RUSKO - TATARSTÁN
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz
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TATARSTÁN
PO ČESKÝCH STOPÁCH V TATARSTÁNU
KAZAŇ • BOLGAR • SVIJAŽSK

sv. Petra, ulice Skarňu, gotický dům Černohlavců, trojice
domů Tři bratři na Maža Pils, sple uliček, nábřeží, Rižský hrad
- sídlo prezidenta. Odjezd, večer ubytování Litva - Vilnius.
10. den: Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností
hlavního litevského města Vilnius UNESCO na řece Neris –
Katedrální náměstí, věž Gedimino, Pilies gatve (Hradní
ulice), Radniční náměstí, dlážděné uličky Starého města,
Jitřní brána. Program zakončí v bývalém sídle litevských
knížat – vodní hrad Trakai a modlitebny a muzea
tajemného etnika Karaimů. Odjezd, noční průjezd Polskem.
11. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.
Ubytování: Je zajištěno 1x na trajektu 2. den ve 4lůžk.
kajutách a 7x v hotelech*** ve 2lůžk. pokojích s vlastním
příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3. osoby na
přistýlce bez slevy. Snídaně formou bufetu.
Cena zájezdu obsahuje:
• 8 ubytování se snídaní
• doprava luxusním autokarem
• trajekty dle programu
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
již v ceně
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
310 Kč
• připojištění storno nadstandard (viz str. 2):
850 Kč
• *Jantarová komnata:
490 Kč
• 4lůžk. kajuta 1. den Travemünde/Trelleborg:
• fakultativní služby, místní dopravu, pobytové taxy,
cca 200 EUR
vstupy včetně rezervačních poplatků:
*Jantarová komnata: sloužila jako audienční místnost
ruských panovníků. Cena obsahuje vstup do zámeckého
parku, zámku i s návštěvou Jantarové komnaty.
Nutno objednat nejpozději měsíc před odjezdem.
Povinný příplatek:
cca 1 990 Kč
• skupinové turistické vízum do Ruska:
O potřebných formalitách ohledně vyřízení víza budeme
včas informovat. Pas je třeba doručit do CK cca 1 až 2
měsíce před odjezdem na zájezd. Předán zpět pak bude
průvodcem v autobuse.
Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Brno, Svitavy, Litomyšl, V. Mýto, Holice
(Chrudim), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady ZDARMA; Olomouc 250 Kč;
Frýdek Místek, Hranice, Nový Jičín, Ostrava 500 Kč.

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q PS 23 11
7.6. - 17.6.
17 430,viz text
Q PS 29 11
19.7. - 29.7.
17 830,viz text
Q PS 33 11
16.8. - 26.8.
17 430,viz text
+4 900 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

Program zájezdu: LETECKY
1. den: Odlet z Prahy v nočních hodinách do Kazaně,
transfer na ubytování.
2. den: Snídaně. Prohlídka města Kazaň, hlavního města
Tatarstánu. Prohlídka Kazaňského Kremlu, památky
UNESCO, jehož tisíciletá historie byla doložena nálezem
zlatého dukátu českého krále Václava II. Návštěva jedné z největších evropských mešit Kul Šarif, která mírumilovně leží jen
pár metrů od pravoslavného křesanského Petropavlovského
chrámu, který si také prohlédneme. Z Kremlu jsou panoramatické výhledy na část města a řeku Kazaňku, která se
nedaleko vlévá do Volhy. Dále si prohlédneme čtvr, kde
mohli dle rozhodnutí cara bydlet tatarští obyvatelé, starou
Tatarskou svobodu a kde se do dnešních dnů zachovaly
dřevěné, jasnými barvami zdobené domy. Dále navštívíme
Bogorodický klášter s kouzelnou ikonou Kazaňské matky
Boží. Oběd bude v restauraci Tugan Avylym, která je součástí
stylizované dřevěné tatarské vesnice. Zde se také zúčastníme
interaktivního představení Tatarský kaljapuš (název tatarské
čapky), kde se zábavnou formou seznámíme s tatarskou historií, zvyky a tradicemi. Návrat na ubytování, večeře.
3. den: Snídaně. Celodenní výlet do historického města
Bolgar (190 km). Bolgar se nachází na levém břehu řeky
Volhy, 30 km jižně od jejího soutoku s řekou Kamou. Nový
most přes řeku Kamu ostatně cestou budeme přejíždět.
Jedná se o starobylé město, památku UNESCO, s historií
delší než tisíc let, původní hlavní město Tatarstánu, kam delegace z Bagdádu kdysi přinesla islám. Tudy procházely
dávné karavany, zde se setkávali severní Vikingové se
zástupci arabského kalifátu, evropské národy (Maaři,
Francouzi, Češi) s tehdejšími Volžskými Bulhary. Návštěva
muzea bulharské civilizace, muzea, kde je umístěn největší
tištěný korán na světě a starého bulharského hradiště. Oběd
v muzeu chleba, interaktivním muzeu zemědělství a výroby
chleba. Prohlídka Bílé mešity. Návrat na ubytování, večeře.
4. den: Snídaně. Výlet do města Svijažsk (60 km). Město s
původem v roce 1551 leží na strově na řece Svijaga, těsně
před jejím soutokem s řekou Volhou. Jedná se o památku
UNESCO. Město bylo založeno jako pevnost carem Ivanem
Hrozným, jako pevnost, kde by si jeho vojska, unavená
pochodem z Nižního Novgorodu, mohla odpočinout a
snáze pak dobýt pevnost Tatarů na místě dnešního
Kazaňského Kremlu. Historie města je také svázána s první
světovou válkou, zde se jí zúčastnily známé české legie.
Navštívíme muzeum historie Svijažsku, Trojický chrám,
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Řemeslnou svobodu a zúčastníme se interaktivní hry
Střelecká zábava – střelba z luku, kuše, hod kopím apod.
Oběd v etnografickém muzeu pod otevřeným mebem
Tatar Avyly. Jedná se o napodobeninu tatarské vesnice v
předměstí Kazaně. Návrat na ubytování, večeře.
5. den: Snídaně. Autobusový výlet Kazaň očima Čechů.
Navštíme ulici Baumana, pěší zónu v centru města, kde se
také nachází budova ruské centrální banky. Sem car umístil
ruské zlato před první světovou válkou a na zmizení jeho
části se zřejmě podílely během ruské občanské války české
legie. Ikona Česká láska v pravoslavném chrámu. Návštěva
Národního muzea Tatarské republiky. Oběd na ulici
Baumana v Domě tatarské kuchyně. Večeře s návštěvou
malého pivovaru v hotelu Nogaj. Krátký odpočinek na pokojích. V noci transfer na letiště a odlet do Prahy.
6. den: Přílet do Prahy v ranních hodinách.
Ubytování: Je zajištěno v centru Kazaně v hotelu**** ve
2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit
ubytování 3. osoby na přistýlce bez slevy.
Cena zájezdu obsahuje:
• 4 ubytování s plnou penzí
leteckou přepravu Praha Kazaň Praha
letištní taxy a poplatky
transfer do/z hotelu
dopravu místním autokarem během programu
služby českého průvodce, místního průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
650 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
(max. plnění 80% max 25 000 Kč)
1 150 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
(max. plnění 80% max 30 000 Kč)
• fakultativní služby, místní dopravu, pobytové taxy, vstupy
Povinný příplatek:
cca 1 990 Kč
• skupinové turistické vízum do Ruska:
O potřebných formalitách ohledně vyřízení víza budeme
včas informovat. Pas je třeba doručit do CK cca 1 až 2
měsíce před odjezdem na zájezd. Předán zpět pak bude
průvodcem v autobuse.

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk.
odlet ČR
Q PT 28 06
11.7. - 16.7.
25 990,PRAHA
+5 600 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%
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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

6%

do 31.1.18 až

4%
89

