
Bregenz, Rakousko, březen 2019

Bregenz (česky dříve Březnice) je hlavní město rakouské spolkové země Vorarlbersko.
Bregenz leží při úpatí hory Pfänder (patřící k pohoří Bregenzský les) na východním
břehu  Bodamského  jezera  (Bodensee,  Lac  de  Constance)  vklíněný  mezi  území
Německa a Švýcarska. Bregenz leží necelých 7 km jihovýchodně od německého města
Lindau,  29  km  severovýchodně  od  švýcarského  města  Sank  Gallen.  Cca  deset
kilometrů od bregenzu leží rakouská města Lustenau (jihozápadně) a Dornbirn (jižně).
Město má přes 29 000 obyvatel a je tak čtrnáctým nejlidnatějším městem Rakouska.

Mapa centra Bregenzu Zdroj Mapy.cz

Hotely, ubytování
Přehled  hotelů,  apartmánů,  penziónů,  hostelů  v  Bregenzu  s  detailním  popisem,
recenzemi a možností online rezervace za nejlepší cenu najdete zde
Doprava ve městě
Veřejná doprava v Bregenzu je zajiš´tována autobusy společnosti Staftwerke Bregenz.
Jízdenku koupíte u řidiče. Jednorázová stojí 1,50 EUR, denní jízdenka stojí 2,80 EUR a
týdenní jízdenka stojí  10,90 EUR. Další informace, jízdní řády a schéma linek najdete
na http://www.stadtwerke-bregenz.at
Doprava
Letiště:  Nejbližším  letištěm  je  letiště  St.Gallen-Altenrhein  (St.Gallen-Altenrhein
Airport, Flugplatz St.Gallen-Altenrhein, kód IATA ACH), které leží asi 19 km západně
od Bregenzu. Web letiště: https://peoples.ch
Dalším blízkým letištěm je Letiště Friedrichshafen (Friedrichshafen Airport, německy
Flughafen Friedrichshafen, kód IATA FDH), které leží asi  32 km severozápadně od
Bregenzu. Web letiště: https://www.bodensee-airport.eu
Vlak:  Hlavním  vlakovým  nádražím  je  Bahnhof  Bregenz,  které  najdeme  na  Fritz-
Mayer-Platz 1 na severozápadím okraji centra města v blízkosti Bodamského jezera.
Dalšími železničními stanicemi ve městě jsou sou Bregenz Hafen a Riedenburg.
Bus: Autobusové stanoviště (Bregenz Busbahnhof) je u vlakového nádraží  Bahnhof
Bregenz mezi ulicí Bahnhofstrasse a náměstím Fritz-Mayer-Platz. Stojí zde i autobusy
Flixbus a Eurolines.
Autem: Východně a jižně od města probíhá rakouská dálnice A14  
Přístav: Přístav (Bregenz Hafen) najdeme u Seestraße na severním okraji centra města.
Z přístavu vyplouvají lodě společnosti Voralberg Lines https://www.vorarlberg-lines.at
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Co musíte vidět 
aneb památky a zajímavosti v Bregenzu 
Horní město (Oberstadt)
Z velké části zachovalé městské hradby z
13. až 16. století.
Stará radnice (Altes Rathaus)
Graf-Wilhelm-Straße  14,  Oberstadt
(Horní město). Budova z roku 1662, která
sloužila  jako  radnice  Horního  města  od
17. do 19. století.
Martinsturm und Martinskapelle
Martinsgasse  3b,  Oberstadt.  Věž,  bývalá
sýpka, postavena roku 1601. Vstupné 3,50
EUR. Kaple s freskami z 14. a 15. století.
Vorarlberg museum
Kornmarktplatz 1, centrum města, poblíž
přístavu. Regionální muzeum. Vstupné 9
EUR. http://www.vorarlbergmuseum.at/
Kunsthaus Bregenz (KUB)
Karl  Tizian  Platz,  galerie  s  výstavami
současného  umění.  Vstupné  11  EUR.
První pátek v měsíci vstup zdarma.
https://www.kunsthaus-bregenz.at
Künstlerhaus Bregenz
Gallusstraße  10,  Zámek  Thurn  und
Taxisů.  Galerie  s  výstavami  současného
umění. Vstupné zdarma.
http://www.kuenstlerhaus-bregenz.at
Pfänder
Vrchol  nad  městem  s  kruhovým
výhledem. Vede na něj kabinová lanovka.
Nástupní stenice je na Steinbruchgasse 4.
Cesta jedním směrem stojí v zimní sezóně
6,40 EUR, v letní sezóně 7,70 EUR
https://www.pfaenderbahn.at
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