
Bamberg, Německo, prosinec 2018

Bamberg (česky Bamberk) je město v oblasti Horní Franky v německé spolkové zemi
Bavorsko asi 90 km severně od Norimberku a cca 125 km západně od hranic Německa
s ČR. Bamberg leží na řece Regnitz, která se několik kilomerů od města vlévá do řeky
Mohan. Centrum města Bamberg je vepsáno na seznam Světového dědictví UNESCO.

Turistická mapa centra Bambergu  Zdroj: Mapy.cz

Hotely, ubytování
Přehled  hotelů,  hostelů,  apartmánů  a  penziónů  v  Bambergu  s  detailním  popisem,
recenzemi a možností online rezervace za nejlepší cenu najdete zde
Doprava
Letiště:  Nejbližším letištěm je  letiště  v  Norimberku. (Nuremberg  Airport,  Albrecht
Dürer Flughafen Nürnberg, kód IATA: NUE), které je vzdálené asi půl hodiny jízdy
autem, případně asi hodinu cesty metrem a vlakem.
Vlak:  Vlakové  nádraží  v  Bambergu  (Bahnhof  Bamberg)  leží  asi  1,8  km
severovýchodně od centra Bambergu (od náměstí Domplatz na ulici Ludwigstrasse 6,
mezi  ulicemi  Ludwigstrase  a  Brennerstrasse).  Jsou  zde  zastávky  MHD  „Bahnhof
/Ludwigstrasse“, „Bahnhof/Vorplatz“ a „Bahnhof/Brennerstrasse“.
Bus: Hlavní  autobusový  terminál  najdeme  na  ulici  Ludwigstrasse  před  vlakovým
nádražím, stojí zde také autobusy Flixbus.
Auto: Podél severního okraje města prochází dálnice A70 od Schweinfurtu směrem na
Bayreuth a východně od města prochází dálnice A73 na Norimberk.
Doprava ve městě
MHD  v  Bambergu  a  okolí  je  zajišťována  autobusy  společnosti  VGN.  Jednotlivá
jízdenka pro jednu jízdu stoji 1,90 EUR. Jízdenka pro čtyři jízdy stojí 6,80 EUR. Denní
a víkendová jízdenka stojí 4,40 EUR (ve variantě pro až 6 osob, z toho dvě starší 18 let.
Jízdenky zakoupíte například v automatech, u řidiče, v trafikách. Jizdní řády, plán linek
najdete na https://www.vgn.de/en/getting-around/local-traffics/bamberg/
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Co musíte vidět
aneb památky a zajímavosti v Bambergu
Katedrála  (Bamberger Dom)
Domplatz.  Románsko-gotická  katedrála
ze 13. století s hroby císaře Jindřicha II.
jeho  ženy  císařovny  Kunhuty  a  papeže
Klementa  II.  Je  zde  jezdecká  socha
Bamberger Reiter. Prohlídka s průvodcem
5 EUR. https://www.bamberger-dom.de
Starý knížecí dvůr (Alte Hofhaltung) 
Domplatz. Bývalá biskupská rezidence ze
16.  století,  dnes  zde  najdeme  městské
Historické  muzeum,  vstupné  7  EUR.
https://museum.bamberg.de/historisches-
museum/
Nová rezidence (Neue Residenz) 
Domplatz. Barokní biskupská rezidence z
přelomu 17. a 18. století. Je zde expozice
Státní  galerie  (Staatsgalerie).  Vstupné
4,40  EUR  a  také  Růžová  zahrada
(Rosengarten)
http://www.residenz-bamberg.de
Stará radnice (Altes Rathaus)
Budova radnice postavená uprostřed řeky
Regnitz a spojena se břehy dvěma mosty.
Je  zde  expozice  Městského  muzea,
umělecké  sbírky  „Sammlung  Ludwig“.
Vstupné 6 EUR
Benediktinský klášter
(Kloster Michaelsberg)
Michaelsberg 10f,  700 metrů od náměstí
Domplatz.  Původně  románský  klášter  s
kostelem sv. Michala.
Altenburg
Hrad na nejvyšším z bamberských kopců.
2,3 km od náměstí Domplatz. 
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