
1. den plavby Děčín – Torgau 28.09.2018
V 08:00 hodin vyplouváte z Děčína a hned na začátku plavby spatříte 
nejkrásnější přírodu a magické pískovcové sklaní útvary Národního 
parku Česko Saského Švýcarska. 
Poplujete pod pevností Königstein, 
která je postavená na skalním útva-
ru s výhledem na Labe a je jedna  
z největších horských pevností  
v Evropě. Za Pirnou už se Labská 
kotlina rozšiřuje a čeká vás plavba 
kolem zámku Pillnitz. Drážďany 
jsou památkovým místem s mnoha restaurovanými barokními a re-
nesančními monumentálními budovami, vynikajícími muzei a operou 
Semperoper. V Drážďanech spatříte jedno z nejkrásnějších nábřeží v Sas-
ku, kde je Kostel Panny Marie, Frauenkirche, Drážďanský balkón a Zwin-
ger. Dále poplujeme přes Radebeul – uvídíte vilu spojenou s domovským 
sídlem Karla Maye autora známých příběhů Vinetoua. Míšeň je známá 
jako domov porcelánu s impozantním zámkem Albrechtsburg. První 
den vás také čeká ochutnávka vína, kde se skleničkou v ruce můžete 
obdivovat krásu okolní krajiny a odpočívat na palubě lodi. Přistáváme v 
Torgau.Ochutnávka vína
08:00 hod.: odplutí lodí z Děčína
18:30 hod.: přistání s lodí v Torgau

 Sachsenhotel Torgau ***, www.sachsenhotel-torgau.de

2. den plavby  Torgau – Magdeburg 29.09.2018
Vyplouváme z Torgau, kde v roce 1945 došlo k historickému setkání  
vítězných spojeneckých vojsk na Labi. Čeká nás den, kdy míjíme tři 
památky světového dědictví 
UNESCO: stavby Bauhaus a Meis-
terhäuser, zahrady v Dessau 
– Wörlitz, památky na Martina 
Luthera ve městě Lutherstadt 
Wittenberg. Zahradní království 
Dessau Wörlitz je jedno z prvních 
barokních a největších anglických 
parků v Německu. Veškeré detaily ohledně památek a okolí řeky nám 
přiblíží zasvěcený výklad průvodce. Kapitán lodi a posádka vás umožní 
prohlídku pracovišť a vybavená lodi tak, aby jste okusily koření života 
posádek lodí na Labi. V odpoledních hodinách vás čeká večeře v podo-
bě grilování. Aby nám cesta lépe utíkala, celý den nás bude doprovázet  
výborná česká kapela s širokým repertoárem, která roztancuje celou 
loď. Užijete si parádní večírek s míchanými nápoji. Přistáváme ve městě, 
které je významnou křižovatkou vodních cest a spíme ve čtyřhvězdičko-
vém hotelu s možností návštěvy wellness s bazénem.
Grilování na lodi a taneční den s kapelou
08:00 hod.: odplutí lodí z Torgau
18:30 hod.: přistání s lodí v Magdeburku

 Hotel Rastwaage Magdeburg ****, www.ratswaage.de

4. den plavby Wittenberge – Hamburg 01.10.2018 – 02.10.2018
Na trase uvidíte malebná městečka jako Lauenburg, Boizenburg a pře-
devším lázeňský Hitzacker s originální architekturou z vypalovaných 
červených cihel. V oblasti Hitzacker nabývá Labe nebývalé šířky a naše 
loď bude křižovat podle speciální navigace mezi oběma labskými bře-
hy. Důvodem je atypický stav říčního dna charakterizovaný tekoucími 
písky, které neustále mění říční profil a nutí tak kapitány plavidel do-
držovat ideální plavební dráhu. V biosférické rezervaci UNESCO, která 
se rozprostírá od Lauenburgu k Brandenburgu, Sasku-Anhaltsku až do 
Saska, uvidíte přírodu ve své původní podobě. Před příjezdem do Ham-
burgu musíme proplout největšími labskými zdymadly v Geesthacht.
Od komory v Geesthacht jíž ovlivňuje plavbu mořský přiliv. Za komorou 
se Labe rozdělí na severní a jižní větev a my plujeme severní větví. Před 
Hamburkem podplujeme dálniční most a pak se nám otevře panorama 
města s televizní věží, operou a 
přístavy. Mineme Peutehafen z 
historicky českým územím a po-
kračujeme již námořní cestou oko-
lo námořní rejdy, kde zaoceánské 
lodě čekají na svoji nakládku.
Plující lodě se v této oblasti řídí 
specifickými předpisy a my se 
blížíme k místu zvanému  Lan-
dungsbricke v blízkosti vyhlášené-
ho fishmarktu, kde budeme přistávat a kde se nachází konečný cíl naší 
cesty. Před námi je večerní Hamburk. Po ubytování v hotelu je možné 
s naším průvodcem absolvovat procházku večerním městem. Uvidíte 
historickou radnici, luxusní hotely a úchvatné jezero v samotném cen-
tru města. Dále potkáte řadu nočních podniků, restaurací a pivnic s je-
dinečnou atmosférou historického hanzovního města a mezinárodního 
přístavu.
07:00 hod.: odplutí lodí z Wittenberge
18:30 hod.: přistání s lodí v Hamburku
Grilování na lodi a příjezd do Hamburku
 a&o Hamburg Hauptbahnhof **
 www.aohostels.com/de/hamburg/hamburg-hauptbahnhof/

5. den plavby Hamburk 02.10.2018
Po snídani v hotelu před návratem do ČR individuální program ve městě. 
Díky mezinárodnímu přístavu je toto hanzovní město nazýváno ,,Bránou 
do světa“. Co Vás v Hamburgu čeká? Náměstí Rathausmarkt s novorene-
sanční radnicí, rybí trh Fischmarkt, burza, nákupní čtvrť při Mönckeberg-
strasse, hlavní nádraží a v jeho sousedství Kunsthalle, kostel sv. Petra, 
sv. Jakuba, věž kostela sv. Mikuláše, čtvrť okolo starého přístavu, kostel 
sv. Michala s vyhlídkovou věží, St. Pauli se známou třídou Reeperbahn  
a přilehlými uličkami, středisko nočního života, televizní věž. Domů si 
odvážíte certifikát o absolvování unikátní plavby a také památeční fo-
tografii s posádkou.Ve 14:00 hodin odjezd autobusem od hotelu do ČR.

V případě vašeho zájmu nás kontaktujte 
Tel.: +420 605 974 353
Email.: plavbahamburk@labskaplaveni.cz 
Doplňující informace naleznete na: www.labskaplavebni.cz

3. den plavby Magdeburg – Wittenberge 30.09.2018
Vyplouváme z Magdeburku, kde 
je specializovaná palírna Abtshof 
od roku 1924. Tento den přeruší-
me plavbu na 2,5 hodiny ve vý-
znamném městě Tangermunde.  
V místě navštívíme historický hrad, 
kde český král a římský císař Karel 
IV. strávil posledních 6 let svého 
života. Mimořádně historicky cen-
né město stojí určitě za vaši návštěvu. Katedrála v Havelbergu je jednou  
z nejvýznamnějších románských staveb Německa. Loď přistává ve Wi-
tteberge, kde jsme ubytováni přes noc v hotelu s úchvatnou vyhlídkou  
na řeku samotnou. Zastávka v Tangermunde – vstup je zdarma
08:00 hod.: odplutí lodí z Magdeburku
12:00 hod.: přistání s lodí v Tangermunde
14:30 hod.: odplutí lodí z Tangermunde
18:30 hod.: přistání s lodí ve Wittenberge
 „Alten Ölmühle“ Wittenberge ****
 www.oelmuehle-wittenberge.de


