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ČESKÁ REPUBLIKA
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz

I. JIŽNÍ MORAVA aneb BOBULE 3
II. ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO
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I. JIŽNÍ MORAVA aneb BOBULE 3
ZNOJMO • MIKULOV • LEDNICE • VALTICE •
MIKULČICE • ČEJKOVICE
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Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
až 9
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q CL 23 03
9.6. - 11.6.
3 490,viz text
+1 200 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
-400 Kč
Sleva pro 3. osobu na přistýlce:

II. ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO
S VÝLETEM DO DRÁŽĎAN

NOVÝ BOR • PANSKÁ SKÁLA (ČEDIČOVÉ VARHANY) •
JETŘICHOVICE • MEZNÁ • TICHÁ SOUTĚSKA •
HŘENSKO • PRAVČICKÁ BRÁNA • KÖNIGSTEIN •
DRÁŽĎANY • DĚČÍN

Ubytování: Je zajištěno v Jetřichovicích, v hotelu*** ve
2lůžk.pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit
ubytování 3. osoby na přistýlce. Snídaně bufet.
Cena zájezdu obsahuje:
• 3 ubytování se snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• výlet do Drážan
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
• 3 večeře:

P

100 Kč
360 Kč
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Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Brzo ráno odjezd z Brna, Jihlavy a Prahy. Okolo
poledne zastávka ve městě sklářů, Novém Boru a
návštěva sklárny nebo sklářského muzea. Krátká procházka centrem města a odjezd do Kamenického Šenova se
známými čedičovými varhany na Panské skále. Budeme
moci obdivovat nejen tento unikátní výtvor přírody, ale i
krásné výhledy do okolí. Dále již přejedeme do oblasti
Českého Švýcarska a ubytujeme se v Jetřichovicích, jedné
z nejpůvabnějších vesniček s mnoha typickými roubenými a hrázděnými domy. Pěší procházka oblastí
Jetřichovických skal na Mariinu a Vilemininu vyhlídku.
2. den: Snídaně, odjezd na Mezní Louku a pěší procházka do vesničky Mezná s nádhernými ukázkami typických lidových staveb Českého Švýcarska. Odsud sejdeme do soutěsky říčky Kamenice a projdeme si část
Tiché soutěsky zpřístupněné turistům již v 19. stol.
Budeme moci obdivovat výtvory lidských rukou v podobě můstků, chodníčků i tunelů vytesaných podél říčky i úžasnou přírodu zvedající se nad námi po obou
stranách vysoké soutěsky. Cestu si zpestříme plavbou
na lodičkách jedním z nejhezčích úseků a pak opět pěšky dojdeme do vstupní brány Českého Švýcarska, do
Hřenska. Procházka tímto malebným městečkem vystavěným okolo říčky Kamenice a uzavřeným vysokými
skalními masívy, které tvoří neopakovatelnou kulisu.
Volno na oběd. Po poledni přejezd ke Třem pramenům
a pěší výstup k symbolu Českého Švýcarska, největšímu
evropskému pískovcovému skalnímu mostu, Pravčické
bráně. Procházka kolem hotelu Sokolí hnízdo a výstup
na vyhlídky s nádhernými pohledy nejen na bránu, ale
i na další skalní města Českého Švýcarska. Poté budeme pokračovat v pěší procházce a po 6 km chůze lesem a okolo skalních masívů se opět vrátíme na Mezní
Louku. Odsud návrat autobusem do hotelu.
3. den: Celodenní výlet do Německa. Odjezd k údolí řeky Labe a přejezd do lázní Bad Schandau. První dnešní
zastávka u skalní pevnosti Königstein. Výtahem nebo i
pěšky se přesuneme na plošinu mohutné stolové hory,
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Cena neobsahuje:
70 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
• posezení s ochutnávkou vín a občerstvením: 350 Kč

až

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q CS 27 04
3.7. - 6.7.
3 990,viz text
+1 200 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
-500 Kč
Sleva pro 3. osobu na přistýlce:
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Cena zájezdu obsahuje:
• 2 ubytování se snídaní
• dopravu klimatizovaným autokarem
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

na níž byl vystaven jeden z nejlépe chráněných hradů.
Procházka areálem hradu s mnoha budovami, parkem i
úžasnými vyhlídkami na údolí řeky Labe a polabské pískovce. Odpoledne návštěva hlavního města Saska,
Drážan - procházka po Brühlově terase nazývané
„Balkon Evropy”, která nám poskytne nezapomenutelné
pohledy na Labe s parníkovou flotilou kotvící hned pod
terasou i na monumentální stavby Albertina, umělecké
akademie, katedrály i Semperovy opery. Procházka po
terase a dále do centra k rozsáhlému objektu zámku, jehož jednu stranu zdobí největší porcelánový obraz na
světě nazvaný Knížecí průvod, na centrální náměstí se
známým kostelem Frauenkirche, zničeným za 2. sv. války a opět otevřeným v roce 2005. Vrcholem procházky
se pak stane komplex Zwinger, mistrovské dílo německého baroka se světoznámými sbírkami obrazů i porcelánu. Volno k individuálním procházkám či návštěvě
některých muzeí a večer návrat na ubytování do ČR.
4. den: Snídaně, odjezd do Hřenska. Možnost plavby
lodí po Labi údolím Labských pískovců do Děčína (dle
jízdního řádu plavební společnosti). Po poledni návštěva Děčína, prohlídka zámku na skalním ostrohu nad řekou Labe, ze kterého se můžeme potěšit krásným výhledem, navštívit zámeckou trasu s reprezentativními
prostorami a nechat se okouzlit atmosférou Růžové zahrady. Odpoledne odjezd z Děčína a večer návrat zpět.
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Ubytování: Je zajištěno ve Valticích v hotelu*** ve
2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit
ubytování 3. osoby na přistýlce. Snídaně bufet.

CE

Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Ráno odjezd z Prahy, Jihlavy a Brna. Okolo
poledne příjezd do Znojma a procházka historickým
centrem města s městskou památkovou rezervací úzké uličky s historickými domy, Radniční věž, kostel sv.
Mikuláše, Svatováclavská kaple, rotunda sv. Kateřiny i
Znojemský hrad s krásnými výhledy do údolí. Po prohlídce města odjezd do Slupi, návštěva pozoruhodné
renesanční stavby vodního mlýna, který je stále funkční
a byl vyhlášen národní kulturní památkou. Po prohlídce
mlýna odjezd do Mikulova, jihomoravského pohraničního města s pohádkovou atmosférou historického centra s měšanskými domy a zámkem i krásného okolí,
kterému vévodí Svatý kopeček a Kozí Hrádek.
Procházka centrem města, možnost výstupu po křížové
cestě na Svatý kopeček. Večer odjezd na ubytování.
Fakultativně večerní posezení ve vinném sklepě s
ochutnávkami vína a občerstvením.
2. den: Po snídani odjezd na celodenní prohlídku
Lednicko-valtického areálu, zapsaného od roku 1996 do
seznamu UNESCO. Odjezd do Lednice k jednomu z našich nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších zámků.
Prohlídka zámku, možnost prohlídky unikátního skleníku
a poté odjezd na lodičkách po kanále v zámeckém parku k Janovu hradu, romantické stavbě využívané jako lovecký zámeček. Odsud procházka zámeckým parkem k
Minaretu, nejpozoruhodnější stavbě zámeckého parku s
maurskou architekturou, která u nás nemá obdoby.
Odpoledne okruh autobusem se zastávkami u dalších
romantických staveb vystavěných k ozdobě
Lichtenštejnského panství - Apollonův chrám, Dianin
chrám, Hraniční zámek aj. Okruh zakončíme ve Valticích
s možností návštěvy zámku, zámeckých sklepů anebo
Salonu vín - degustační expozice umístěné ve sklepních
prostorách zámku, kde můžete ochutnat 100 nejlepších
vín z Čech a Moravy, které jsou každoročně vybírány. Je
možno si vybrat z několika degustačních programů - bu
tzv. volné degustace nebo několika druhů degustací řízených sommelierem. Večer návrat na ubytování.
3. den: Po snídani odjezd do Mikulčic a návštěva nejrozsáhlejšího slovanského archeologického naleziště v
ČR - Slovanského hradiště.Jedná se o pozůstatky velkomoravského hradu z 8. a 9. století, významného místa
počátků naší státnosti a možného působení sv. Cyrila a
Metoděje. Po prohlídce areálu přejezd do Petrova a
procházka památkovou rezervací lidové architektury areálem 80 barokních vinných sklepů Plže budovaných
od 15. století. Po prohlídce a určitě i ochutnávce od
místních vinařů přejedeme do Čejkovic. Návštěva bylinkového ráje Sonnentor s možností exkurze ve výrobně
čajů, kde nám odhalí tajemství sáčku čaje od pěstování
bylin až po šálek čaje. Poté návštěva Templářských sklepů vybudovaných templáři již ve 13. století. Po prohlídce rozsáhlého sklepního areálu s možností degustace odjezd a návrat do Brna, Jihlavy a Prahy.

