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I. DRÁŽĎANY, BERLÍN, POSTUPIM
světoznámé obrazárny, nákupní boulevardy a zámky
DRÁŽĎANY • BERLÍN • POSTUPIM
Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z ČR brzo ráno (odjezd z ČR viz text). Naší
první zastávkou budou Drážany – „Labská Florencie“. Zde
budeme obdivovat vrcholy barokní architektury – obrazárnu
Zwinger, Semperovu operu, Nymphenbad, Residenzschloss,
katolický dóm Nejsvětější Trojice a evangelický dóm Panny
Marie, jenž byl za 2. sv. války zničen a nyní je zrestaurován
do své původní krásy. Projdeme se po „Balkónu Evropy“ –
vskutku nevšedních a jedinečných terasách. Ve večerních
hodinách odjedeme na ubytování v blízkosti Berlína.
2. den: Snídaně. Prohlídka staronové metropole Německa,
Berlína. Naše trasa povede bulvárem Karla Marxe s
pompézní stalinistickou architekturu, zamíříme do bývalé
americké zóny, pojedeme kolem bývalé berlínské zdi s
grafity - East Side Gallery, přejedeme novogotický most
Oberbaumbrücke se starou linkou metra ze začátku 20. st.
a dostaneme se až k přechodu do bývalého východního
Berlína Checkpoint Charlie. Vydáme se k Braniborské bráně,
kde nás přivítá atrakce v podobě skleněné kopule Říšského
sněmu. Okružní jízda bude pokračovat parkem Tiergarten,
kolem zámku Bellevue, kulturního fora a největší zvonkohry
světa. Projedeme novou diplomatickou čtvr s velvyslanectvími z celého světa, na Potsdamer a Leipziger Platz,
kde se projdeme místem s nejmodernější architekturou v
Evropě. Dále navštívíme Pergamon museum a návštěvu
Berlína ukončíme procházkou z proslulé třídy Unter den
Linden na Alexanderplatz s 365m vyhlídkovou televizní
věží. Návrat na ubytování.
3. den: Ráno odjedeme do nedaleké Postupimi, která patří
mezi nejvyhledávanější německá města. Postupim se
skrývá mezi jezery a lesy na řece Havel a je známá především
rozsáhlým komplexem zámků, parků a zahrad ve svém
okolí. My navštívíme park Sanssouci UNESCO s mnoha
pohádkovými pavilony, patřící k nejkrásnějším zámeckým
komplexům v Evropě. Zájemci mohou individuálně navštívit
rokokový zámek Sanssouci. Odpoledne se projedeme lodí
po jezerech na řece Havel. Během plavby uvidíme zámky a
parky Babelsberg, Glienicke, Pflaueninsel a Cecilienhof, kde
byla podepsaná Postupimská konference. Příjezd do ČR
v nočních hodinách.
Ubytování: Je zajištěno v hotelu ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3. osoby na přistýlce bez slevy.
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Cena zájezdu obsahuje:
• 2 ubytování se snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
• 2 večeře:
• vyhlídkovou plavbu, vstupy, pobytové taxy,
fakultativní služby:

140 Kč
990 Kč
cca 60 EUR

Nástupní a svozová místa v ČR:
Praha, Brno, Jihlava, Velká Bíteš, Velké Meziříčí ZDARMA.

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q DD 36 03
7.9. - 9.9.
4 990,viz text
+1 390 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

8%

do 31. 1.18 až

6%

do 1. 3.18 až

4%

II. BAVORSKÉ ALPY, ORLÍ HNÍZDO
A INNSBRUCK
LINDERHOF • NEUSCHWANSTEIN • VISUTÝ MOST
HIGHLINE179 • GARMISCH-PARTENKIRCHEN •
SOUTĚSKA PARTNACHKLAMM •
ZUGSPITZE • MITTENWALD • INNSBRUCK •
KEHLSTEIN • BERCHTESGADEN
Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z ČR v pozdních nočních hodinách (odjezd
z ČR viz ceník).
2. den: Ráno prohlídky zámků: Linderhof s francouzskou
zahradou a romantickými pavilony, dále zámek Ludvíka II.
Neuschwanstein, připomínající středověký rytířský hrad s interiéry ztvárňujícími germánské legendy, doplněné
byzantskými a islámskými prvky. Krásný výhled na zámek se
nám naskytne z mostu Marienbrücke nad propastí
Pöllathschlucht. Nezapomenutelnou kulisu oblasti dotváří
zámek Hohenschwangau na protilehlé straně údolí. Večer
ubytování v hotelu pod západní stěnou Zugspitze.
3. den: Snídaně. Ráno sedlo Fernpass, nad nímž je ve výšce
114 m zavěšen visutý Tibetský most Highline 179. Pro svou
neuvěřitelnou délku 406 m je zapsán v Guinessově knize
rekordů. Nejznámější středisko Bavorských Alp GarmischPartenkirchen, dějiště olympijských her. Od skokanských
můstků projdeme divokou vápencovou soutěskou
Partnachklamm. Odpoledne fakultativně výjezd lanovkou na
nejvyšší horu Německa Zugspitze (2966 m n. m.), rakouskoněmecká vyhlídková plošina skýtá jedinečné výhledy na
nejvyšší vrcholy Vysokých Taur, Tyrolských a Voralberských
Alp, vč. švýcarských vrcholů. Návrat na ubytování.
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4. den: Snídaně. Bavorské městečko Mittenwald, centrum
NP Karwendel, proslulé nejen unikátními malbami z 18.
stol. na fasádách zdejších domů a kostelní věži, ale i
výrobou houslí. Přejezd do Rakouska, Innsbruck, hlavní
město Tyrolska, kouzelné město pod Alpami na břehu Innu.
Procházka historickým centrem, Zlatá stříška, barokní skvost
Helblingshaus, hotel Zlatý Orel. Navštívíme poutní kostel sv.
Jakuba s obrazem P. Marie od Lukáše Cranacha a kostel
Hofkirche s unikátní hrobku Maxmiliana I. a sochami
Habsbrurků v životní velikosti. Rodinná firma Grassmayer
Innsbruck vyrábí již více než 400 let zvony pro celé
Rakousko a okolní země. Fantastický výhled na město a
okolní hory se nám naskytne z vyhlídkové plošiny nad
skokanským můstkem Bergisel vybudovaným pro
Olympijské hry v roce 1964. Návrat na ubytování.
5. den: Snídaně. Turistický magnet Bavorska, krásná oblast
Berchtesgadenských Alp. Speciálním buse, následně pak výtahem v hoře dojedeme na vrchol Kehlstein (1834 m n. m.),
kde se tyčí proslulé „Orlí hnízdo“ – Hitlerova čajovna. Z této
odvážné stavby se nám naskytne překrásný výhled na celý
NP Berchtesgadensko. Prohlídka solného dolu v
Berchtesgadenu je spojena s plavbou po podzemním solném jezeře. Odjezd do ČR, návrat do ČR v nočních hodinách.
Ubytování: Je zajištěno v horském hotelu*** ve 2lůžk.
pokojích s vl. příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3. osoby na přistýlce bez slevy. Snídaně formou bufetu,
večeře za příplatek 3 chody včetně salátového bufetu.
Cena zájezdu obsahuje:
• 3 ubytování se snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• využití hotelového wellness a bazénu
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
170 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
840 Kč
• 3 večeře:
• vstupy, pobytovou taxu, lanovky, fakultativní služby:
cca 80 EUR
Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Brno, Svitavy, Litomyšl, V. Mýto,
Holice (Chrudim), Pardubice, Hr.c Králové, Poděbrady, Č. Budějovice ZDARMA.

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q DC 30 05
25.7. - 29.7.
6 990,viz text
+1 500 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
V případě včasného přihlášení do 2 měsíců před odjezdem se
zájmem o doobsazení nebude účtován příplatek za 1/1 pokoj.
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

„O

8%

do 31. 1.18 až

R L Í

6%

do 1. 3.18 až

H N Í Z D O

4%

“

77

