RUMUNSKO
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz
7. den: Po snídani odjedeme do hlavního města
Makedonie Skopje. Projdeme se přes slavný kamenný
most a náměstí Makedonia s památníkem Alexandra
Velikého a cara Samuela. Prohlédneme si centrum Matky
Terezy, kostely sv. Klimenta a sv. Spasitele, a také tržiště
Bitbazar. Dozvíme se, kde se vzal nový sloh „turbobaroko“,
jak místní nazývají nově zbudované centrum – výsledek působení nacionalistické vlády. I nás ohromí sochy v nadživotních velikostech, velkolepé „antické“ budovy, nad jejichž
účelem budeme přemýšlet. Po ubytování vyrazíme na večeři do labyrintu kouzelných uliček v turecké čtvrti.
8. den: Snídaně. Cesta makedonskou a později srbskou
krajinou s výhledy na vesničky s pravoslavnými kostelíky i
islámskými minarety. Bělehrad, historické město se smutnou minulostí. Během své tisícileté historie byl Bělehrad asi
čtyřicetkrát zničen a spousta cenných památek navždy vzala za své. Město na soutoku řek Dunaje a Sávy sloužilo
dlouhá léta jako hraniční pevnost, teprve pak se z něj stalo
významné obchodní a kulturní centrum. Dnes je Bělehrad
moderním evropským městem se skvělými restauracemi,
domy a těmi historickými skvosty, které přežily do dnešních
dnů. Ubytujeme se v hotelu a po krátkém odpočinku
odjedeme do centra na večeři do Skadarlije, která je vyhlášenou bohémskou čtvrtí Bělehradu s množstvím tradičních
restaurací a vynikající kulisou balkánské hudby. Romantická
ulička o délce 400 m s pěší zónou nás uchvátí zcela
výjimečnou a živou atmosférou. Návrat na ubytování.
9. den: Po snídani se vydáme na okružní jízdu Bělehradem.
Prohlédneme si velkolepý chrám sv. Sávy, který je největším pravoslavným chrámem jak v Srbsku, tak na Balkáně a
jedním z největších v pravoslavném světě vůbec.
Projedeme se kolem významných budov – uvidíme
majestátní budovu srbského parlamentu, palác se sídlem
bělehradské radnice či v samotném centru umístěné
Národní muzeum a Národní divadlo. Zastavíme se u kostela sv. Marka, kde jsou uloženy ostatky cara Štěpána Dušana
Silného, patriarchy Germana a jiných srbských osobností, je
zde také rodinná hrobka královského rodu Obrenovičů.
Uvidíme i palác princezny Ljubice a především se projdeme
ulicí Kňaza Michailija, která je obdobou naší Pařížské ulice a
oblíbeným místem korzování Bělehraanů. Přes čtvr zvanou Nový Bělehrad s moderní architekturou se vrátíme zpět
do našeho hotelu. Večer odjedeme na nábřeží Sávy,
abychom i my vychutnali atmosféru nočního města, jež je
pokládáno za Mekku nočního života na Balkáně. Můžeme
se procházet po nábřeží nebo si vybrat k posezení některou
z restaurací či barů nacházejících se na pontonech na řece.
10. den: Snídaně. S Bělehradem se rozloučíme výhledem na
soutok Sávy a Dunaje z oblíbeného místa procházek rodin i
milenců - Kalemegdanu. Je nejznámější a nejstarší historickou památkou Bělehradu, kterou představuje rozlehlá středověká pevnost z prastarých keltských časů na útesu nad
soutokem Dunaje a Sávy s parkem. Její součástí je i Vojenské
muzeum s exponáty od roku 1878, či nezapomenutelná
vyhlídka na Nový Bělehrad se známou sochou Pobjednika.
Poté již odjedeme do ČR. Příjezd do ČR v nočních hodinách.
Ubytování: Je zajištěno v hotelech ve 2lůžk. pokojích s vl.
příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3. osoby na přistýlce.
Cena zájezdu obsahuje:
• 9 ubytování se snídaní a 6 večeří
• 3chodovou večeři (vč. typických makedonských
předkrmů) v restauraci v Ohridu
• 3chodovou večeři (včetně typických srbských předkrmů
a muziky) ve Skadarlije
• leteckou přepravu Praha, Brno, Ostrava/Korfu
• letištní taxy a poplatky, transfer do hotelu
• dopravu luxusním autokarem dle programu
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
350 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
• připojištění storno nadstandard (viz str. 2):
310 Kč
• vstupy, místní doprava, pobytovou taxu, fakultativní služby:
cca 40 EUR + 60 MKD
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Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Brzo ráno odjezd z ČR (odjezd z ČR viz text) a přes
Slovensko a Maarsko se vydáme do Rumunska.
Ubytujeme se ve městě Arad, které bylo založeno již v
11. století a bylo transylvánskou pevností. K dominantám
města patří ortodoxní katedrála Narození sv. Jana Křtitele a
katolická katedrála sv. Antonína z Padovy. U jednoho
z památníků se dozvíme o tom, kým bylo "třináct
mučedníků Aradu" a proč se městu říká "maarská
Golgota". Pokud nám zbyde čas, vydáme se na procházku
parky na březích řeky Mureš a podíváme se i k dalším
pamětihodnostem tohoto města, v němž se mísí gotická,
barokní, neoklasicistní i secesní architektura, nocleh.
2. den: Po snídani nás čeká cesta za objevováním pokladů
oblasti Sedmihradska (Transylvánie), které je nejen územím
podivných zámků knížete Drákuly, ale také územím, na
kterém se nacházejí zajímavá saská města, selské pevnosti
a typické rumunské a maarské vesnice. Naší první zastávkou bude město Sibiu, které je považováno za nejdůležitější
město Sedmihradska a v roce 2007 bylo prohlášeno
městem Evropské kultury. Při procházce centrem budeme
obdivovat mohutné opevnění s věžemi (z původních 39 se
dochovalo 9) a tři půvabná náměstí v historickém centru Piata Mare, Piata Mica, Piata Huet. Zastavíme se u budovy
Staré radnice, Brukenthalova barokního paláce, navštívíme
evangelický farní kostel ze 16. století, v jehož kryptě je
uloženo tělo Drákulova syna - Mircey Zlého, kterého ubodali
před tímto kostelem. Projdeme se po prvním železném
mostě Rumunska, kde se také dozvíme, proč se mu říká
Lhářův most. Prohlédneme si i ortodoxní katedrálu, která je
zmenšeninou Agia Sofia v Istanbulu. Ze Sibiu budeme
pokračovat do Brašova a poté, co projedeme městem, se
dostaneme do krásného prostředí rumunských Karpat, do
horského letoviska Predeal, kde se ubytujeme pro celý náš
zbývající pobyt. Hotel je vyhlášen vynikající kuchyní –
doporučujeme zakoupení večeří.
3. den: Po snídani navštívíme jeden z patnácti nejkrásnějších
a nejluxusnějších zámků na světě, zámek Peleš nacházející
se v letovisku Sinaia, který dal postavit král Carol I. Ve 160
pokojích a sálech najdeme vzácný nábytek, obrazy a zbraně,
řezby ze dřeva a ze slonoviny, orientální koberce a gobelíny.
Zámek je jedním z nejlépe zachovaných v Evropě a zároveň
jedním z nejvýznamnějších rumunských muzeí s mimořádně
cennými sbírkami. Nahlédneme také k zámečku Pelišor "Malý Peleš", který se nachází jen pár kroků opodál. Poté pojedeme na návštěvu jednoho z Drákulových hradů - Bran,
kde prý nocoval sám kníže Vlad Tepes (Drákula), a který se
stal populární zejména díky knize "Hrabě Drákula" od Brama
Stokera. Přes horské lyžařské středisko Poiana Brašov
přijedeme do největšího města Sedmihradska, Brašova, které
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je také nazýváno "rumunský Salzburg". Při příjezdu z vyhlídky
uvidíme panorama města. Prohlédneme si historické jádro
města, kterému vévodí budovy Staré radnice a Černý kostel.
Pár kroků od náměstí se nachází brána Poarta Schei i nejužší
ulička v Rumunsku Strada Sforii. Návrat na ubytování.
4. den: Po snídani přejedeme do blízkého horského
střediska Busteni, odkud vyjedeme lanovkou do pohoří
Bucegi. Od horní stanice lanovky u chaty Cabana Babele
(2200 m) je nedaleko k pozoruhodnému skalnímu útvaru
známému jako Babelská sfinga, s nádherný výhled do okolí.
Od Babelské sfingy budou moci zájemci také podniknout
kratší túry, nebo jen tak vnímat krásy kolem. Odpoledne
sjedeme lanovkou zpět do Busteni a odjedeme do letoviska Sinaia, zde navštívíme klášter a vychutnáme si půvaby nejluxusnějšího horského střediska Rumunska, které se
nazývá "Perlou Karpat". Návrat na ubytování v Predealu.
5. den: Po snídani podnikneme celodenní výlet do rumunského hlavního města Bukureš, které získalo v minulosti přídomek "Paříž východu". Během okružní jízdy se seznámíme
s nejdůležitějšími pamětihodnostmi. Pojedeme bulvárem
Kiseleva a třídou Calea Victoriei, uvidíme Vítězný oblouk,
Královský palác, náměstí Revoluce, překrásné Atheneum i
druhou největší budovu na světě - Palác Parlamentu vybudovaný za vlády Ceaušesca. Projdeme se také zachovalými
uličkami ve staré obchodní čtvrti, kde budeme mít i čas vychutnat starobylou atmosféru tohoto velkoměsta ve svém
volném čase. Cestou zpět se ještě zastavíme ve Skanzenu
rumunské vesnice. Návrat na ubytování v Predealu, večeře.
6. den: Po snídani se vydáme na návštěvu "perly
Sedmihradska" - města Sighisoara UNESCO, které je jedním
z největších a dodnes obydlených středověkých hradů. Celé
město bylo obehnáno hradbami, z nichž se zachovalo devět
obranných věží. Doménou města je věž s velkým orlojem s
pohybujícími se figurkami, která se tyčí při hlavním vjezdu do
pevnosti. Nalezneme zde také dům, kde se prý narodil kníže
Vlad Tepes, který už po několik století straší po světě pod
maskou Drákuly. Odpoledne odjedeme do ČR.
7. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.
Ubytování: Je zajištěno v hotelech***, ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Na vyžádání možno ubytovat
3. osobu na přistýlce. Snídaně kontinentální bufet, večeře
za příplatek jednotné menu 3 chody.
Cena zájezdu obsahuje
• 5 ubytování se snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
230 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
• příplatek za 4 večeře:
1 590 Kč
• vstupy, pobytové taxy, fakultativní služby:
cca 50 EUR
Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Plzeň, Brno, Břeclav, Bratislava ZDARMA;
Vyškov 150 Kč; Prostějov 200 Kč; Hodonín, Strážnice, Veselí n/M 250 Kč;
Uh. Hradiště 300 Kč; Kroměříž, Olomouc, Přerov, Zlín 350 Kč.

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk.
odlet ČR
Q RD 39 10 27.9. - 6.10.
20 490,viz text
2 990 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
+2
-500 Kč
Sleva pro 3. osobu na přistýlce:

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q RU 25 07 19.6. - 25.6.
8 990,viz text
Q RU 30 07 24.7. - 30.7.
8 990,viz text
+2 990 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
-850 Kč
Sleva pro 3. osobu na přistýlce:
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