Berchtesgadenské a Tyrolské alpy
Při tomto zájezdu poznáte alpský Berchtesgadenský národní park v Německu a oblast největšího
tyrolského jezera Achensee v Rakousku. Je to atraktivní oblast vysokohorské přírody s kouzelnou flórou a faunou, nádhernými sceneriemi plnými přírodních kontrastů. Svezete se vláčkem
a projedete lodí po malebném jezeře Achensee.

Berchtesgadenské alpy, jezero Achensee
v Tyrolských alpách
TERMÍN
31. 05. – 02. 06. 2019
30. 08. – 01. 09. 2019

3 390 K

č
OBLÍBENÉ

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, 1x ubytování s polopenzí
v *** typickém alpském hotelu, průvodce, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK
proti úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ve večerních hodinách po trase Praha (cca 23.00 hodin) – Beroun – Rokycany – Plzeň.
(Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK.)
2. den: V ranních hodinách příjezd do Berchtesgadenských alp, které patří k nejkrásnějším regionům
celé Evropy. BERCHTESGADEN – klimatické lázně a sportovní středisko s četnými památkami.
Výlet na vrchol Kehlstein s úchvatnou vyhlídkou a s horskou chatou zvanou Orlí hnízdo, která byla
oblíbenou rezidencí Adolfa Hitlera. Zastávka u jezera KÖNIGSEE, obklopeného majestátními štíty
hor. Možnost návštěvy solného dolu SALZBERGWERK, který byl od 16. století zdrojem bohatství
(průjezd štolami hornickým vláčkem, skluzavky, podzemní solné jezero, podzemní lanovka).
Přejezd na večeři a nocleh do Tyrolska.

3. den: Snídaně. Zámek AMBRAS u Innsbrucku – impozantní renesanční zámek nechal postavit pro
svou milovanou ženu, krásnou Filipínu Welserovou, arcivévoda Ferdinand Tyrolský. Prohlídka
zámku, jehož chloubou je nádherný Španělský sál, sbírka kuriozit arcivévody Ferdinanda
a portrétní galerie Habsburků od věhlasných umělců. Přejezd do JENBACHU. Odtud zážitkový
výlet k největšímu tyrolskému jezeru ACHENSEE, které získalo přezdívku „tyrolské moře“. To
nejprve objevili rakouští císařové jako příjemné osvěžení a pak začali přijíždět hosté z celého
světa. Stejně jako oni budete moci absolvovat nostalgickou jízdu parním vláčkem z dob dávno
minulých a pak vyhlídkovou plavbu moderní lodí s možností občerstvení. U sklenky vína či
šálku kávy se budete těšit s nádherných výhledů na štíty Tyrolských alp. Průjezd Tyrolskými
a Bavorskými alpami. Návrat do ČR do půlnoci.

HOTEL
S POLOPENZÍ

KRAKOW & SOLNÝ DŮL VĚLIČKA

HOTEL
S POLOPENZÍ

Po stopách papeže Jana Pavla II.
Wadowice, Zebrzydowská Kalwarie
Pokud by se uspořádala celonárodní soutěž o nejvýznamnějšího Poláka v dějinách, vítězem by
se pravděpodobně stal Karol Wojtyla. V roce 1978 byl zvolen prvním neitalským papežem po
455 letech. Byl velkou osobností – básníkem, humanistou a charismatickým vůdcem a v očích
mnoha Poláků i žijícím světcem. Mnoho lidí proto putuje do Krakova, aby zhlédli zdejší místa
spojená s jeho životem. Solné doly ve Wieličce patří mezi nejpozoruhodnější zajímavosti Evropy.
Polská kultura a historie jsou neoddělitelně propojeny s katolickým náboženstvím.

ČÍSLO ZÁJEZDU
91379

TERMÍN
24. 05. – 26. 05. 2019

3 490

Kč

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 1x ubytování
s polopenzí v *** hotelu v oblasti Krakova, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění
CK proti úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ve večerních hodinách po trase Plzeň – Rokycany – Beroun – Praha (cca 23.00 hodin) –
Brno. (Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK.) Přejezd do Polska.
2. den: Příjezd do Polska. Celodenní prohlídka KRAKOVA. Výborná příležitost pro všechny, kdo se chtějí
s Krakovem dobře seznámit, dozvědět se důležitá a zajímavá fakta o městě a vyslechnout si
několik neobyčejných příběhů. Centrum Krakova, které je zapsané na seznamu UNESCO, je
velmi celistvé, vzdálenosti jsou poměrně malé a koncentrace památek je úžasná. Prohlédnete
si kouzelné Staré město: vyjdete na WAWELSKÉ NÁVRŠÍ, kde se budete věnovat symbolu
Krakova – hradu Wawel a katedrále. Zde se nachází bývalá královská rezidence a v majestátní
wawelské katedrále jsou uloženy hrobky králů a královen. Po Královské cestě poté sestoupíte do
ulic Kanoniczna a Grodzka, kde zhlédnete prostory starobylé JAGELONSKÉ UNIVERZITY, a poté
v klidném tempu dorazíte na největší středověké náměstí v Evropě, kde si vychutnáte atmosféru
historického královského města, kterou dotváří i trubač, jenž každou hodinu odtroubí z věže
mariánského kostela. Za nákupy suvenýrů je možno zajít do známých starobylých krámků, tzv.

sukenic. Kostel Panny Marie s velkolepým dřevěným gotickým oltářem od Wita Stwosze. Individuálně možnost projížďky po řece Visle a podvečerní procházky židovskou čtvrtí KAZIMIERZ. Ve
večerních hodinách příjezd do hotelu. Večeře a nocleh.
3. den: Snídaně. Prohlídka solného dolu ve VĚLIČCE. Zde podnikneme cestu do jednoho z nejatraktivnějších solných dolů na světě, který byl pro svou unikátnost r. 1978 zapsán do seznamu UNESCO.
Solné doly ve Věličce patří mezi nejpozoruhodnější zajímavosti Evropy. Napříč solnými doly
prochází trasa prohlídky, která vás zavede do různých galerií a komnat. Nejznámější z nich je
nádherná kaple blahoslavené Kingy s úžasnou výzdobou. WADOWICE – městečko, kde uvidíte
rodný dům Jana Pavla II. a baziliku Obětování Nejsvětější Panny Marie, kde se nachází křtitelnice,
u které byl pokřtěn Karol Wojtyla. Zastávka u ZEBRZYDOWSKÉ KALWARIE – nádherné barokní
poutní místo, které bylo velmi blízké Janu Pavlu II. a které je dnes zap sané na seznamu UNESCO.
Nachází se zde barokní klášter bernardinů a úžasná křížová cesta, sestávající z řady kaplí zasazených do okolní krajiny. V podvečer odjezd do ČR. Návrat do ČR do půlnoci.
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ČÍSLO ZÁJEZDU
91359
91369

Víkendové zájezdy

ZA KOUZLEM BAVORSKÝCH & TYROLSKÝCH HOR A JEZER
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