od níž směřuje ulice k nádhernému rozsáhlému náměstí
Nancy
Place Stanislas, které je hlavní chloubou města a památkou UNESCO. Ubytování na jižním předměstí Štrasburku, hotel Ibis budget.
Středa 13. 9.

825 km

Strasbourg – Praha – Brno

Štrasburk má bohatou historii. Na základech původní osady, kde žili rybáři a lovci, vzniklo
římské sídlo, které díky poloze na křižovatce důležitých obchodních cest vzkvétalo i v pozdějších dobách. Zlatý věk prožívalo ve středověku, kdy kvetl obchod. V roce 1015 byla zahájena stavba románské svatyně na základech bývalého Herkulova chrámu a koncem 12. století
po požáru pak vznikla současná gotická stavba katedrály z vogézského růžového pískovce.
K zajímavostem v jejím interiéru patří tzv. Andělský pilíř s plastikami z 13. století a orloj. Za
krátkou procházku stojí i čtvrť zv. Petite France se starými hrázděnými domy. Kolem poledne
zpáteční cesta via Karlsruhe, Norimberk … Příjezd do Prahy ve večerních hodinách, do Brna
před půlnocí.

V ceně zájezdu:
* doprava luxusním autobusem (WC, bar, DVD, klimatizace)
* 5x nocleh s kontinentální snídaní (vždy dvojlůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím)
* odborná lektorka RNDr. et Mgr. Hana Sar Blochová
* průvodkyně Blanka Klusoňová
Poznámka:
* V autobusu budou k dispozici za Kč teplé a studené, alko i nealkoholické nápoje a polévky
* V průběhu cesty je v plánu jedno teplé jídlo denně (oběd nebo večeře) v restauracích u hotelů nebo v samoobslužných jídelnách
supermarketů - podle dohody na místě, platba individuálně v EUR, jedno jídlo cca 8 - 12 EUR
* Doporučené vstupy: 30 EUR
* CA SEN si vyhrazuje právo na ev. drobnou změnu programu na základě dostupnosti památek v terénu a z časových důvodů.
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 3 200 Kč
Cena zájezdu nezahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí, doporučujeme zajistit u vlastní pojišťovny. Rovněž doporučujeme uzavřít pojistku na storno zájezdu, lze tak předejít nepříjemnostem v případě storna z důvodu nemoci. Zaplacením zálohy
se zavazujete k objednání ubytování na cestě. V případě, že na zájezd neodjedete, může náhradu vašich nákladů vyřešit jen
náhradník, kterého zajistíte.

Úhrada zálohy ve výši 4 000 Kč je požadována do 28. 4. 2017,
doplatek 7 500 Kč do 31. 7. 2017
na účet číslo 107-9943450227/0100, do kolonky sdělení uveďte své jméno.
Přihlášky mailem, telefonem, s uvedením jména a příjmení, bydliště, roku narození, telefonického kontaktu a mailové adresy včetně požadavku na ubytování – jednolůžkový pokoj, dvoulůžkový pokoj se spolubydlící osobou (jméno) na adresu:

Jitka Melkusová
ev.
Hana Blochová 		
Blanka Klusoňová

jitka.melkusova@boskovicko.cz tel. +420602189735
hana@sar-blochova.cz tel. +420724054727
ck-sen@ck-sen.cz tel. +420603487712

