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ADVENTNÍ ZÁJEZDY 2016

Zákonné pojištění:  všechny zájezdy pořádané Quicktour s. r. o. jsou pojištěny dle zákona č.159/199 Sb. proti úpadku u Pojišťovny Generali, a. s.  Jsme členem 
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.  Všeobecné a stornovací podmínky pro účast na zájezdu jsou otištěny na zadní straně cestovní smlouvy a jsou 
nedílnou součástí katalogu. Není-li uvedeno jinak: Zájezd pořádá cestovní kancelář Quicktour s. r. o.  Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38. 

 Změna časových sledů zájezdu je vyhrazena.

Vážení klienti, i když se tomu nechce ani věřit, čas nejkrásnějších svátků v roce se opět pomalu blíží a s ním i doba adventu, 
která byla pro naše předky znamením zklidnění a zamyšlení. V našich dnech je tato část roku symbolem předvánočního sho-
nu a hektických příprav. Rádi bychom Vám představili letošní nabídku zájezdů s adventní a vánoční tématikou. Zastavte 
se i Vy v předvánočním hemžení, pojeďte si odpočinout, přivonět k Vánocům a načerpat nápady k slavnostní tabuli nebo 
pod vánoční stromeček. Čekají Vás adventní trhy s hrnečky svařeného vína, lahodného punče a kornouty pečených kaštanů 
a pražených oříšků. Z druhé strany katalogu najdete zkrácenou nabídku zimních lyžařských pobytů.

Příjemné adventní dny Vám přeje kolektiv CK Quicktour.

RAKOUSKO: SALZBURG a WOLFGANGSEE • STEYR • VÍDEŇ • OBERNDORF • NĚMECKO: JIŽNÍ BAVORSKO • 
NORIMBERK, BAMBERK a ROTHENBURG • SEIFFEN • DRÁŽĎANY • MÍŠEŇ • SASKO • HRAD LAUF • PASOV • 
ČESKO: PRAHA • BABIČČINO ÚDOLÍ • HRÁDEK U NECHANIC • VALAŠSKO • BÍLÉ KARPATY • JIŽNÍ ČECHY • 
VELKÁ BRITÁNIE: LONDÝN… a jednodenní adventní zájezdy na vánoční trhy

PRO KOLEKTIVY A SKUPINY připravíme zájezdy v termínech a s programem na přání. SLEVY pro skupiny nad 20 osob!

5 %
S L E V A

www.quicktour.cz

Centrála České Budějovice: 
Biskupská 12; 370 01 České Budějovice
tel.: 386 350 220; tel./fax: 387 311 225
e-mail: info-cb@quicktour.cz
e-mail: rezervace@quicktour.cz

Pobočka Praha:
Vodičkova 31 - Myšák Gallery; 110 00 Praha 1
tel./fax: 224 827 100; tel.: 224 828 236; 
e-mail: info-praha@quicktour.cz

autorizovaný prodejce:

 za včasné objednání a zaplacení zálohy  
do 16.9.2016

 pro stálé klienty, kteří si v CK Quicktour zakoupili 
jakýkoli zájezd v roce 2014, 2015 a 2016

Slevy se sčítají do maximální výše 6 % a počítají se pouze 
ze základních cen. Slevy se neposkytují na jednodenní zájezdy  
 a zájezdy pořádané jinou cestovní kanceláří.
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Program zájezdu:
1.den: odjezd z ČR v ranních hodinách (z Prahy cca v 5.45 h, z ČB cca v 8.00 h), 
příjezd na poutní místo Pöstlingberg, návštěva baziliky, poté prohlídka centra 
Linze s průvodcem, volný čas k návštěvě vánočních trhů a k nákupům. Odpo-
ledne si budete moci prohlédnout město Vánoc Steyr, včetně muzea Vánoc a 
vánočních trhů, následuje ubytování.
2.den: po snídani navštívíme poutní místo Christkindl: poutní kostelík, vánoč-
ní poštovní úřad, muzeum s největšími jesličkami na světě. Atraktivní přejezd 
nejstarší rakouskou úzkokolejnou parní železnicí ze Steyru do Grünburgu 
u Steinbachu - prohlídka městečka Steinbach s adventním trhem a největ-
ším rakouským adventním kalendářem, možnost návštěvy Domu jesliček. 
Na závěr navštívíme klášter Kremsmünster (platba v CK). Návrat do ČR ve ve-
černích hodinách (do ČB cca ve 20.30 h, do Prahy cca ve 22.30 h)
Změna časového sledu zájezdu je vyhrazena.

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí ve 3* hotelu, dopravu busem, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku, plavbu lodí ze Stroblu do St. Wolfgangu

Cena nezahrnuje: vstupy: jízdné na Schafberg (dospělá os. 16 €, děti 6–14 let 
5,50 €), koupání v Bad Ischlu (16 €, se saunami 23 €)

Příplatky: (nutno objednat již při sepsání cestovní smlouvy!)
- cestovní pojištění: komplexní vč. pojištění na storno 68,- Kč/os./pobyt 
- jednolůžkový pokoj: 450,- Kč

Ubytování je ve 3* hotelu Carossa v Abersee, který nabízí prostorné, útulně 
zařízené dvou- až čtyřlůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, SAT/TV, telefo-
nem a balkónem. Za malý příplatek možno zajistit i jednolůžkové pokoje.
Stravování: snídaně formou bufetu, večeře - menu o 3 chodech (nápoje ne-
jsou v ceně)
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Č. Budějovice (případně po do-
hodě další odjezdová místa na trase, místa mimo trasu po dohodě za příplatek)

Termín: Cena za osobu v 1/2-1/4 pokoji

3.12. – 4.12.2016 3.290,- Kč

Nezapomenutelný adventní výlet do Linze (hlavního města Horního Rakous-
ka) a do města Vánoc Steyru s malebným Christkindlem. Také uvidíte nej-
větší adventní kalendář na domech ve Steinbachu, svezete se parní úzkoko-
lejkou a navštívíte klášter Kremsmünster.

Termín: Cena za osobu v 1/2-1/3 pokoji

10.12. – 11.12.2016 3.190,- Kč

Město Vánoc Steyr 
a další klenoty Horního Rakouska

Cena zahrnuje: 1x ubytování se snídaní ve 4* hotelu, dopravu busem, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku, přejezd parní železnicí ze Steyru do Grünburgu, po-
bytovou taxu

Cena nezahrnuje: vstupy (doporučená částka na vstupy cca 10-15 €), večeři

Příplatky: (nutno objednat již při sepsání cestovní smlouvy!)
- cestovní pojištění: komplexní vč. pojištění na storno 68,- Kč/os./pobyt
- jednolůžkový pokoj: 600,- Kč
- prohlídka kláštera Kremsmünster: 240,- Kč/dosp., 110Kč/dítě do 10let

Ubytování je zajištěno ve velice pěkném 4* hotelu Landhotel Eckhard pou-
hých 6 km od Steyru. Hotel nabízí komfortně zařízené dvou- a třílůžkové pokoje 
s vlastním soc. zařízením, TV, WiFi (zdarma), telefonem a trezorem. Jednolůžko-
vé pokoje jsou za příplatek.
Stravování: snídaně formou bufetu v ceně
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Č. Budějovice (případně po do-
hodě další odjezdová místa na trase, místa mimo trasu po dohodě za příplatek)

Christkindl
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Advent v Salzburgu
a na Wolfgangsee
s možností koupání v Bad Ischlu

Město Salzburg v  čase Adventu nabízí nezapomenutelné zážitky a vánoční 
inspiraci, stejně jako jezero Wolfgangsee ležící v Solné komoře mezi majestát-
ními štíty hor. Všechna zdejší městečka žijí adventními trhy a jedinečnou vá-
noční atmosférou. Každé má svůj vánoční symbol, z nichž nejznámější je obří 
lucerna v St. Wolfgangu. Pro milovníky koupání jsme připravili jako alternati-
vu návštěvu vyhlášených Císařských lázní v Bad Ischlu, kde na Vás čekají ba-
zény se slanou vodou, vířivky, podvodní masáže, saunový svět a další atrakce.

Salzburg

St. Wolfgang

Program zájezdu:
1.den: odjezd z ČR v časných ranních hodinách, příjezd do Salzburgu: prohlídka 
města s  průvodcem, návštěva vánočních trhů před Dómem, individuální volno. 
V podvečer přejezd do St. Gilgenu na Wolfgangsee: krátká prohlídka městečka, ro-
mantická večerní atmosféra barokních vánočních trhů. Večeře a ubytování v hotelu.
2.den: po snídani odjezd do Stroblu, následuje plavba lodí po jezeře Wolfgang-
see ze Stroblu do St. Wolfgangu kolem obří plovoucí lucerny. Zde se skupina roz-
dělí na 2 části dle zájmu. První část skupiny se zdrží v St. Wolfgangu cca hodinu a půl 
(vánoční trhy) a poté odjede bez průvodce na 4-hodinové koupání do Bad Ischlu 
– Císařské lázně. Druhá část skupiny: St. Wolfgang - výjezd unikátní ozubenou 
parní železnicí na úpatí hory Schafberg, prohlídka městečka a kostela s průvod-
cem, vánoční trhy, poté odjezd do Bad Ischlu na prohlídku lázeňského městečka. 
Návrat do ČR ve večerních hodinách (do ČB cca ve 21 h, do Prahy cca ve 23 h).
Změna časového sledu zájezdu je vyhrazena. Zájem o 1. nebo 2. variantu 
programu na 2. den hlaste při sepsání smlouvy.

RAKOUSKO
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Program zájezdu: 
odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách; příjezd do Vídně cca v 9.30-10.00 h; 
návštěva vánočních trhů v  areálu Schönbrunnu, přesun metrem do centra, 
krátká prohlídka centra města s  průvodcem - Opera, Kärtnerstrasse, Ste-
phansdom, Hofburg, individuální volno k návštěvě vánočních trhů u radnice 
a k nákupům, odjezd z Vídně cca v 18.00 h, návrat do ČR ve večerních hodinách 
Změna časového sledu zájezdu je vyhrazena.

Již tradiční a oblíbený adventní výlet Vás zavede za  architektonickými 
skvosty a nejslavnějšími vánočními trhy do Vídně, hlavního města Rakouska. 
Vychutnejte si vídeňskou gastronomii, vánoční pohodu i nákupy. Nelze 
vynechat originální Sachrův dort podávaný v krásném prostředí hotelu Sa-
cher nedaleko historického centra města. Odtud už je to jen pár kroků k nej-
významnějším památkám, jako je bývalá císařská rezidence Hofburg ukrý-
vající cennou klenotnici, vyhlášená  Opera  řadící se mezi pět neslavnějších 
operních scén světa, vídeňská galerie Albertina nebo katedrála sv. Ště-
pána (nejvýznamnější gotická stavba v Rakousku) jejíž barevná střecha z ta-
šek přitáhne pohled každého návštěvníka. Opomenout nelze ani vídeňskou 
radnici,  slavné divadlo  Burgtheater  či unikátní muzejní čtvrť. Pozornost 
samozřejmě poutají hlavně  adventní trhy  jako například ten u  katedrály 
sv. Štěpána. Zde si vychutnáte jahodový punč, podávaný v  tradičním hr-
níčku ve tvaru botičky nebo vynikající gulášovku a česnečku servírova-
nou v bochníku křupavého chleba. U radnice si pochutnáte na svařených 
vínech různých chutí, ovoci v čokoládě, pečené bramboře nebo rakouské 
vánoční specialitě Kletzenbrot. Odměnou po celém dni inspirujících zážitků 
a adventní pohody jsou i nádherně osvětlené a vyzdobené vídeňské bulváry.

Advent ve Vídni
1-denní zájezd na adventní trhy u
vídeňské radnice a u Schönbrunnu
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Vánoční trh u Belvederu

Vánoční strom přání

©
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Vídeň - nabídka pro kolektivy:
Pro uzavřené kolektivy a školní skupiny nad 40 osob uspořádáme zá-
jezd do Vídně v libovolném termínu, program připravíme na míru. Z nabí-
dek vybíráme:
- návštěva Schönbrunnu se vstupenkou Classic Pass zahrnující prohlídku 

zámku Grand Tour (40 pokojů) s audioguidem v češtině, zahrady korunní-
ho prince, bludiště, Gloriettu a štrúdl show (prezentace přípravy pravého 
vídeňského štrúdlu v kavárně Rezidenz)

- projížďka na obřím kole v  Prátru (dle termínu a času ev. s  výhledem 
na noční Vídeň)

- originální prohlídka osvětlené Vídně ze střechy Přírodovědeckého 
muzea spojená s konzumací vánočního punče (výhled na centrum Víd-
ně a vánoční trhy před muzeem) – možno uskutečnit v adventním čase

- vstupenky na koncerty vážné hudby (Mozart, Strauss aj.)
- děti do 19 let mají vstup do mnoha muzeí zdarma, rádi zprostředku-

jeme zájezd a zajistíme Vám vstup pro školní skupiny
- zájezdy s přenocováním ve Vídni nebo u Vídně

Schönbrunn

© Österreich Werbung

RAKOUSKO

K jednodenním zájezdům se pokyny neposílají! Jako pokyny
k odjezdu slouží následující informace:
- sraz klientů je 15 minut před odjezdem
- návrat ve večerních hodinách (do ČB cca ve 21:30 h, do Prahy cca ve 23:30 h)
- cena zájezdu nezahrnuje cestovní pojištění (doporučujeme sjednat si in-

dividuální pojištění)

Termíny: 3.12., 10.12., 17.12.

Odjezd: Odjezdové místo: Cena:

3:00 Praha, stanice metra I. P. Pavlova 790,- Kč

3:30
3:45

Benešov, před hotelem Benica
Votice, autobusové nádraží

690,- Kč

4:15
4:30
4:40

Tábor, před vlakovým nádražím
Soběslav, motorest Paluba
Veselí n. Lužnicí, náměstí TGM

650,- Kč

5:30
6:00

Č. Budějovice, McDonald´s, Strakonická ul.
Třeboň, náměstí Na Rybníčku

550,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy, metro ve Vídni (cca 4 €)
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Termín: Cena za osobu v 1/2-1/3 pokoji

10. – 11.12.2016 3.190,- Kč

Cena zahrnuje: 1x ubytování se snídaní ve 3* hotelu, dopravu busem, průvodce

Cena nezahrnuje: vstupy (klášter Stift Klosterneuburg: cca 9 €, vánoční trhy na 
Schloss Hof: dosp. cca 6 €, děti (6-15) cca 3 €), večeři, cestovní pojištění

Příplatky: (nutno objednat již při sepsání cestovní smlouvy!)
- cestovní pojištění: komplexní vč. pojištění na storno 68,- Kč/os./pobyt
- jednolůžkový pokoj: 600,- Kč

Pro kolektivy od 15 osob nabízíme také zajištění vstupenek:
- vstupenka na výstavy v Albertině: dosp. 370,- Kč/os., děti do 19 let zdarma 

(děti musejí mít s sebou doklad o věku)
- vstupenka na výstavu v Kunstforu: dosp. 280,- Kč, děti a mládež do 27 let 

a senioři nad 60 let: 230,- Kč

Ubytování je zajištěno v hotelu Novum Congress ***, který se nachází přímo 
u nového Hlavního nádraží ve Vídni, pouhé 2 minuty chůze od stanice metra 
a 5 minut od letohrádku Belvedere a jeho nádherných zahrad. Stylově zařízené 
pokoje jsou s vlastním soc. zařízením, TV/SAT, trezorem a WiFi (zdarma). Stravo-
vání: snídaně podávaná formou bohatého bufetu.

Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Č. Budějovice, Třeboň (pří-
padně po dohodě další odjezdová místa na trase, místa mimo trasu po dohodě 
za příplatek)

Vídeň, Nová radnice
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Advent ve Vídni
a Dolním Rakousku
2- denní zájezd

To nejlepší z  Dolního Rakouska: Krems, Stift Klosterneuburg, Schloss Hof 
a  elegantní dáma nad Dunajem Vídeň - záruka příjemně stráveného ad-
ventního víkendu.

Program zájezdu:
1.den: odjezd z ČR v ranních hodinách (z Prahy cca v 5.45 h, z ČB cca v 8.00 h), 
příjezd do Kremsu, prohlídka historického centra s průvodcem. Pak přejedeme 
ke klášteru Stift Klosterneuburg: prohlédneme si sakrální interiéry s průvod-
cem (světoznámý zlatý Verdunský oltář, kostel, křížová cesta). Odpoledne se 
přesuneme ke klenotu barokní architektury, císařskému zámku Schloss Hof, 
kde návštívíme vánoční trhy v areálu zámku a zahrad, ochutnáme místní punč 
a jako vzpomínku si pak můžeme odnést adventní hrneček.
2.den: po snídani pojedeme do Vídně: dopoledne prohlídka centra města 
s průvodcem: Opera, Kärtnerstrasse, Stephansdom, Hofburg, odpoledne indi-
viduální volno: možnost návštěvy vánočních trhů u vídeňské radnice, pří-
padně výstavy v Albertině (např. stálá výstava „Od Moneta k Picassovi“), 
nebo v Kunstforu. Odjezd z Vídně cca v 18.00 h, návrat do ČR ve večerních 
hodinách (do ČB cca ve 21.00 h, do Prahy cca ve 23.00 h).
Změna časového sledu zájezdu je vyhrazena.
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Program zájezdu:
1.den: odjezd v časných ranních hodinách z Prahy, přes České Budějovice (zájezd 
nejede po D1), dopoledne příjezd do Vídně, první zastávkou nevšední obytný 
dům „Hundertwasser Haus“, jehož prostřednictvím se architekt Hundert-
wasser rozhodl bojovat proti strohé a bezduché moderní architektuře, poté ná-
vštěva „kratochvilného zámečku“ Schönbrunn, který si za své letní sídlo zvolila 
císařovna Marie Terezie, prohlídka zámku a zámeckých parků, návštěva vánoč-
ních trhů na nádvoří zámku; ubytování v hotelu, odpoledne si dopřejte rela-
xaci v jedinečných lázní Therme Wien, kde v centru města obklopeni přírodou 
naberete sílu na další poznávání císařské Vídně (vnitřní i venkovní bazény s různě 
teplou vodou, bazény se slanou vodou, vířivky, masážní trysky, za příplatek solný 
svět a sauny), večerní návštěva typického vídeňského lokálu Heuriger a poseze-
ní u Vídeňského vína (nejvíce „in“ jsou Veltlínské zelené a Zweigeltrebe)

Vídeň, Karlsplatz
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Vídeň pro pokročilé
3- denní zájezd

Cena zahrnuje: 2x ubytování se snídaní ve 3* hotelu, dopravu busem, průvodce

Cena nezahrnuje: vstupné (cca 60 €), MHD ve Vídni (cca 15 €) 

Příplatky: (nutno objednat již při sepsání cestovní smlouvy!)
- cestovní pojištění: komplexní vč. pojištění na storno 102,- Kč/os./pobyt
- jednolůžkový pokoj: 1.700,- Kč

Ubytování je zajištěno v hotelu Star Inn Hotel Wien Schönbrunn ***, který 
se nachází pouhých několik minut chůze od Schönbrunnu. Přímo u hotelu 
najdete stanici dvou linek metra. Svým hostům hotel nabízí klimatizované 
dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem a WiFi zdar-
ma. Stravování: snídaně formou bohatého bufetu

Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Č. Budějovice, Třeboň (pří-
padně po dohodě další odjezdová místa na trase, místa mimo trasu po dohodě 
za příplatek)

Termín: Cena za osobu v 1/2 pokoji

16. – 18.12.2016 3.990,- Kč

RAKOUSKO

2.den: snídaně, pěší procházka centrem Vídně začíná na Naschmarktu 
(nejznámější vídeňský „Mlsný trh“ se 120 stánky, hospůdkami a kavárnami je 
tradičním místem setkání všech Vídeňánů), přes Karlovo náměstí, kolem slav-
né vídeňské Opery a galerie Albertina, přes nákupní třídu Kärntner Strasse 
k nejvýznamnější gotické stavbě – dómu Sv. Štěpána, volný čas na prohlíd-
ku malebných vánočních trhů a na oběd, ať už v podobě vynikající gulášov-
ky v křupavém chlebu či na „největší vídeňský řízek v Rakousku“ ve vyhlášené 
restaurace Figlmüller; zastávka u jediného dochované vídeňského bytu W. A. 
Mozarta, ve kterém složil operu Figarova svatba, odpoledne procházka přes 
ulici „Na Příkopech“, kolem Minoritního kostela a Burgtheater k radnici, vol-
ný čas na největších vánočních trzích ve Vídni; večerní výlet do osvětleného 
Prátru, kde najdete jeden ze symbolů města – obří Ferrisovo kolo z roku 1896
3.den: snídaně, „císařská procházka“ Vídní začíná u Belvederu, spojeného 
s osobností prince Evžena Savojského, přejezd MHD na náměstí Marie Tere-
zie k budovám Přírodovědeckého a Umělecko-historického muzea, přes Burg- 
garten do císařského hlavního sídla Hofburgu, odpoledne volný čas na pose-
zení ve vyhlášeném hotelu Sacher u stejnojmenného dortu, návštěvu muzeí 
či galerie Albertina, popř. k detailní prohlídce Hofburgu (klenotnice, muzeum 
císařovny Sissi), v podvečer odjezd zpět do ČR



5.
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Advent v Mariazellu
ve Štýrských horách a v údolí vína
Největší adventní věnec na světě, čertovský běh - krampuslauf, andělský poš-
tovní úřad, živé jesličky, adventní kalendář velikosti domu, perníková chaloup-
ka skutečných rozměrů z tuny perníku, vánoční trhy, kláštery a dómy, historická 
městečka, zasněžené Alpy i kraj vinic kolem Dunaje.

Termín: Cena za osobu

26.11. – 27.11. 2016 3.500,- Kč

Cena zahrnuje: 1x ubytování se snídaní ve 3* hotelu, dopravu busem, průvod-
ce, pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje: vstupy (doporučená částka na vstupy cca 30 €), večeři

Příplatky: (nutno objednat již při sepsání cestovní smlouvy!)
- cestovní pojištění: komplexní vč. pojištění na storno 68,- Kč/os./pobyt

Ubytování je ve 3* hotelu v Mariazellu se snídaní (forma bufetu)

Odjezdová místa: Praha, Č. Budějovice, po dohodě buď Benešov - Tábor, 
nebo Příbram – Písek, dále: Trutnov, Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice, po 
dohodě Chlumec n. C., Poděbrady, Liberec, Jablonec, Turnov, Mladá Boleslav

Zájezd pořádá CK Radek Kredba

Program zájezdu:
1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Zastávka v cisterciáckém klášteře Lilienfeld, 
který má největší gotickou křížovou chodbu na světě. Mariazell - největší 
a nejznámější rakouské poutní místo s velkým dómem a Zázračnou kaplí ožívá kaž-
doročně pohádkovým adventem. Letos se s námi i vy můžete vydat do pohádkové 
alpské krajiny a prožít jedinečnost zdejšího adventu s malebnou bazilikou obklope-
nou zimním světem hor. Ubytování v hotelech *** v Mariazellu přímo u adventní-
ho trhu. Exkurze do mariazellské perníkárny s ukázkou výroby a s muzeem výroby 
perníků, kde je i malá sbírka perníkových chalup různých rozměrů,… Perníkárna 
v čase adventu denně odbaví až 3 tisíce voňavých balíčků do celého světa. Exkur-
ze do slavné marizellské likérky, která vyrábí ve třech druzích bylinkový likér z více 
než 33 různých bylin v tajném složení vč. ochutnávky,… 4 mariazellské betlémy 
vč. mechanického a živého betlému. Obří perníková chalupa vážící jednu tunu je 
vysoká 5 metrů, obří adventní kalendář, největší adventní věnec na světě s průmě-
rem 12 metrů a s hmotností 6 tun. Přímo 
z centra lze vyjet kabinovou lanovkou 
do horského světa. Jak říká zdejší slogan 
„Mariazell je dar z nebes“… a proto ne-
smí čerti k bazilice. Tradiční běh čertů 
Krampuslauf je proto vždy v některé z 
přilehlých obcí. Nejtěžší dřevěná maska 
váží 30 kg. Cca 100 čertů - opravdu au-
tentická tradiční alpská podívaná.
2.den: Návštěva údolí Wachau a kláštera v Melku (prohlídka, UNESCO) - nej-
velkolepější barokní komplex Rakouska. Adventní trhy v obřím klášteře Göttweig 
- výstava betlémů. Prohlídka historického města na Dunaji Krems s množstvím 
historických památek a s adventním trhem. Pro zájemce návštěva vinařství. Ná-
vrat do Prahy mezi 22. a 24. hodinou.

©
 TVB M

ariazellerLand

Advent v Salzburgu 
a Tichá noc v Oberndorfu
Salzburg, neboli Solnohrad, stál vždy na výsluní dějin. Vládli mu arcibisku-
pové a jejich bohatstvím byla sůl. Stověžaté město nad řekou Salzach je 
plné kostelů, klášterů a paláců. S hrnečkem punče v ruce se projděte ma-
lebnými uličkami, po kterých kdysi kráčel i nejslavnější salcburský rodák 
Wolfgang Amadeus Mozart, jehož odkaz je patrný na každém rohu. A až 
se setmí, tak si v nedalekém Oberndorfu zazpíváme píseň Tichá noc, Svatá 
noc, která zde roku 1818 vznikla.

Program zájezdu:
odjezd v  ranních hodinách z  ČR, příjezd do Salzburgu. S  průvodcem navští-
víte během cca 2 hodiny dlouhé procházky zahradu zámku Mirabell, před 
kterým najdete první z adventních trhů v Salzburgu - mají tu nejlepší pome-
rančový punč a pečené kaštany, Makartovo náměstí s „Mozartovým obyt-
ným domem“, hotelem Sacher a kostelem Nejsvětější trojice, Obilnou uličku 
s půvabnými obchůdky a rodným domem W. A. Mozarta, Rezidenční ná-
městí s adventním trhem, kde seženete nejkrásnější přírodní vánoční ozdoby, 
Mozartovo náměstí s kluzištěm a „voňavým punčovým trhem“, Chrámové 
náměstí s nejstarším a největším adventním trhem, kde nezapomeňte ochut-
nat vynikající pečenou bramboru, a Kapitulní náměstí  pod pevností Ho-
hensalzburg, která je dominantou města. Následovat bude volný čas (cca 3 
hodiny) na procházky po adventních trzích. Podvečer odjezd do Obern-
dorfu, kde si v místní kapličce zabroukáme slavnou píseň Tichá noc. Před kaplí 
je malý adventní trh, kde voní cukrové makademiové oříšky.

Termín: 10.12.2016

Odjezd: Odjezdové místo: Cena:

5:30 Praha, na Florenci, dům č. 19. 950,- Kč

6:30
7:00

Benešov, před hotelem Benica
Votice, autobusové nádraží

900,- Kč

7:30
7:40

Tábor, před vlakovým nádražím
Soběslav, motorest Paluba

850,- Kč

8:30 Č. Budějovice, McDonald´s, Strakonická ul. 750,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy

RAKOUSKO

K jednodenním zájezdům se pokyny neposílají! Jako pokyny
k odjezdu slouží následující informace:
- sraz klientů je 15 minut před odjezdem
- návrat ve večerních hodinách (do ČB cca ve 21:30 h, do Prahy cca ve 23:30 h)
- cena zájezdu nezahrnuje cestovní pojištění (doporučujeme sjednat si in-

dividuální pojištění)
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Termín: Cena za osobu:

10. – 11.12.2016 3.290 Kč

Romantický advent 
v jižním Bavorsku
a národní park Berchtesgaden

Národní parky Berchtesgaden a Bavorský les, plavba lodí po jezeře Königsee, 
malebný Altötting, nejdelší hrad v Evropě Burghausen, zámek Tüssling

Program zájezdu:
1.den: odjezd z ČR v ranních hodinách (z Prahy cca v 5.45 h, z ČB cca v 8.00 h), 
po přejezdu národního parku Bavorský les se přesuneme do Pasova: adventně 
vyzdobené město na soutoku třech řek s procházkou po historickém jádru. Bude 
následovat malebné městečko a poutní místo Altötting, který proslavil papež Be-
nedikt XVI., jenž se v jeho okolí narodil a v době svého úřadování v Římě jej navštívil. 
Prohlédneme si nejvýznamnější památky s průvodcem (basilika sv. Anny, kostel sv. 
Magdaleny, svatá kaplička) a poté budeme mít čas k návštěvě vánočních trhů, 
které se konají na náměstí Kapellplatz a jsou označovány jako jedny z nejhezčích 
v Německu. V podvečer navštívíme adventní trhy na zámku Tüssling, kde bude-
te mít možnost v  17.30  hod. shlédnout světelnou show. Odjezd na ubytování 
v Mühldorfu, za příplatek večeře. 
2.den: po snídani pojedeme do národního parku Berchtesgaden, kde se nej-
prve svezeme lodí po jezeře Königsee, obklopeném majestátními štíty hor, 
ke kostelu St. Bartholomä a poté si prohlédneme samotné horské městečko 
Berchtesgaden a navštívíme adventní trhy na historickém náměstí i v areá-
lu zámku. Cestou domů se ještě zastavíme v  rakouském Oberndorfu, který 
proslul zejména tím, že zde poprvé zazněla světoznámá píseň Tichá noc. Zde 
navštívíme kapli a vánoční trhy, zájemci ev. také muzeum Tiché noci. Návrat do 
ČR ve večerních hodinách (do ČB cca ve 21 h, do Prahy cca ve 23 h).
CK si vyhrazuje právo drobných změn programu: v případě, že by bylo je-
zero Königsee zamrzlé a lodě nejezdily (stává se cca 1x za 6-7 let), bude místo 
projížďky lodí návštěva solného dolu v Berchtesgadenu.

Cena zahrnuje: 1x ubytování se snídaní ve 3* hotelu, dopravu busem, průvodce

Cena nezahrnuje: vstupy, loď (doporučená částka na vstupy a loď cca 30 €), 

Příplatky: (nutno objednat již při sepsání cestovní smlouvy!)
- cestovní pojištění: komplexní vč. pojištění na storno 68,- Kč/os./pobyt
- večeře v hotelu: 490,- Kč/os. (3-chodové menu bez nápojů)
- jednolůžkový pokoj: 590,- Kč

Ubytování  je zajištěno ve  3* hotelu miHOTEL  v  Mühldorf am Inn, který 
nabízí komfortní moderně zařízené pokoje s vlastním soc. zařízením, SAT/TV, 
připojením na internet.

Stravování: snídaně formou teplého i studeného bufetu v ceně, večeře za pří-
platek - menu o 3 chodech (nápoje nejsou v ceně)

Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Č. Budějovice (případně po do-
hodě další odjezdová místa na trase, místa mimo trasu po dohodě za příplatek).

Adventní perly Bavorska
Norimberk, Bamberg a Rothenburg
Navštivte s námi nejkrásnější adventní města Bavorska, ke kterým rozhod-
ně patří: Bamberk - malebné středověké městečko pod záštitou UNESCO, 
jehož hlavní předvánoční atrakcí je množství jesliček rozmístěných po sta-
rém městě; Norimberk - město s nejslavnějším adventním trhem v celém 
Německu; Rothenburg - německé město Vánoc s vánočním muzeem a spe-
cializovanými prodejnami vánočních ozdob a zároveň jedno z nejzachova-
lejších středověkých měst v Evropě s křivolakými uličkami a hrázděnými 
domy; atmosféru Vánoc znásobí návštěva malebného skanzenu v Bad 
Windsheim

Program zájezdu:
1.den: odjezd z ČR v časných ranních hodinách (z ČB cca ve 4 h, z Prahy cca 
v 6 h), dopoledne přijedeme do Bamberku, prohlédneme si historické jádro 
města a jesličky s průvodcem. Poté se přemístíme do Norimberku - krátká 
prohlídka města s průvodcem, individuální volno k návštěvě nejkrásnějšího vá-
nočního trhu Německa. Odjezd na ubytování v městečku Langenzenn, večeře 
v gasthofu (za příplatek), možnost využití hotelového wellness (zdarma). 
2.den: po snídani nás čeká Rothenburg - prohlídka města s průvodcem, 
muzeum Vánoc, největší sbírka vánočních ozdob, specializované prodejny 
vánočních ozdob. Odpoledne zavítáme do malebného franckého skanzenu 
v Bad Windsheim s typickými hrázděnými domy, kde si vychutnáme poetic-
kou atmosféru franckých Vánoc. Odjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Termíny: 1. a 2. osoba 3. osoba

3. – 4.12.2016 3.190,- Kč 2.990,- Kč

Cena zahrnuje: 1x ubytování se snídaní ve 3* hotelu, dopravu lux. busem, prů-
vodce 

Cena nezahrnuje: vstupy; koupání v lázních (dosp. os. 10 EUR/2,5 hod., 11,5 
EUR/3,5 hod., děti do 6 let nemají přístup. Příplatek na saunový svět 5 EUR); 
vstupné do skanzenu 6 EUR; doporučená částka na večeři cca 10-15 EUR

Příplatky: (nutno objednat již při sepsání cestovní smlouvy!)
- cestovní pojištění: komplexní vč. pojištění na storno 68,- Kč/os./pobyt,
- jednolůžkový pokoj: 790,- Kč
- večeře: 420,- Kč/os. (2-chodové menu bez nápojů)

Ubytování je zajištěno ve 3* hotelu Seerose, který leží na klidném místě na 
okraji městečka Langenzenn. Ubytováni budete v jedno-, dvou- a třílůžkových 
příjemně zařízených pokojích s  vlastním soc. zařízením, SAT/TV, telefonem, 
WiFi a fénem. Snídaně formou bufetu se podávají přímo v  hotelové jídelně. 
K  hotelu patří také vedlejší gasthof vyhlášený výbornou kuchyní, kde může-
te večer posedět v  útulném prostředí a kde se také podávají večeře. Do 22 
hod. můžete zdarma využít hotelové wellness (sauna, pára).

Stravování: snídaně formou teplého i studeného bufetu v ceně 

Odjezdová místa: České Budějovice, Tábor, Votice, Benešov, Praha, Plzeň

©
 Rothenburg Tourism
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Hornický advent v Seiffenu
Velký havířský pochod v malebném 
hornickém a lázeňském městečku
Lázně Seiffen ležící na německé straně Krušných Hor jsou navštěvovány ze-
jména v  čase adventu, kdy jsou malebné domečky, ve kterých původně žili 
horníci a výrobci hraček, slavnostně nazdobeny. Koná se zde proslulý adventní 
trh a velký havířský pochod, kdy městečkem prochází průvod více než 400 
horníků oblečených do tradičních krušnohorských krojů. K  tomu na 50 stán-
ků s občerstvením a řemeslnými výrobky na adventním trhu, muzeum hraček 
a místní krušnohorský skanzen – to je romantický advent jak má být.

Odjezdy: Č. Budějovice Mariánské náměstí naproti Policii 5.00, Soběslav – 
Paluba 5.30, Tábor před vlak. nádražím 5.50, Votice AN 6.10, Benešov - Benica: 
6:30, Praha Na Florenci dům č. 19 - 7.15 hod. Sraz klientů 15 min před odjezdem.

Cena zahrnuje: dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy (skanzen: cca 3 EUR, muzeum hraček: cca 3,5 EUR)

Termín: Cena:

10. 12. 2016 650,- Kč

Program zájezdu: 
odjezd z  Č. Budějovic brzy ráno 
směr Praha, příjezd do lázní 
Seiffen, návštěva muzea hraček 
s  vánoční tématikou a skanzenu, 
individuální volno na adventním 
trhu, odpoledne (v 15.30 h) velký 
havířský pochod s více než 400 
havíři slavnostně oděnými v  kro-
jích, návrat do ČR ve večerních 
hodinách, do Prahy cca ve 20.00 h

©
 E. Schalling

Advent v Pasově 
a plovoucí adventní trh ve Vilshofenu
Program zájezdu:
Pasov – prohlídka města s  prů-
vodcem: nábřeží Dunaje, radnice, 
soutok řek Dunaje, Innu a Ilzu, nám. 
Rezidenzplatz a Domplatz. Osobní 
volno na návštevu adventních 
trhů. Odpoledne Vilshofen an 
der Donau: plovoucí adventní 
trh: trhy na lodi a na dunajské pro-
menádě, dolnobavorské speciality, 
vánoční strom s 4000 světly a 1500 
koulemi, na lodi je největší desko-
vý betlém světa, figury v nadživotní velikosti. Odjezd do ČR v 18:30, ČB 21:00 atd.

©
 Bayern Tourism

us

Cena zahrnuje: dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy

Odjezdy: Praha - Na Florenci dům č. 19 v 4.45, Benešov - Benica v 5.30, Votice 
AN 5.45, Tábor před vlak. nádražím 6.15, Soběslav - Paluba 6.40, Č. Budějovice 
McDonald´s Strakonická ul. 7.30. Sraz klientů 15 min před odjezdem.

Termín: Cena:

4. 12. 2016
PRAHA 690,- Kč; 

BN, VO, TA 590,-Kč; ČB 490,-Kč

Drážďany a štóly
„Florencie na Labi“ a festival štól

Program zájezdu:
Odjezd z Prahy, dopoledne po příjezdu do Drážďan si prohlédneme centrum 
města a kouzelné adventní trhy, z nichž nejznámější je štólový trh. Ten je nej-
starším vánočním trhem v Německu, který se zde koná již od roku 1434. Jméno 
dostal podle typické vánoční štoly. Cca v 10.30 hod. se zúčastníme festivalu 
vánočních štól – centrem města prochází 300 m dlouhý průvod s historickými 
postavami a řemeslníky, jehož hlavní atrakcí je vůz s největší štólou na světě. 

Prohlídka starého města (sídelní zámek s pokladnicí Grünes Gewölbe, Al-
bertinum, obrazárna Zwinger, chrám Panny Marie, Semperova opera. Odpoled-
ne návštěva nejstarších adventních trhů v Evropě. Příjezd do Prahy v cca 22 hod.

Odjezd: Praha Na Florenci dům č.19 v 6:45
Cena zahrnuje: dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy (doporučená částka na vstupy cca 10-15 EUR)

Termín: Cena:

3. 12. 2016 590,- Kč
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Sasko v adventu
město porcelánu Míšeň a Drážďany

Míšeň: návštěva světoznámé porcelánky (založena r. 1710, prohlídka výrob-
ní dílny a výstavní síně se starými i moderními porcelánovými výrobky) nebo 
individuální volno k prohlídce historického jádra města: gotický kostel 
sv. Marie s nejstarší zvonkohrou v Evropě, zámek Albrechtsburg z 15.–16. století, 
hradní vrch se dvěma zámky a dómem sv. Jana ze 13.–15. století – v knížecí kapli 
je pohřbena dcera krále Jiřího z Poděbrad Zdeňka (Sidonie).
V Drážďanech nás čeká prohlídka: Brühlovy terasy, renesanční zámecký kom-
plex, dvorní kostel Hofkirche, Semperova opera, klenotnice Grünes Gewölbe, 
Zwinger, chrám Panny Marie a nakonec vánoční trhy. Příjezd do Prahy v noč-
ních hodinách.

Odjezdy: Č. Budějovice Mariánské náměstí naproti Policii 5.00, Soběslav – 
Paluba 5.30, Tábor před vlak. nádražím 5.50, Votice AN 6.10, Benešov - Benica: 
6:30, Praha Na Florenci dům č. 19 - 7.15 hod. Sraz klientů 15 min před odjezdem.

Cena zahrnuje: dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy

Termín: Cena:

10. 12. 2016 590,- Kč (Praha); 790,- Kč (CB, TB, BE, VO)

NĚMECKO

K jednodenním zájezdům se pokyny neposílají! Jako pokyny
k odjezdu slouží následující informace:
- sraz klientů je 15 minut před odjezdem
- návrat ve večerních hodinách (do ČB cca ve 21:30 h, do Prahy cca ve 23:30 h)
- cena zájezdu nezahrnuje cestovní pojištění (doporučujeme sjednat si in-

dividuální pojištění)

Platí pro všechny zájezdy na této stránce:
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Regensburg v adventu

Odjezd z Prahy v ranních hodinách, příjezd do Regensburgu, starobylého 
města (UNESCO), s velkým množstvím adventních trhů, kde voní punč a pečou 
se vyhlášené bavorské klobásky. Procházka malebným centrem města: kamen-
ný most Steinere Brücke z 12. století (nejstarší kamenný most v Německu), 
Goliášův dům, římská brána Porta Praetoria, katedrála sv. Petra, náměstí Neup-
farrplatz s vyhlášeným adventním trhem, stará radnice Altes Rathaus a knížecí 
zámek Thurn-Taxis. Návrat do ČR cca ve 23 hodin.

Termín: Cena:

3.12.2016 750,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy
Odjezd: Praha - Na Florenci dům č. 19 v 6.00

Advent císaře Karla IV.
Norimberk a hrad Lauf

Termín: Cena:

17.12.2016 790,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy
Odjezd: Praha - Na Florenci dům č. 19 v 5.45

Odjezd z Prahy v časných ranních hodinách; dopoledne zastávka ve středově-
kém městečku Lauf an der Pegnitz, jemuž dominuje hrad Wenzelschloss, kte-
rý nechal postavit císař Karel IV., prohlídka městečka a hradu, který se poprvé 
otevírá veřejnosti u příležitosti 700. výročí narození tohoto panovníka. Odpo-
ledne prohlídka Norimberku, jeho historického centra s hrázděnými domy. Dále 
uvidíte norimberský hrad, Dürerův dům a především Hlavní náměstí, na kterém 
se koná jeden z největších adventních trhů v Německu a kde voní mj. slavné 
norimberské perníčky a klobásy. Odjezd do ČR v podvečerních hodinách.

Horský advent
v Bavorských Alpách
Pravděpodobně nejvýše položený adventní trh v nadmořské výšce 1.650 m, 
adventní trh na ostrově, adventní trh v dřevařském muzeu, adventní trh 
ve městě soli.

1. den: odjezd z Prahy v ranních hodinách, příjezd k jezeru Chiemsee, které-
mu se přezdívá „Bavorské moře“. Čeká Vás plavba kolesovým parníkem na 
dva krásné ostrovy. Prvním z nich je ostrov Herreninsel, na kterém objevíte 
jeden ze zámků Ludvíka Bavorského – zámek Herrenchiemsee. Druhým os-
trovem je Fraueninsel, kde navštívíte voňavý adventním trh na nádvoří žen-
ského benediktinského kláštera. Kouzelné jsou také stánky na rybářských 
loďkách přímo na břehu jezera. Nocleh v hotelu v oblasti.

Termín: Cena:

3.12. – 4.12.2016 3.400,- Kč

Cena zahrnuje: 1x nocleh v hotelu, 1x bufetovou snídani, dopravubusem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy, jízdné lodí a lanovkou, cestovní pojištění 
Příplatky: (nutno objednat již při sepsání cestovní smlouvy!)
- cestovní pojištění: komplexní vč. pojištění na storno 68,- Kč/os./pobyt

Zájezd pořádá CK Radek Kredba

NĚMECKO

K jednodenním zájezdům se pokyny neposílají! Jako pokyny
k odjezdu slouží následující informace:
- sraz klientů je 15 minut před odjezdem
- návrat ve večerních hodinách do Prahy cca ve 23:00 h
- cena zájezdu nezahrnuje cestovní pojištění (doporučujeme sjednat si in-

dividuální pojištění)

Platí pro výše uvedené zájezdy:

2. den: po snídani nás čeká návštěva dvou originálních adventních trhů v bi-
athlonovém středisku Ruhpolding – jeden je v Dřevařském muzeu s domky 
pradávných dřevařů, uhlířů a druhý vysoko v horách na hoře Rauschberg 
ve výšce 1.650 m n. m., kam nás doveze lanovka. Kromě adventních stánků, živé 
hudby a selských pochutin, budeme moci rozjímat při úchvatných výhledech 
na rakouské hory i jezero Chiemsee. Na závěr navštívíme adventní trh v Bad 
Reichenhall, kde budete mít i čas zajít si do termálních lázní. Návrat do Prahy ve 
večerních hodinách.
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9.

Termín: Cena na osobu ve ½ pokoji

17.-18.12.2016 1.890,-Kč
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Advent v Babiččině údolí

Odjezd v  ranních hodinách, naší první zastávkou bude státní zámek Hrádek 
u Nechanic, postavený jako reprezentační letní sídlo hraběcího rodu Harra-
chů, známý z pohádky Princ a Večernice – pro svou architekturu, přilehlý park 
a golfové hřiště si toto místo vysloužilo přízvisko „kousek Anglie ve východních 
Čechách“. Tradičně vyzdobené interiéry nám ukáží, jak prožívalo advent místní 
panstvo. Prohlídku zakončíme ochutnávkou tradičního Staroanglického punče 
přímo v zámecké kuchyni, která se pro tuto slavnostní příležitost otevírá pouze 
na pár dní v roce. Poté krátká zastávka ve Smiřicích na prohlídku Kaple Zjevení 
Páně – klenot vrcholného baroka, který bývá spojován s Kryštofem Dientzen-
hoferem nebo Janem Blažejem Santinim (autorství nelze spolehlivě určit). Kou-
zelná atmosféra Smiřic jistě navodí sváteční ráz našeho putování. Odpolední 
návštěvu Babiččina údolí zahájíme prohlídkou svátečně vyzdobených interié-
ru Ratibořického zámku, při které se setkáme mj. se samotnou paní kněžnou 
Kateřinou Zaháňskou. Projdeme se k Ludrovu mlýnu, ve kterém se seznámíme 
s vánočními tradicemi našich předků, a zlatým hřebem návštěvy bude nahléd-
nutí do štědrovečerně vyzdobené světničky Starého Bělidla. Odpoledne vol-
no na prohlídku malých adventních trhů a ochutnávku typických vánočních 
specialit. Návrat domů ve večerních hodinách.

Termín: 3.12.2016

Odjezd: Odjezdové místo Cena:

3:45
4:15
4:30
5:00
5:30

Č. Budějovice, Mariánské n., naproti Policii
Soběslav, motorest Paluba
Tábor, před vlakovým nádražím
Votice, autobusové nádraží
Benešov, před hotelem Benica

790,- Kč

6:15 Praha, na Florenci, dům č. 19 690,- Kč

Termín: 4. 12. 2016

Odjezd: Odjezdové místo Cena:

6:45 Praha, na Florenci, dům č. 19 690,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy 

Advent na Valašsku 
Bílé Karpaty, Žítková - „Žítkovské Bohyně“
1. den: odjezd v časných ranních hodinách, první zastávkou bude jeden z nej-
starších českých hradů Svojanov. Dále nás čeká prohlídka Zámku v Lešné u Va-
lašského Meziříčí, který o adventu vyzdobí své interiéry výstavou vánočních 
ozdob. Odpoledne navštívíme Horní Lideč a její Betlém  (na ploše 50 m2  je 
v betlémské scenérii 100 vyřezávaných staveb, 230 figur, z nichž 75 je pohybli-
vých), ubytování na Žítkové. Večerní posezení u tradiční „Kopanické Žmolkovi-
ce“ (originální receptura na úpravu slivovice) s hudbou Hudců z Kopanic
2. den: po snídani procházka krajinou Bílých Karpat mezi chalupami na Žít-
kové  k domu Irmy Gabrhelové (považována za  poslední zdejší Bohyni)  – 
od  pradávna vysoko v Bílých Karpatech žily ženy obdařené výjimečnými 
schopnostmi – „Žítkovské Bohyně“ – léčily, pomáhaly s trápením, uměly pora-
dit v nesnázích a viděly do budoucnosti – svoje schopnosti čerpaly z místní kra-
jiny, do obce Žítková, která se nachází na území dvou států – Česka a Slovenska, 
je zasazen děj fiktivní obce Želary; odpoledne návštěva skanzenu v Rožnově 
pod Radhoštěm (největší skanzen v ČR) – v jeho „Valašském městečku“ na Vás 
dýchne kouzlo českých Vánoc, návrat do Prahy ve večerních hodinách

Termín: Cena:

10.12. – 11.12.2016 2.990,- Kč

Cena zahrnuje: 1x ubytování se snídaní v hotelu Kopanice ****, dopravu bu-
sem, průvodce, večerní hudební zábava s kapelou „Hudci z Kopanic“
Cena nezahrnuje: vstupy (cca 300 Kč), cestovní pojištění

Příplatky: (nutno objednat již při sepsání cestovní smlouvy!)
- večeře: 190,- Kč/os
- vstup do wellness 209,- Kč

Ubytování je zajištěno ve wellness hotelu Kopanice **** v chráněné kra-
jinné oblasti Bílé Karpaty v obci Žítková. Hostům je mj. k dispozici wellness 
centrum. Hoteloví hosté mají na pokojích přichystaný župan, ve kterém mo-
hou pohodlně přejít do wellness, kde je čeká bazén, whirpool, relaxační zimní 
zahrada, sauna, Kneippův chodník a fitness. Za příplatek je možné přiobjednat 
wellness procedury.

Odjezdová místa: Praha, Jihlava, Brno, Č. Budějovice, Tábor
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skanzen Rožnov

ČESKÁ REPUBLIKA

Advent v jižních Čechách

Program zájezdu:
1.den: odjezd ráno z Prahy, Hluboká – neogotický zámek, kde se natáčela po-
hádka Pyšná princezna. Možnost prohlídky zámku a parku, event. Jihočeské 
Alšovy galerie.
Odpoledne Český Krumlov (UNESCO), procházka městem s možností návště-
vy Hradního muzea a zámecké věže, adventní trh. Večer příjezd do Českých 
Budějovic, ubytování, (volno s možností návštěvy adventních trhů na náměstí 
Přemysla Otakara II).

2.den: ráno po snídani odjezd do Třeboně, procházka městem a po hrázi ryb-
níka Svět ke Schwarzenberské hrobce (možnost prohlídky). Jindřichův Hra-
dec – advent na zámku, volno (možnost návštěvy Centra tkalcovských řemesel 
v Domě gobelínů a vodní Aqua show zpívající fontány sv. Floriána, příjezd 
do Prahy ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje: 1x ubytování se snídaní v hotelu Clarion Congress Hotel 
České Budějovice **** (dříve hotel Gomel), doprava busem, průvodce
Poznámka: v hotelu nejsou k dispozici 3-4 pokoje. 

Cena nezahrnuje: vstupy cca 500,- Kč

Příplatky: (nutno objednat již při sepsání smlouvy!)
- jednolůžkový pokoj – 350,-Kč
- večeře v hotelu Clarion **** (3-chodové menu 260,-Kč, buffet – 340,-Kč)

Odjezdové místo: Praha, v případě skupiny 15 a více osob odjezd i z okolí 
Prahy do 40 km
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Adventní Londýn letecky
letecky s ubytováním v centru
Ponořte se do předvánoční atmosféry při procházkách vánočně nazdobený-
mi ulicemi, kde kromě Big Benu, Piccadilly Circus a Tower Bridge na Vás čeká 
nezapomenutelná návštěva „Zimního světa divů“ v Hyde Parku s kouzelným 
vánočním trhem, nakupování dárků na vyhlášené Oxford Street a „předvá-
noční let“ na London Eye. A počasí? V tomto ročním období je v Londýně 
často příjemněji než u nás…

1.den: odlet z Prahy v poledních hodinách, přílet do Londýna, ubytování, odpole-
dní procházka po nejdůležitějších památkách Londýna - Buckinghamský palác 
(sídlo královny), St. Jameś s Park, Westminster Abbey (místo korunovace panov-
níků), Houses of Parliament se symbolem Londýna – Big Benem, Downing Stre-
et, Whitehall, Trafalgarské náměstí s vánočním stromem, vánoční rozjímání 
v Covent Garden a v jejích obchůdcích a stáncích, ze kterých dýchá stará dobrá 
Anglie, Leicester Square a Piccadilly Circus, po setmění let na London Eye nad 
vánočně nasvětlenou metropolí, možnost posezení v pubu
2.den: dopoledne pokračuje poznávání Londýna: dopolední návštěva vy-
hlášených farmářských trhů Borough Market s  dokonalou prezentací nabí-
zeného zboží, The Shard (nejvyšší budova EU, galerie Tate Modern, Millenium 
Bridge, City of London – čtvereční míle, finanční srdce Londýna (katedrála 
Sv. Pavla, Anglická banka, Královská burza, „Okurka“), odpolední návštěva hra-
du Tower (korunovační klenoty, popraviště), procházka doky Sv. Kateřiny přes 
ikonický Tower Bridge, podvečerní návštěva „Zimního světa divů“ v Hyde 
Parku, kde se ponoříte do toho pravého vánočního snu – v Santalandu si děti 
mohou přát dárky přímo u Santa Clause, všichni si mohou vzít brusle a projet 
se na ledovém kluzišti, prohlédnout ledové království, povozit se na zimním 
ruském kole – ale především prohlédnout si na 200 vánočních stánků, které 
voní po vánočních dobrotách a nabízejí všechno, co s vánočními svátky souvi-
sí, nechybí ani kolotoče a atrakce pro malé i velké – vstup do „Wonderlandu“ je 
zdarma a platí se pouze navštívené atrakce
3.den: dopoledne volný čas na nákupy dárků na Oxford Street, návštěvu muzeí 
či galerií, pro zájemce návštěva muzea voskových figurín Madame Tussauds, 
v podvečer odlet zpět do Prahy

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Londýn-Praha, 2x ubyt. v hotelu ***, 
transfer letiště-hotel-letiště (Gatwick Express), průvodce

Cena nezahrnuje: snídaně, vstupné do navštěvovaných objektů (cca £70), 
jízdné na MHD v Londýně (cca £36)

Příplatky: (nutno objednat již při sepsání cestovní smlouvy!)
- komplexní cestovní pojištění (vč. pojištění storna): 102 Kč/os./pobyt
- odbavené zavazadlo: 1.600,- Kč (v ceně je pouze kabinové)
- jednolůžkový pokoj: 2.500,- Kč
- kontinentální snídaně: 700,- Kč/os./pobyt (lze řešit levněji na místě s průvod-

cem v místních kavárnách

Ubytování je zajištěno v elegantním viktoriánském hotelu *** v samém cen-
tru města. Zastávka metra je vzdálena pouhé 2 minuty chůze. Před ho-
telem je zastávka double-deckeru, jehož trasa vede kolem nejvýznamnějších 
londýnských památek. Supermarket je od hotelu pouhých 5 minut chůze. Ne-
kuřácké 2-lůžkové pokoje jsou s příslušenstvím, TV, fénem, sadou pro přípravu 
kávy a čaje, WiFi zdarma. Nezapomenutelnou se stane večerní procházka 
od hotelu po nábřeží Temže k Big Benu (pouhých 20 minut).

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 8

Termín: Cena:

9. – 11.12.2016 9.990,- Kč

Termín: Cena:

29.12.2016 – 1.1.2017 13.990,- Kč

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Londýn-Praha, 3x ubytování v hotelu *** 
s bufetovou snídaní, transfer letiště-hotel-letiště (realizovaný veřejnou dopravou), 
průvodce, vstupenka na novoroční ohňostroj na nábřeží Temže, (bez této vstu-
penky není umožněn vstup do míst, ze kterých lze ohňostroj pozorovat)

Cena nezahrnuje: vstupné do navštěvovaných objektů (cca £70), jízdné na 
MHD v Londýně (cca £45)

Příplatky: (nutno objednat již při sepsání cestovní smlouvy!)
- komplexní cestovní pojištění (vč. poj. storna): 136 Kč/os./pobyt
- odbavené zavazadlo: 1.600,- Kč (v ceně je pouze kabinové)
- jednolůžkový pokoj: 4.500,- Kč

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 8

Silvestr v Londýně
letecky na nejkrásnější ohňostroj

1. den: odlet z Prahy v poledních hodinách, přílet do Londýna, ubytování, odpo-
lední procházka s průvodcem po nejdůležitějších památkách - Buckinghamský 
palác (sídlo královny), Westminster Abbey, Houses of Parliament se symbolem 
Londýna – Big Benem, Downing Street, Whitehall, Trafalgarské náměstí, Co-
vent Garden, Leicester Square a Piccadilly Circus, fakultativně večeře v jedné 
z typických restaurací Chinatownu systémem „all-you-can-eat (sněz, co můžeš).
2. den: po snídani druhá část poznávání Londýna: vyhlášený farmářský trh Bo-
rough Market s úžasnou prezentací nabízeného zboží, nečekaným a nevšedním 
zážitkem může být prohlídka křižníku HMS Belfast, kde se velmi názorně sezná-
míte se životem námořníků na válečné lodi, světoznámý Tower Bridge, volný čas 
na prohlídku Tower of London, odpoledne procházka po City of London („Okur-
ka“, Anglická banka, Královská burza), katedrála Sv. Pavla, večer možnost „letu na 
London Eye“ nad osvětlenou metropolí a možnost posezení v typickém pubu
3. den: snídaně, dopoledne volný čas na „načerpání energie“, odpoledne pro-
cházka procházka Hyde Parkem, kolem Kensingtonského paláce (bývalé 
sídlo Lady Diany, nyní prince Williama) k  světově proslulému obchodnímu 
domu Harrods, podvečer přesun na nábřeží Temže, kde společně oslavíme 
poslední hodiny roku 2016 a nový rok přivítáme velkolepým ohňostrojem, 
jedním z nejkrásnějších na celém světě
4. den: snídaně, dopoledne volný čas, v  případě dostatku energie výlet do 
čtvrti Greenwich (nultý poledník, královská observatoř, Cutty Sark) a výlet nad 
Temží lanovkou Emirates Air Line (úžasné výhledy na řeku, Bariéry na Temži, 
arénu The O2 a moderní čtvrť Docklands, odpoledne transfer na letiště, návrat 
do Prahy ve večerních hodinách

VELKÁ BRITÁNIE
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11.

Přijedeme k Pöstlingerbahn, vyjedeme vláčkem 
(nejstrmější dráha na světě z r. 1898) na horu Pöst-
linger se známým farním kostelem z 18. století a s 
krásným výhledem na Alpy. V centru si prohlédne-
me zajímavé chrámy a kláštery (farní klášter založe-
ný r. 1648, Starý dóm - jezuitský chrám, minoritský 
kostel, Nový dóm, chrám sv. Martina - nejstarší 
chrám v Rakousku) a další. Na nejkrásnějším náměstí 
Rakouska se konají jezdy z nejoblíbenějších advent-
ních trhů.
- prohlídka města s průvodcem
- odpoledne individuální volno
- návštěva adventních trhů
- příjezd do Prahy cca ve 22:00 hod
Termín: 3.12.2016
Cena: 650,- Kč
Odjezdy: 05:45 Praha, 06:35 Benešov, 07:30 Tábor,
08:30 České Budějovice

Bayreuth (Německo)
Navštívíme Nový zámek s  rokokovými interiéry, dům 
hudebního skladatele Richarda Wagnera a další pamě-
tihodnosti. Na pěší zóně Maxmillianstrasse se budou 
konat tradiční vánoční trhy. Odpoledne možnost 3 ho-
dinového koupání v termálních lázních (vířivky, sauny, 
bazény s rychlými proudy a další).
- prohlídka rokokového zámečku
- vánoční trhy
- možnost koupání v termálních lázních
Termín: 10.12.2016
Cena: 670,- Kč
Odjezdy: 6:00 Praha; 6:45 Beroun, 7:45 Plzeň

Malé středověké městečko Amberk Vám umožní 
nejen poznat významné památky, navštívit před-
vánoční trh, ale také navštívit aquapark Kurfürs-
tenbad.
- prohlídka města s průvodcem 
- odpoledne individuální volno nebo koupání v

lázních
- ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR
Termín: 3.12.2016
Cena: 640,- Kč
Odjezdy: 06:30 Praha; 07:00 Rudná; 07:15 Beroun;
08:15 Plzeň

Amberk (Německo)

Berlín (Německo)
Po příjezdu do Berlína bude následovat okružní jízda 
se zastávkami: Braniborská brána, Říšský sněm (kopu-
le), Charlottenburg, Kurfürstendamm, chrám Kaiser-
-Wilhelm-Gedächtniskirche, Postupimské náměstí,
Červená radnice a Alexandrplatz. Poté se s průvod-
cem projdeme východní částí Berlína - Nikolaiviertel,
muzejní ostrov, televizní věž. Rovněž se zúčastníme
adventních trhů.
- okružní jízda městem
- pěší procházka
- návštěva adventních trhů
- příjezd do Prahy cca ve 23:00 hod
Termín: 10.12.2016
Cena: 920,- Kč
Odjezdy: 05:15 Praha; 06:45 Ústí nad Labem

Bratislava (Slovensko)
Město na Dunaji – impozantní hrad se čtyřmi věže-
mi shlíží ze skaliska na Dunaj a charakterizuje Staré 
město, jehož historie sahá až do 10. století. Prohléd-
neme si Dóm sv. Martina – nejvýznamnější církev-
ní památku města (13. století), Primaciálny palác 
– architektonický skvost, kostol sv. Alžběty (Modrý
kostol), navštívíme vánoční trhy.
- prohlídka starobylé části města
- vánoční trhy
Termín: 4.12.2016
Cena: 940,- Kč
Odjezdy: 5:45 Praha; 7:15 Humpolec, 8:15 Brno 

Budyšín a Görlitz (Něm.)
Ve starobylém centru Horní Lužice navštívíte areál 
někdejšího kláštera sv. Mikuláše, hrad Ortenburg 
se  Srbským muzeem, muzeum hořčice se stole-
tou tradicí výroby s prodejnou, Vodárenskou věž 
(možnost výstupu s krásným výhledem), náměstí 
s impozantní budovou radnice, kostel sv. Petra. Dále 
navštívíme vánoční trh, jehož tradici započal český 
král Václav IV. již v roce 1384. Görlitz patřící k nejkrás-
nějším městům Německa je plný skvostných staveb 
z období gotiky až po secesi – středověké věže, 
pozdně gotické arkády, barokní paláce, rozsáhlé 
čtvrti z gründerského období.
- prohlídka města Budyšín
- pokračování do města Görlitz
- příjezd do Prahy cca ve 22:00 hod
Termín: 10.12.2016
Cena: 650,- Kč
Odjezdy: 06:15 Praha

Linec (Rakousko)

JEDNODENNÍ ADVENTNÍ ZÁJEZDY

Příplatky: (nutno objednat již při sepsání smlouvy!)
- jednolůžkový pokoj – 300,-Kč/Ilf i Olšanka, 1.000,-Kč/Panorama i Corinthia
- průvodcovské služby pro skupiny v neděli (bude dle zájmu upřesněno)
- večeře v Novoměstském pivovaru, možnost výběru ze 2 menu:

1) pečená brambora s česnekovým dipem, zeleninová obloha; český talíř
(vepřová pečeně, uzené maso, klobása, houskové a bramborové knedlíky, 
dušené zelí); jablečný závin; chléb

2) čerstvý salát s balkánským sýrem; pečené vepřové kolínko s křenem a hoř-
čicí; moučník; chléb 

a) cena za večeři – 550,-Kč
b) cena za večeři vč. prohlídky minipivovaru s  ochutnávkou 3 druhů piv
+ certifikát – 660,-Kč
Cena nezahrnuje nápoje nad rámec ochutnávky v pivovaru (0,5 l piva cca 45 Kč)

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 35

adventní trhy na Staroměstském náměstí 
posezení v minipivovaře s prohlídkou  
a pivní degustací 

Praha 
advent v hlavním městě

Program zájezdu:
1.den: individuální příjezd do Prahy, ubytování v hotelech (mezi 14-15 hodi-
nou), sraz s průvodcem v 16:00 v recepcích hotelu, městskou dopravou přejezd 
do centra Starého Města (Staroměstské náměstí), pro zájemce o sraz v centru
města (17:00 – před Domem obuvi Baťa), Staroměstské náměstí – adventní trhy, 
volno, v 18:30 společně pěšky přesun do Novoměstského pivovaru ve Vodičko-
vě ulici, 19:00 prohlídka minipivovaru s degustací, večeře, individuální přesun
na ubytování
2.den: ráno po snídani (ukončení pobytu a odjezd z hotelu)
pro skupiny od 10 osob zajistíme dle zájmu průvodcovské služby 10-13:00 hod. 
například Vyšehradský hřbitov, Židovská Praha, Pražský hrad, projížďka lodí
po Vltavě (1-2 hod.)

Termín zájezdu:
17.12.-18.12.2016

Hotel Olšanka ***
Hotel Ilf ***

Hotel 
Panorama ****

Hotel 
Corinthia ****

dospělá osoba 750,-Kč 1.390,-Kč 1.390,-Kč

Cena zahrnuje: 1x ubytování/os. se snídaní ve zvoleném *** nebo **** hotelu 
(Praha 3 a Praha 4) ve dvoulůžkovém pokoji s vlast.soc.zařízením, průvodce

Cena nezahrnuje: jízdné místní dopravou (24 Kč/jedna jízda), vstupné do pa-
mátkových objektů

Slevy: 1.-2. dítě do 12 let v hotelech Olšanka a Ilf platí na přistýlce 650,-Kč
1.-2. dítě do 16 let v hotelu Panorama 600,-Kč, Corinthia platí na přistýlce 700,-Kč
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