1_OKRUHY_2017.qxd

9.10.2016

18:05

StrÆnka 38

NĚMECKO - DÁNSKO
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz

OSTROV HELGOLAND

PŘÍRODNÍ KRÁSY A PAMÁTKY UNESCO SEV. NĚMECKA

NĚMECKÁ HANZOVNÍ MĚSTA
A DÁNSKO
•

ostrov Sjalland

•

ostrov Falster

6

Schwerin

Wernigerode

• •

Quedlinburg

OSTROV HELGOLAND

PŘÍRODNÍ KRÁSY A PAMÁTKY UNESCO SEV. NĚMECKA
QUEDLINBURG • WERNIGERODE • SCHWERIN •
LÜBECK • NP LÜNEBURSKÉ VŘESOVIŠTĚ • OSTROV
HELGOLAND • BRÉMY

Ubytování: Je zajištěno v hotelech**/*** ve 2lůžk.
pokojích s vl. příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3. osoby na přistýlce bez slevy. Snídaně kontinentální.

H

Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Brno, Svitavy, Litomyšl, V. Mýto,
Holice (Chrudim), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady ZDARMA;
viz str. 1
Olomouc 250 Kč; Hranice, Fr. Místek, Nový Jičín, Ostrava 500 Kč

RE
SNÁ ZERVA
ČA

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
až 9
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q DW 33 05
16.8. - 20.8.
6 590,viz text
+700 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.

NĚMECKÁ HANZOVNÍ MĚSTA
A DÁNSKO

CELLE • BRÉMY • HAMBURK • LÜBECK • EUTIN •
KRONBORG • KODAŇ • ROSKILDE

Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Brzo ráno odjezd z ČR (odjezd z ČR viz ceník)
do Německa. Zastávka v Celle s podmanivým historickým jádrem se stovkami hrázděných domů a půvabným renesančním zámečkem. Cestou se nám možná
poštěstí uvidět i fialově kvetoucí vřesoviště v jeho okolí. Večer dojezd na ubytování.
2. den: Snídaně, Brémy UNESCO, které se staly členem
hanzy již roku 1358. Dnes městu vévodí historické jádro kolem Marktplatzu, kde si prohlédneme velkolepý
dóm, renesanční radnici, půvabné štítové domy nebo
cechovní dům Schütting z 16. stol. Odpoledne strávíme
v druhém největším německém městě Hamburku, kdysi vůdčím městě hanzy. Radnice - jejíž interiéry jsou pýchou hamburské střední třídy, gotický kostel sv. Petra a
kostel sv. Jakuba, kde se vyjímají největší barokní varhany v severním Německu. Z náměstí Rathausmarkt
budeme moci dojít noblesní pasáží k rozlehlému městskému jezeru Binnenalster, které vzniklo přehrazením
řeky Alster, nebo se podél jezerních břehů projít po elegantním bulváru Jungfernsteig. Zájemci mohou absolvovat zajímavou vyjížku lodí v hamburském přístavišti.
Večer se ubytujeme v okolí Hamburku.
3. den: Snídaně, město označované jako „Král hanzy”,
rodiště Thomase Manna, ve středověku nejvýznamnější město na Baltu - Lübeck UNESCO. Za klenoty
Lübecku jsou považovány gotický cihlový mariánský
kostel a dóm, Holštýnská brána i nejproslulejší cihlová
radnice v Německu se svými neobvykle řešenými zdmi
a věžičkami. Dům Buddenbrookových - ukrývající muzeum věnované rodině Mannových a milovníci sladké
mandlové pochoutky návštěva Niederreger Café, kde
se nachází marcipánové muzeum s marcipánovými sochami v životní velikosti a kde můžeme nakoupit pravý
lübecký marcipán. Odpoledne budeme projíždět krajinou Holštýnského Švýcarska. Množství malebných domů i palác vdov nás okouzlí při zastávce v Eutinu.
Scenérie jako z pohádky nás doprovodí až na konec
ostrova Fehmarn, odkud se přeplavíme do Dánska, kde
budeme projíždět ostrovy Lolland a Falster až na
Sjćlland. Večer přijedeme na ubytování u Kodaně.
4. den: Snídaně, výlet do Kronborgu, jehož proslulý zámek je dnes po celém světě znám díky Shakespearovi
jako „zámek Hamletův” UNESCO. Zámek Frederika II. je

jak elegantním renesančním sídlem, tak i úžasným příkladem středověké pevnosti. Uvidíme zde renesanční a
barokní interiéry s nejatraktivnějším 62 m dlouhým tanečním sálem i nádherně zachovalou kaplí. Většinu
dne pak strávíme v hlavním městě. Prohlédneme si
dánskou metropoli Kodaň, sídlo královny, projdeme se
nejdelší pěší zónou světa Stroget až k idylickému přístavu Nyhavn, kde žil Hans Christian Andersen a kde budeme mít možnost nasednout na lodičku a vydat se po
přístavních kanálech až k pohádkové „Malé mořské víle”
i nedaleké historické přístavní pevnosti Kastellet ze 17. st.
Slavnou minulost malého skandinávského království
nám připomenou zámky Rosenborg, Christiansborg a
Amalienborg, který hlídají vojáci v historických uniformách. Známý zábavní park Tivoli najdou zájemci přímo
v centru Kodaně. Večer se vrátíme na ubytování.
5. den: Snídaně, Roskilde s cihlovou katedrálou sv.
Lukáše UNESCO, která se stala tradičním pohřebním
místem dánských králů, je zde pohřbeno 22 panovníků
a 17 královských manželek. Expozice vikingských lodí,
které byly vyzvednuty ze dna přilehlého fjordu. Lodě
pocházející přibližně z 10. stol., mezi nimi i válečná lo,
kterou Vikingové užívali k nájezdům do Anglie, byly
podle všeho záměrně potopeny místním obyvatelstvem, které se tak snažilo ochránit před nepřátelskými
nájezdy. Odpoledne se přeplavíme do Rostocku, odkud
budeme pokračovat přes noc jízdou zpět do ČR.
6. den: Příjezd do ČR v nočních hodinách.
Ubytování: Je zajištěno v hotelech**/*** ve 2lůžk. pokojích s vl. příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3. osoby na přistýlce (palanda). Snídaně kontinentální.
Cena zájezdu obsahuje
• 4 ubytování se snídaní
• dopravu luxusním autokarem a trajekty
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
200 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
• vstupy do objektů:
cca 20 EUR+500 DKK
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Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Brno, Jihlava, V. Bíteš, V. Meziříčí
ZDARMA; Vyškov 150 Kč; Prostějov 200 Kč; Břeclav, Hodonín, Strážnice, Veselí
n/M, Žár n/S, Pardubice, Hr. Králové 250 Kč; Uh. Hradiště 300 Kč;
viz str. 1
Kroměříž, Olomouc, Přerov, Zlín 350 Kč; Plzeň 400 Kč
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Cena neobsahuje:
170 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
cca 50 EUR
• vstupy do navštívených objektů:

CE

Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z ČR v pozdě večer (odjezd z ČR viz text).
2. den: Časně ráno krátká procházka městečkem
Quedlinburg UNESCO s krásnými hrázděnými domy.
Wernigerode, druhé malebné město pod pohořím Harz,
hrázděné domy a pohádkový zámek „Neuschwanstein
severu". Odpoledne Schwerin s překrásnou polohou
mezi sedmi jezery a jeho velkolepý zámek - sídlo
meklenburského vévody. Odjezd na ubytování.
3. den: Snídaně. Prohlídka perly Šlesvicka-Holštýnska
Lübecku UNESCO, královna hanzy, rodiště Thomase
Manna, ve středověku nejvýznamnější město na Baltu.
Cihlová gotika, historické centrum, 130 m dlouhý Dóm,
kostel Panny Marie, slavná radnice, Holštýnská brána,
Dům Buddenbroků…a suvenýr Lübecký marcipán.
Odpoledne Lüneburské vřesoviště, pohled na krajinu
bude obzvláš podmanivý v této době, kdy kvete vřes.
Navštívíme zajímavé partie v rozsáhlé přírodní rezervaci.
Východiskem naší cca 4 hod. cesty po přírodním parku
bude půvabná vesnice Undeloh, obklopená rozsáhlými
plochami kvetoucího vřesu. Odjezd na ubytování.
4. den: Snídaně. Výlet na ostrov Helgoland. Z přístavu
Cuxhaven odplujeme lodí na ostrov Helgoland
UNESCO, opravdovou perlu v Severním moři, ostrov si
oblíbil i F. Kafka, H. Heine či J. Wolfgang Goethe. Přístav
Unterland nás přivítá pestrobarevnými domky tzv.
„humří boudy", navštívíme kostel sv. Mikuláše, mořské
akvárium, možnost levných nákupů (ostrov leží v
bezcelní zóně). Pěší procházka ostrovem s vyhlídkami
na nejzajímavější skalní útvary, jejichž dominantou je
Dlouhá Anna (Lange Anna), měřící 40 m, nejznámější
útes z červeného pískovce. Celý pobyt nás budou doprovázet bizardní strmé útesy, budeme mít možnost
pozorovat obrovské množství racků a zvláštností budou
pak terejové. Variantně lze místo Helgolandu fakult.
využít místní trajektové přepravy na přilehlý ostrov
Duna, menší ostrůvek připomíná písečnou dunu a
pokud budeme mít štěstí, naskytne se nám nevšední
zážitek pozorovat i kolonii tuleňů. Pozdě odpoledne
návrat lodí na pevninu. Podvečerní zastávka v městě
Brémy UNESCO, procházka středověkým centrem, radnice, socha Rollanda, velkolepý dóm, Markt-Platz.
Odjezd do ČR.
5. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Cena zájezdu obsahuje:
• 2 ubytování se snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• trajekt na ostrov Helgoland a zpět
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
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Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
až 9
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q DA 31 06
1.8. - 6.8.
11 990,viz text
+3 900 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
Sleva pro 3. os. na přistýlce (palanda): -1 000 Kč
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