ČESKÁ REPUBLIKA
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz
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I. ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO
S VÝLETEM DO DRÁŽĎAN
NOVÝ BOR • PANSKÁ SKÁLA (ČEDIČOVÉ VARHANY) •
JETŘICHOVICE • MEZNÁ • TICHÁ SOUTĚSKA • HŘENSKO •
PRAVČICKÁ BRÁNA • KÖNIGSTEIN • DRÁŽĎANY • DĚČÍN
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, 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 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. 2):
• 3 večeře:
• vstupy, pobytovou taxu

100 Kč
360 Kč

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q CS 27 04
5.7. - 8.7.
3 990,viz text
+1 200 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
-500 Kč
Sleva pro 3. osobu na přistýlce:
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až
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do 31. 1.18 až
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.

do 1. 3.18 až

M
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II. ZÁPADNÍ ČECHY
LÁZEŇSKÝ TROJÚHELNÍK A RELIKVIÁŘ SV. MAURA
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • ZÁMEK KYNŽVART • FRANTIŠKOVY
LÁZNĚ • PŘÍRODNÍ REZERVACE SOOS • LOKET • KARLOVY
VARY • KLÁŠTER TEPLÁ • BEČOV NAD TEPLOU
Program zájezdu:
1. den: Ráno odjezd z Brna, Jihlavy a Prahy do západních
Čech. Po poledni příjezd do Mariánských Lázní. Ubytování v
hotelu a pěší procházka jedněmi z nejmalebnějších českých lázní, zasazených do malebného údolí obklopeného
lesy. Budeme moci obdivovat krásu jednotlivých budov a
hotelů, které bývají díky jejich zdobnosti přirovnávány ke
šlehačkovým dortům. Navštívíme jednu z nejkrásnějších
světových kolonád s prvorepublikovou atmosférou a začneme ochutnávat z široké nabídky minerálních pramenů, kterých na území města vyvěrá okolo čtyřiceti. Nezapomeneme se zastavit i u zpívající fontány. Kolem další kolonády
Karolinina a Rudolfova pramene přejdeme k rozsáhlé
budově Nových lázní, která byla vystavena podle vzoru
slavného kasina v Monte Carlu. Zde se nacházejí přepychové
interiéry balneoprovozů a velmi atraktivní sloupové Římské
lázně, které je možno po objednání navštívit. Projdeme se
jednotlivými parky a sady a za postupného ochutnávání
různých pramenů si užijeme klidné lázeňské odpoledne.
Procházce můžeme věnovat i večer, kdy se jistě nezapomeneme vrátit ke zpívající fontáně, jejíž večerní
představení bývají doplněna i barevnými světly.
2. den: Po snídani odjedeme k baroknímu zámku Kynžvart,
který byl přestavěn ve stylu vídeňského klasicismu a empíru
pro hraběte Metternicha. Po prohlídce zámku a jeho okolí
odjedeme k návštěvě Františkových Lázní. Zde nás určitě

okouzlí jejich poklid, pohoda a rozloha parků. Lázně byly
vystavěny v empírovém stylu pro císaře Františka I., po
kterém také byly pojmenovány. Ve volném čase se budeme
moci užít procházek parky s kolonádami jednotlivých
pramenů i posezení v pěkných restauracích, kavárnách či
cukrárnách. Odpoledne odjedeme do přírodní rezervace
Soos s unikátní krajinou rašeliniš a slatiniš s vývěry
minerálních pramenů a oxidu uhličitého. Projdeme si asi
2km dlouhý okruh po lávkách a můstcích, z nichž budeme
moci obdivovat místní floru i pro naši zemi málo obvyklou aktivní zemskou činnost. K večeru návrat do Mariánských Lázní.
3. den: Po snídani přejedeme do malebného historického
města Loket. Zdejší hrad byl jedním z nejvýznamnějších českých hradů zejména za Karla IV., který tu i často pobýval.
Projdeme si centrální náměstí s krásnými měšanskými domy
a budeme moci navštívit i hrad, z jehož věže jsou nádherné
výhledy na podhradí chráněné ze všech stran meandrem řeky Ohře. Po prohlídce Lokte navštívíme nejvěhlasnější české
lázně Karlovy Vary. Procházkou kolem říčky Teplá postupně
navštívíme romantickou Sadovou kolonádu, monumentální
Mlýnskou kolonádu, dřevěnou Tržní kolonádu i moderní
Vřídelní kolonádu s nejznámějším pramenem Vřídlem.
Budeme moci obdivovat malebnou výstavbu domů kolem
říčky i ochutnávat tentokrát horké minerální prameny.
Zájemci o procházky budou moci ve volném čase vyjít i k
jednomu ze symbolů města, skále se sochou kamzíka.
Odpoledne navštívíme muzeum Jana Bechera s procházkou
historickými sklepy i ochutnávkou slavného likéru. Návrat do
Mariánských Lázní malebným údolím říčky Teplé.
4. den: Po snídani se vydáme ke klášteru Teplá, založenému řádem premonstrátů ve 12. stol. Podíváme se do
klášterního kostela s bohatým barokním interiérem a bude
možno navštívit i klášter, který vlastní jednu z nejstarších a
nejvýznamnějších knihoven u nás se 100.000 svazky. Poté
přejedeme do Bečova nad Teplou, kde bude vrchol našeho
putování - návštěva barokního zámku, ve kterém je vystaven
zlacený relikviář sv. Maura. Jedná se o druhou nejcennější
památku v českých zemích po korunovačních klenotech.
Během prohlídkového okruhu se budeme moci seznámit s
historií vzniku relikviáře i dramatickými okolnostmi jeho
opětovného objevení a restaurování. Za pozornost bude
stát jistě i gotický hrad tyčící se hned nad zámkem a
malebné městečko v předzámčí. Odpoledne odjezd z Bečova.
Ubytování: Je zajištěno v Mariánských lázních 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
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
• příplatek za 3 večeře:
• vstupy, pobytovou taxu

100 Kč
570 Kč

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q CZ 29 04
19.7. - 22.7.
4 290,viz text
Q CZ 39 04
27.9. - 30.9.
4 290,viz text
+1 500 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
-500 Kč
Sleva 3. osoba na přistýlce:
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%

