
 

 
SLAN tour, s.r.o., 

Tel.: 312 524 174, mob. 776

 SLAN tour 

RREEGG
16.11. sobota

Jednodenní zájezd do bavorského města Regensburg, ležícího na nejsevernějším ohybu řeky Dunaj. 
Je zcela na vás, jak strávíte tento den v malebném městě plném pamětihodností. Můžete se vydat na 
nenáročnou romantickou procházku podél Dunaje, kde budete moci
(Kamenný most), nejstarší most v Evropě. Samotný historický střed města je považován za historický 
skvost. Dominantou města je bezesporu gotická katedrála sv. Petra, dále můžete navštívit 
Römerturm, románskou kapličku sv. Jakuba,
Emmerama, původní klášter, který byl během 19. století přestaven knížaty Thurn
sídlo, které dodnes obývají (prohlídka možná). 

Odjezdová místa a časy:  
Slaný (U váhy, 6.15)  

Kladno (nám. Sítná, zast. MHD na str. u hotelu Kladno,

Praha (stanice metra B Stodůlky, ul. Jeremiášova, 

Beroun (čerpací stanice OMV, u dálnice, 

Rokycany (čerpací stanice MOL

Plzeň (bus. nádraží, parkoviště Škoda, 8

Předpokládaný příjezd do Regensburgu kolem 10.00 hod.
Odjezd cca v 17.00 hod. Předpokládaný návrat do ČR kolem 21. 

Pozn.: Cena zahrnuje dopravu autokarem a služby průvodce. Nezahrnuje vstu
SLAN tour, s.r.o., Wilsonova 597, 274 01 Slaný 
524 174, mob. 776 490 533, email: info@slantour.cz

GGEENNSSBBUURR
sobota    890

Cena 850 Kč platí pro nástupy: 

Jednodenní zájezd do bavorského města Regensburg, ležícího na nejsevernějším ohybu řeky Dunaj. 
Je zcela na vás, jak strávíte tento den v malebném městě plném pamětihodností. Můžete se vydat na 
nenáročnou romantickou procházku podél Dunaje, kde budete moci obdivovat Steinere Brücke 
(Kamenný most), nejstarší most v Evropě. Samotný historický střed města je považován za historický 
skvost. Dominantou města je bezesporu gotická katedrála sv. Petra, dále můžete navštívit 
Römerturm, románskou kapličku sv. Jakuba, Prétorskou bránu, Keplerův dům či zámek sv. 
Emmerama, původní klášter, který byl během 19. století přestaven knížaty Thurn
sídlo, které dodnes obývají (prohlídka možná).  

, zast. MHD na str. u hotelu Kladno, 6.35)  

ra B Stodůlky, ul. Jeremiášova, východ z metra směr centrum, zast. MHD, 

(čerpací stanice OMV, u dálnice, 7.20) 

MOL u sjezdu z dálnice, 7.50) 

ádraží, parkoviště Škoda, 8.15) 
 

Předpokládaný příjezd do Regensburgu kolem 10.00 hod.
hod. Předpokládaný návrat do ČR kolem 21. - 22. hodiny

 

Pozn.: Cena zahrnuje dopravu autokarem a služby průvodce. Nezahrnuje vstu

 

info@slantour.cz, 

RRGG    
890 Kč 
platí pro nástupy: Rokycany, Plzeň 

Jednodenní zájezd do bavorského města Regensburg, ležícího na nejsevernějším ohybu řeky Dunaj.  
Je zcela na vás, jak strávíte tento den v malebném městě plném pamětihodností. Můžete se vydat na 

obdivovat Steinere Brücke 
(Kamenný most), nejstarší most v Evropě. Samotný historický střed města je považován za historický 
skvost. Dominantou města je bezesporu gotická katedrála sv. Petra, dále můžete navštívit 

Prétorskou bránu, Keplerův dům či zámek sv. 
Emmerama, původní klášter, který byl během 19. století přestaven knížaty Thurn-Taxis na zámecké 

 

východ z metra směr centrum, zast. MHD, 7.00) 

Předpokládaný příjezd do Regensburgu kolem 10.00 hod. 
22. hodiny. 

Pozn.: Cena zahrnuje dopravu autokarem a služby průvodce. Nezahrnuje vstupy, pojištění. 


