1. den:01.10.2018 - 02.10.2018 Hamburg - Lauenburg

Ve večerních hodinách odjezd autobusem z Děčína do mezinárodního přístavu Hamburg, jinak přezdívaného ,,Brána do světa“. Po příjezdu máte
prohlídku města s průvodcem nebo váš individuální program. Co vás ráno
v Hamburku čeká? Náměstí Rathausmarkt s novorenesanční radnicí, rybí
trh Fischmarkt, burza, nákupní čtvrť při Mönckebergstrasse, 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. Městské pamětihodnosti si prohlídnete buď s naším průvodcem, nebo sami v rámci individuálního programu před odplutím
lodi ze samotného přístavního centra Landungsbrücken, který je součástí
námořní rejdy a je prosyceno atmosférou blízkého moře. Cyklisté mají po
vystoupení z autobusu podle svého uvážení možnost zahájit denní etapu
do Lauenburku. Ještě tento den ve 12.00 hodin vyplouváme z Hamburgu.
Labe se rozděluje na severní a jižní větev, my poplujeme severní větví. Na
začátku plavby nás čeká mořský příliv, který ovlivňuje naší plavbu až do největší plavební komory v Geesthacht. Ve večerních hodinách přistání s lodí
v Lauenburku. Ochutnávka vína
21:00 hod.: sraz na Smetanově nábřeží v Děčíně u autobusu
00:00 hod.: odjezd autobusem z Děčína do Hamburku
06:30 – 08:00 hod.: příjezd autobusem do Hamburku
12:00 hod.: vyplutí lodí z Hamburku do Lauenburku
18:30 hod.: připlutí do Lauenburku
Zum Alten Schifferhaus***
Hamburg – Lauenburg
5 hod. lodí
cyklista: 62 km

2.den: 03.10.2018 Lauenburg - Wittenberge

V ranních hodinách vyplouváme z městečka Lauenburg. Ve městě je možnost navštívit muzeum lodí. Trasa na kole i plavba lodí, vede přes chráněné
biosférické oblasti Prignitz a Altmark (hnízdiště čápů a bobrů), kde se setkáme s pozoruhodnými písečnými dunami a přes historické východoněmecké hranice Schönebeck připlujeme do lázeňského města Hitzhacker. Hitzacker se vyznačuje svoji originální architekturou z vypalovaných červených
cihel. V této oblasti nabývá Labe nebývalé šířky a naše loď bude křižovat
podle speciální navigace mezi oběma labskými břehy. Důvodem je atypický stav říčního dna charakterizovaný tekoucími písky, které neustále mění
říční profil a nutí tak kapitány plavidel dodržovat ideální plavební dráhu. Ve
večerních hodinách se ubytujeme ve čtyřhvězdičkovém hotelu s možností
návštěvy wellness s bazénem.
V tento den máte možnost v Hitzacker nastoupit / vystoupit s kolem a pokračovat po Labské cyklostezce nebo s námi dále plout na lodi.
08:00 hod.: odplutí lodí z Lauenburku
13:45 hod.: přistání s lodí v Hitzackeru
14:30 hod.: vyplutí z Hitzackeru
„Alten Ölmühle“ Wittenberge ****
Lauenburg - Hitzacker
3 hod. 52 min. lodí
cyklista: 48 km

Hitzacker – Wittenberge
5 hod. 39 min. lodí
cyklista: 68 km

3.den: 04.10.2018 Wittenberge – Magdeburg

Vyplouváme z Wittenberge do královského města Tangermünde. Při cestě
na kole se můžete zastavit na vyhlídce u soutoku řek Labe a Havola v Gnevsdorfu nebo ve vesnici Beuster a navštívit “Blue Light” museum a římský
kamenný kostel, který je součástí známé “Románské cesty”. Ti co zůstanou
na lodi, se mohou těšit do města - Tangermünde – s historickou radnicí,
kostelem sv. Štěpána, na místní zámek nebo na památníku českého krále a římského císaře Karla IV, za jehož vlády bylo Tangermünde sídelním
městem, kde strávil posledních 6 let svého života. Příjemným zpestřením
odpolední plavby bude ochutnávka čtyř vzorků německých vín.
Ochutnávka vína
08:00 hod.: odplutí lodí z Wittenberge
13:00 hod.: přistání s lodí v Tangermunde
14:00 hod.: vyplutí z Tangermunde
Hotel Rastwaage Magdeburg ****
Wittenberge - Tangermunde
5 hod. 33 min. lodí
cyklista: 68 km

Tangermunde – Magdeburg
5 hod. 13 min. lodí
cyklista: 64 km

4.den: 05.10.2018 Magdeburg - Lutherstadt Wittenberg

Magdeburg a jeho okolí je unikátním historickým přístavním územím, těsně spjatým s řekou Labe. 928 m dlouhé přemostění přes Labe, na kanálu
mezi řekami Labe a Havolou, je jedním z největších lodních mostů na světě.
Další technologické výtvory lze spatřit v Rofthensee, v podobě nové plavební komory a historického zdymadla. Na trase z Magdeburgu do města Dessau-Roßlau naleznete lázeňské zařízení Schönebeck – Bad s nejstaršími
léčebnými solnými koupelemi v Německu, soutok Labe a řeky Saale poblíž
Barby a staré přístavní město Aken. Veškeré detaily ohledně památek a
okolí řeky nám přiblíží zasvěcený výklad průvodce. Kapitán lodi a posádka
vám umožní prohlídku pracovišť a vybavená lodi tak, aby jste okusili koření života posádek lodí na Labi. V odpoledních hodinách vás čeká večeře
v podobě grilování. V podvečer připlujeme do města Wittenberg – město
reformátora Martina Luthera, který se hlásil k Husovu kacířství a který s
ním sympatizoval. Ve městě se nachází mimo jiné i největší evropské věžní
hodiny.
Grilování na lodi
08:00 hod.: odplutí lodí z Magdeburku
Hotel Grune Tanne***
Magdeburg – Lutherstadt Wittenberg
9 hod. 26 min. lodí
cyklista: 115 km

5.den: 06.10.2018 Lutherstadt Wittenberg - Riesa

V ranních hodinách loď odplouvá z města Lutherstadt Wittenberg. Na řece
potkáme řadu historických lanových přívozů nacházejících se v Pretzschu,
Prettinu či Belgernu. Za zmínku na tomto úseku stojí bývalé sídelní město
Torgau, kde v roce 1945 došlo k historickému setkání vítězných spojeneckých vojsk na Labi. Tip pro všechny obdivovatele pamětihodností. Ve městě
se nachází zámek Schloss Hartenfels. Ve městě samém byl postaven první
protestantský kostel na světě. Úsek z Belgrenu do Riesy se vyznačuje malými vesničkami a zemědělstvím. Celý den nás bude doprovázet výborná
česká kapela s širokým repertoárem, která roztancuje celou loď. Užijete si
parádní večírek s míchanými nápoji.
Taneční den s kapelou
08:00 hod.: odplutí lodí z Lutherstadt Wittenberg
13:00 hod.: přistání s lodí v Torgau
14:00 hod.: vyplutí z Torgau
Mercure Hotel Riesa Dresden Elbland****
Torgau - Riesa
Lutherstadt Wittenberg - Torgau
4 hod. lodí
4 hod. 46 min. lodí
cyklista: 50 km
cyklista: 60 km

6.den: 07.10.2018 Riesa - Děčín

„To nejlepší na konec“. Jako zelený pás vedou po obou stranách řeky pláně
s vinicemi a cyklostezkou.
Naše putování pokračuje dále do Míšně do bývalého centra míšeňského
markrabství, které v dávných dobách překonávalo dnešní Drážďany. Proslulo zejména výrobou prvního porcelánu v Evropě a nejsevernější vinařskou stezkou s tradicí více než 850 let. Nad městem spatříte pozdně gotický
zámek Albrechtsburg, dominantní čistě gotický dóm s věžemi, Míšeňskou
středověkou katedrálu a Frauenkirche s první porcelánovou zvonkohrou na
světě. Mineme malé vinařské vesničky jako Sörnewitz a Brockwitz, Radebeul - domov spisovatele Karla Maye. Při proplutí Drážďan vás okouzlí pohled
na majestátné nábřeží s „Balkónem Evropy„ - tedy Brühlskou terasou, Albertinem, zámkem, Semprovou operou a světoznámou obrazárnou Zwinger. Zámek Pillnitz, jehož schody vedou přímo k říční hladině, bude další
perličkou trasy dne. Zužující se labský kaňon s výhledy na skály Česko Saského Švýcarska a mohutné zdi pevnosti Königstein jsou jasným znamením, že
se naše expedice blíží k cíli. A na konci plavby vás čeká proplutí nejkrásnější
přírodou kolem magických pískovcových skalních útvarů Národního parku
Česko Saského Švýcarska. Slavnostní zakončení plavby spojené s předáním
certifikátů a pamětní fotografií, proběhne na palubě lodi pod děčínským
zámkem.
08:00 hod.: odplutí lodí z Riesy
12:30 hod.: přistání s lodí v Drážďanech
13:30 hod.: vyplutí z Drážďan
22:00 hod.: ukončení plavby v Děčíně
Drážďany - Děčín
Riesa - Drážďany
5-7 hod. lodí
4 hod. 20 min. lodí
cyklista: 65 km
cyklista: 67 km

V případě vašeho zájmu nás kontaktujte
plavbahamburk@labskaplavebni.cz, +420 605 974 353
a doplňující informace naleznete na: www.labskaplavebni.cz

