ADVENTNÍ ZÁJEZDY
Salcburk

Zámek Moritzburg

I. adventní sobota:
26.11.2022

II. adventní sobota:
03.12.2022
ADVENTNÍ SALCBURK
A ČERTÍ PRŮVOD

• Zámek Moritzburg a výstava Tři oříšky pro Popelku •
• Projížďka v kočárech kolem jezera • Historické Dráždany •
• Tradiční trhy a nákupy v obchodech •

• Kostelík v Oberndorfu a Tichá noc • Barokní Salcburk •
• Lanovkou na pevnost Hohensalzburg • Vánoční trhy
„Christkindlmarkt“ a nákupy • Čertí průvod Krampuslauf •

Kód zájezdu: 996301
Cena: 1. 490 Kč
Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Pozn.: Doporučené kapesné na vstupné cca 20 EUR.
ODJEZDY: trasa G (viz str. 4)

Kód zájezdu: 995301
Cena: 1. 590 Kč
Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Pozn.: Doporučené kapesné na vstupné cca 15 EUR.
Regensburg
ODJEZDY: trasa A (viz str. 4)

ADVENT V POLSKÉ WROCLAWI
• Malebné historické město (UNESCO), přezdívané „polské
Benátky“ pro svoji polohu na ostrovech navzájem propojených
téměř stovkou mostů, klenoucích se nad řekou Odrou •
• Bohaté vánoční trhy: pestrý výběr dárků
i rozmanité výborné pochutiny •
Kód zájezdu: 995113
Cena: 1. 690 Kč
Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Pozn.: Doporučené kapesné na vstupné cca 15 EUR.
ODJEZDY: trasa G (viz str. 4)

ADVENT POD ORLÍM HNÍZDEM

BRNÓ, TAM JE O ADVENTU ŽIVÓ
• Prohlídka nádherné funkcionalistické vily Stiassni v ceně •
• Adventní trhy a tématické programy na 4 náměstích •
• Gurmánské speciality, řemeslné výrobky • Možnosti nákupů •
Kód zájezdu: 996501
Cena: 1. 490 Kč
Naše cena obsahuje: doprava autobusem, vstupné vila Stiassni,
odborný průvodce CK.
ODJEZDY: trasa G (viz str. 4)

adventní zájezdy

DRÁŽĎANY A TŘI OŘÍŠKY
PRO POPELKU

VÁNOČNÍ NORIMBERK

• Exkurze v palírně a degustace lahodných originálních pálenek
a bylinných likérů • Prohlídka solného dolu •
• Trhy a nákupy v alpském městečku Berchtesgadenu •

• Německé hlavní město Vánoc • Bohaté adventní trhy •
• Dárky i gurmánské speciality • Komentovaná prohlídka
historického centra • Unikátní dopravní muzeum
s interaktivním „Světem zážitků“ •
• Fantastická atmosféra osvětleného centra s trhy •

Kód zájezdu: 995602
Cena: 1. 590 Kč
Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Pozn.: Doporučené kapesné na vstupné cca 25 EUR.
ODJEZDY: trasa A (viz str. 4)

Kód zájezdu: 996101
Cena: 1. 090 Kč
Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Pozn.: Doporučené kapesné na vstupné cca 10 EUR.
ODJEZDY: trasa B (viz str. 4)
Norimberk
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BUDAPEŠŤ,
ADVENTNÍ KRÁLOVNA DUNAJE

ŠTRASBURK A COLMAR,
NEJKRÁSNĚJŠÍ ADVENT VE FRANCII
Hrad Haut-Koenigsbourg

Budapešť

2 dny

2 dny

Štrasburk

Zažijte zimní velkolepou maďarskou metropoli, jedno z nejkrásnějších
míst světového kulturního dědictví. Turisty v době adventu přitahuje
nádhernou výzdobou, honosnými památkami, velkolepými vánočními
trhy s tradičním maďarským zbožím a vyhlášenými pochutinami,
které můžete ochutnávat venku nebo v typických krčmách.

adventní zájezdy

1. den: Odjezd z ČR ve čtvrtek večer mezi 23.00–24.00 hod. Po MALÉ
OKRUŽNÍ JÍZDĚ BUDAPEŠTÍ se vydáme na známou třídou Váci
s CENTRÁLNÍ TRŽNICÍ. V pestrém víru barev tu najdete vše, co si jen
oči a ústa ráčí přát: kvalitní maďarská vína, uherský salám Pick a Herz,
oblečení, dárky i občerstvení. Podíváme se k budově PARLAMENTU,
prohlédneme si zdejší největší chrám BAZILIKU SV. ŠTĚPÁNA
v centru města, kde se konají hlavní VÁNOČNÍ TRHY, které patří
k největším v Evropě. Volný program na trzích. Vpodvečer
doporučujeme zážitkovou PLAVBU PO DUNAJI, nabízející
jedinečné pohledy na osvětlenou Budapešť. Odjezd do hotelu.
Nocleh.
2. den: Po snídani navštívíte HRADNÍ VRCH, odkud je
nádherný pohled na celou metropoli. Užívat si můžete další
VÁNOČNÍ TRHY nebo navštívit národní památky jako např.
Rybářskou baštu a Královský palác, korunovační sídlo uherských
králů Matyášův chrám. Návrat domů cca 23.00–24.00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Kód zájezdu: 995421

01.12. - 03.12.
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Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Pozn.:
ODJEZDY:

Colmar

Francouzská města Štrasburk a Colmar leží ve slavném vinařském
kraji Alsasko, kde má advent mnohaletou tradici. Starobylá města
i malebné vinařské vesničky s hrázděnými domy se obléknou do
zlatého třpytivého šatu. Křivolaké uličky měst jsou poseté stánky
s nejrozmanitějším zbožím a gurmánskými pochutinami. Z velkolepých kostelů znějí snad denně sváteční tóny varhan. Výjimečná krása
Alsaska přináší jedinečnou adventní náladu, která okouzluje malé
i velké a kterou nenajdete nikde jinde na světě.
1. den: Ráno cca 4.00–5.30 hod. odjezd z ČR do Francie. Kolem poledne
vás přivítá RIQUEWIHR. Typická alsaská vesnička jako vystřižená z pohádky vás okouzlí svými uličkami s hrázděnými domy a nabídne TRHY
a obchůdky. Těšit se můžete na DEGUSTACI vynikajících alsaských VÍN
a jejich výhodný nákup přímo od místního vinaře. Až do podvečerních
hodin budete hosty nejtypičtějšího alsaského města COLMAR. Nabídne
Vám jednu z největších pěších zón v Evropě. Kulturní dědictví města
zahrnuje památky od středověku až po art deco. Neobyčejně malebná je
někdejší čtvrť říčních rybářů s působivými obchůdky, které se pro její
polohu u vody přezdívá „MALÉ BENÁTKY“. O Vánocích se v Colmaru
koná několik vánočních trhů. Báječnou atmosféru dokreslují četné typické
hospůdky s rafinovanými pokrmy a výborným alsaským pivem. Nejpůsobivější je však Colmar po setmění. Je to nejúžasněji nasvícené město ve
Francii. Cca 900 světelných bodů roztroušených po celém městě Colmar
originálním způsobem osvětlí a vymalují tisíci barvami. Odjezd na ubytování do hotelu. Nocleh.
2. den: po snídani navštívíte NEJSLAVNĚJŠÍ ALSASKÝ HRAD, mohutný
Haut-Koenigsbourg, který z výšky 757 m svého skalnatého vrcholku vévodí zdejší rovinaté vinařské krajině. Odtud se vydáte do alsaské metropole
ŠTRASBURKU. Až do 19. století tvořilo Štrasburk pouze historické
centrum (UNESCO), což vysvětluje obdivuhodné bohatství této nejmalebnější části města, kterou obtéká řeka Ill. Nacházejí se zde nejslavnější
štrasburské čtvrti, pamětihodnosti a vyhlášené gurmánské restaurace.
Uvidíte malebné uskupení historických domů při kanálech „Malá Francie“, kryté mosty, krásné náměstí Kléber s hrázděnými domy i slavnou
katedrálu Notre Dame s renesančním orlojem. Celé město je v adventní
době poseto dřevěnými stánky s nejrozmanitějším vánočním zbožím,
dárky i místními specialitami. Atmosféra VÁNOČNÍCH TRHŮ tu je velkolepá, vždyť právě ve Štrasburku je datován nejstarší vánoční trh ve Francii
vůbec. Na závěr je připravena PLAVBA po průplavech vytvořených
z ramen řeky Ill. Návrat domů do půlnoci.
Pozn. Změna programu a termínu vyhrazena.
Kód zájezdu: 995101

1/2
3. 990,- Kč

CENA
1/3
3. 990,- Kč

1/1
4. 590,- Kč

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře
450 Kč/os.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 30 EUR
trasa G (viz str. 4)

10.12. - 11.12.
Naše cena obsahuje:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

1/2
4. 190,- Kč

CENA
3. osoba
3. 990,- Kč

1/1
4. 990,- Kč

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
pobytová taxa
1,50 EUR
Doporučené kapesné na vstupné: cca 30 EUR
trasa B (viz str. 4)

VÍDEŇ V ČASE VÁNOČNÍM

ADVENTNÍ LUBLAŇ A JEZERO BLED
Jezero Bled

Vídeň

2 dny

Zpestřete si předvánoční čas a zavítejte s námi do
Slovinska od českých hranic vzdáleného pouhých 450 km.
Užijete si pohádkovou atmosféru nádherně vyzdobené
slovinské metropole a kouzelného jezera Bled. Poznáte
zajímavé pamětihodnosti, vánoční zvyky, ochutnáte místní
speciality, jako jsou sušené šunky, jelení salámy, sýry, které
můžete nakoupit na bohatých trzích a společně s lahvinkou
lahodného slovinského vína tak zpestřit Váš vánoční stůl.
1. den: Odjezd z ČR ráno cca 4.30–5.30 hod. Přes SRN a Rakouska do Slovinska. Po poledni příjezd do lázeňského městečka Bled, jehož dominantou je nádherné JEZERO, v jehož
vodách se zrcadlí Bledský hrad, který na jezero shlíží z vysokého skalnatého ostrohu. Kolem jezera se vine 6 km dlouhá
promenáda, kterou lemují honosné hotely a domy skvostné
architektury, neboť Bled byl oblíbeným místem slovinské
smetánky. Prohlédnete si okolí jezera a poté si budete užívat
kouzelný VÁNOČNÍ TRH situovaný přímo u jezera. Zažijete
i jeho jedinečnou OSVĚTLENOU VEČERNÍ ATMOSFÉRU, protože ubytování je zajištěno přímo v Bledu v hotelu s možností
užívat WELLNESS ŽIVA BLED. Večeře. Nocleh.
2. den: Po snídani odjedete do hlavního města Slovinska.
LUBLAŇ je obklopena alpskými vrcholy a rozprostírá se kolem
břehů řeky Ljubljanky. Je to jedno z nejpůvabnějších evropských měst, které za svoji originální krásu vděčí rodáku Jožemu
Plečnikovi, který je spojený snad se všemi hlavními místy
a budovami ve městě. Zažijete Plečnikovu „kolonádovou“
tržnici podél řeky, pověstné Trojmostí a Ševcovský most, kostel
sv. Michala, Prešenerovo náměstí nebo Ljubljanský hrad, tyčící
se nad městem, z jehož ochozů jsou nádherné výhledy na
město. Z centra města můžete k hradu vyjet lanovkou. Zdejší
VÁNOČNÍ TRHY patří mezi nejatraktivnější v Evropě.
Ochutnáte krajové speciality a vynikající svařené „kuhano
vino“! Na závěr je připravena návštěva VINAŘSTVÍ s degustací,
pohoštěním a možností výhodného nákupu místních vín.
Návrat domů v nočních hodinách (cca 24.00 hod.).
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Čokoládovna Hauswirth

Prožijte velkolepý advent ve Vídni, v největším městě s nejznámějším
vánočním trhem. Za doprovodu našeho průvodce si připomenete pověstnou vídeňskou vznešenost i noblesu, které vládly na císařském dvoře
v 18. a 19. století a zažijete velkolepou atmosféru adventu.

Každoročně od poloviny listopadu předává svým návštěvníkům jedinečnou a nezaměnitelnou vánoční náladu VÍDEŇSKÝ „CHRISTKINDLMARKT“, který se může pochlubit více než 700letou tradicí. Hlavní děj je
soustředěn na Radničním náměstí, kterému vévodí zářící vánoční strom
obklopený 145 STÁNKY s řemeslnými výrobky, ručně vyrobenými šperky,
lidovými ozdobami na stromeček, přes cukroví, dřevěné hračky až po štoly
a horký punč. Pouze ve Vídni na Vás čekají atrakce jako např. srdíčkový strom,
Ježíškovský expres, obláčkový poštovní úřad apod.
V programu je připravena prohlídka zámku SCHÖNBRUNN, po které zbude
čas na tradiční VÁNOČNÍ TRHY v areálu zámku. Uvidíte rozsáhlé císařské sídlo
HOFBURG se slavnou STŘÍBRNOU KOMOROU, chránící cenné sbírky
jídelního porcelánu, stříbrných a zlatých servisů i habsburské KORUNOVAČNÍ
KLENOTY, nádhernou gotickou stavbu DÓM SV. ŠTĚPÁNA, PARLAMENT ve
stylu klasického řeckého stavitelství, obytné stavby bizarních tvarů a barev
HUNDERTWASSEROVY DOMY, RADNICI apod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

S námi si slavnostní Vídeň v době adventu skutečně užijete!
Nocleh jsme pro Vás připravili přímo ve Vídni, a díky tomu zažijete
neopakovatelnou atmosféru večerního hlavního trhu!
Pro zájemce je připravena večeře v restauraci v centru Vídně!
Kód zájezdu: 995001

Kód zájezdu: 995631

CENA

CENA
10.12. - 11.12.

Sacher-Torte

adventní zájezdy

2 dny

1/2 nebo 1/3
4. 490,- Kč

1/1
4. 990,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, 1× večeře,
vstupné do wellness centra, odborný průvodce CK.
4,50 EUR/os.
Služby plac. v místě: pobytová taxa + přihlašovací taxa
Doporučené kapesné na vstupné: cca 25 EUR
Pozn.:
trasa A (viz str. 4)
ODJEZDY:

03.12. - 04.12.
Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

1/2 nebo 1/3
3. 990,- Kč

1/1
4. 590,- Kč

doprava autobusem, 1× hostel, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře v centru Vídně
cca 25 EUR/os. Platba u průvodce CK.
pobytová taxa
1 EUR
Doporučené kapesné na vstupné: cca 30 EUR
Při objednávce uvádějte číslo cestovního dokladu.
trasa C (viz str. 4)
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ADVENTNÍ ZÁJEZDY
Plovoucí lucerna „světlo míru“
na jezeře Wolfgangsee

Praha

Hallstatt

III. adventní sobota:
10.12.2022
CÍSAŘSKÝ ADVENT
U HALLSATTSKÉHO JEZERA
• Kouzelná příroda rakouských Alp • Nádherné jezerní městečko
Hallstatt (UNESCO) • Pozemní lanovkou z Hallstattu na horu
Salzberg • Fantastické vyhlídky • Jezerní trh s grilovanými
rybími specialitami i dárky • Oblíbené letovisko císařovny Sissi •
• Bad Ischl a jeho adventní trhy •

adventní zájezdy

Kód zájezdu: 996801
Cena: 1. 790 Kč
Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odb. průvodce CK.
Pozn.: Doporučené kapesné na vstupné cca 35 EUR.
ODJEZDY: trasa A (viz str. 4)

ČESKÉ VÁNOCE
V ČESKÉM KRUMLOVĚ
• Destilérka, pivovar a čokoládovna Svachovka: exkurze
a výhodné originální nákupy • Vánoční trhy jako z pohádky
v historickém centru • Zážitková voroplavba po Vltavě •
• Komentovaná prohlídka kláštera Minoritů •
• Podvečerní Český Krumlov •

Kód zájezdu: 996701
Cena: 890 Kč
Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Pozn.: Doporučené kapesné na vstupné cca 350 Kč +
350 Kč/voroplavba.
ODJEZDY: trasa C (viz str. 4)

KOUZELNÝ ADVENT
U JEZERA WOLFGANGSEE
• Zážitková plavba po osvětleném jezeře Wolfgangsee •
• Výjezd parní zubačkou na horu Schafberg • Jezerní vánoční trhy •
Kód zájezdu: 995801
Cena: 1. 990 Kč
Naše cena obsahuje: doprava autobusem, adventní plavba lodí
po jezeře, odborný průvodce CK.
Pozn.: Doporučené kapesné na vstupné cca 18 EUR.
ODJEZDY: trasa A (viz str. 4)
Český Krumlov
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IV. adventní sobota:
17.12.2022
ADVENT V MNICHOVĚ
• Prohlídka historického centra Mnichova • Slavný Jesličkový trh
• Vánoční trhy a nákupy • Císařská rezidence a další významné
pamětihodnosti nebo muzea (technické, historické,...) •
• Možnost návštěvy slavného Muzea BMW •
Kód zájezdu: 996001
Cena: 1. 290 Kč
Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Pozn.: Doporučené kapesné na vstupné cca 15 EUR.
ODJEZDY: trasa A (viz str. 4)

PRAHA VÁNOČNÍ
• Pražské Jezulátko • Kampa • Vánoční trhy a nákupy •
• Zážitková plavba lodí po Vltavě •
Kód zájezdu: 996401
Cena: 790 Kč
Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Pozn.: Doporučené kapesné na vstupné cca 350 Kč.
ODJEZDY: trasa G (viz str. 4)

VÁNOČNÍ ROMANTIKA
V REGENSBURGU
• Prohlídka historického centra • Zážitková plavba lodí
s občerstvením • Vánoční trhy a nákupy •
Kód zájezdu: 996201
Cena: 990 Kč
Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Pozn.: Doporučené kapesné na vstupné cca 18 EUR.
ODJEZDY: trasa A (viz str. 4)
Regensburg

