NOVINKY

Z BABIČČINA ÚDOLÍ DO ADRŠPAŠSKO-TEPLICKÝCH SKAL
NOVINKA

Pestrá kopcovitá krajina u polských hranic neukrývá jen skalní města a přírodní zákoutí,
ale i zámky a technické památky či místa, která inspirovala naše největší spisovatele.

Kuks – Ratibořice – Adršpašské a Teplické
skály – Náchod – Jaroměř – Josefov
ČÍSLO ZÁJEZDU
92361
92371

TERMÍN
04. 06. – 06. 06. 2021
10. 09. – 12. 09. 2021

ÍCH
BEZ NOČN
PŘEJEZDŮ

4 390 Kč

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 2x ubytování
v *** hotelu s polopenzí, kompletní „Cestovní pojištění“,pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:

telefon: +420 371 784 918 • e–mail: ck@interzbiroh.cz • www.e-poznavaci-zajezdy.cz
REZERVUJTE TELEFONICKY, E–MAILEM, OBRATEM VÁM ZAŠLEME SMLOUVU O ZÁJEZDU NA VÁMI VYBRANÝ ZÁJEZD

1. den: Odjezd v ranních hodinách ve směru Plzeň – Rokycany – Beroun – Praha (cca v 8.00 hodin).
(Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK.) KUKS - areál hospitálu, založeného hrabětem
Šporkem na počátku 18. století jako místo odpočinku pro vysloužilé vojáky, je proslulý monumentálním kostelem i jednou z nejstarších lékáren „U Granátového jablka“. Nejvýraznější stopu zde
otiskli sochař Matyáš Bernard Braun a architekt Giovanni Battista Alliprandi. Odpoledne prohlídka
zámku RATIBOŘICE a Babiččina údolí – možnost procházky naučnou stezkou po místech příběhů
odehrávajících se v nejslavnější české knize. Odjezd do hotelu na večeři a nocleh.
2. den: Snídaně. Celodenní výlet do prostoru ADRŠPAŠSKÝCH A TEPLICKÝCH SKAL. Největší skalní město
Evropy skýtá rozkošná zákoutí i adrenalinové túry. Možnost volby tras od snadných po dlouhé,
projížďky na lodičkách či vlakem do Teplic nad Metují. Návrat do hotelu na večeři a nocleh.
3. den: Snídaně. NÁCHOD – náměstí se dvěma radnicemi a podkovou, která Vám splní přání, když
se na ni postavíte, i nepřehlédnutelná dominanta zámku. Ten neskrývá jen hladomornu pod
věží a obsáhlé sbírky obrazů, řádů, medailí a zbraní, ale i francouzskou zahradu, anglický

6

POKLADY JESENÍKŮ

ÍCH
BEZ NOČN
PŘEJEZDŮ

Zlato, minerální prameny, panoramatické výhledy i nečekané stavby, to jsou poklady, které
na rozhraní Čech, Moravy, Polska a Slezska čekají na naši návštěvu.

Moravská Třebová – Křížový vrch –
přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně –
Zlatokopecký skanzen – Jeseník – lázně
Karlova studánka – hora Praděd –
Petrovy kameny
ČÍSLO ZÁJEZDU
92091

TERMÍN
23. 07. – 25. 07. 2021

park a dva medvědy. V poledne přejezd do JAROMĚŘE, volno na oběd nebo
návštěvu železničního muzea Výtopna
Jaroměř. JOSEFOV – ve zdejší pevnosti
nalezneme jinou tvář baroka než na
zámcích a v kostelech, přesto o nic méně
monumentální a zajímavou. Prohlídka
podzemních chodeb a bastionu nás přenese na konec 18. století. Součástí unikátního areálu je i lapidárium soch Matyáše Bernarda Brauna, známého nám
již z Kuksu. V podvečerních hodinách
odjezd, návrat ve večerních hodinách.

4 590 Kč

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 2x ubytování
v ***hotelu s polopenzí, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd v ranních hodinách po trase Plzeň – Rokycany – Beroun – Praha (cca v 07.00 hodin).
(Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK.) MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – město, kdysi zvané morav-

ské Athény, ukrývá nejen renesanční perlu v podobě zdejšího zámku, ale i jedinečný Křížový vrch,
který nás vtáhne do barokní atmosféry. Chloubou vodního stavitelství je PVE DLOUHÉ STRÁNĚ,
nejvýše položená vodní plocha v ČR, vybudovaná jako nádrž pro přečerpávací vodní elektrárnu.
Přejezd do hotelu na večeři a nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd do Zlatokopeckého skanzenu ve ZLATÝCH HORÁCH. V Údolí ztracených štol
se seznámíme s životem v hornické osadě a můžeme zkusit i štěstí při rýžování zlata u zlatorudných mlýnů. Odpoledne návštěva lázeňského města JESENÍK. Léčebnou sílu zdejších pramenů
objevil slavný Vincenz Priessnitz. Návrat do hotelu na večeři a nocleh. Po večeři možnost odjezdu
na večerní koupání v termálních LÁZNÍCH VELKÉ LOSINY.
3. den: Snídaně. KARLOVA STUDÁNKA – romantické lázně s osmi prameny se specializují na léčbu
onemocnění plic a dýchacích cest, ale i rekonvalescenci po onkologické léčbě. Výjezd na
Ovčárnu, odkud se
můžete vydat na vrchol nejvyšší hory Jeseníků PRADĚD nebo
tajemné PETROVY
KAMENY. V případě
nezájmu o turistiku
možnost
zůstat
v Karlově Studánce.
V pozdním odpoledni
odjezd, návrat ve večerních hodinách.

MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY S RELAXEM V LÁZNÍCH DARKOV
Nový Jičín – Štramberk – Frýdek-Místek –
Dolní Vítkovice – Ostrava – Lázně Darkov –
Kopřivnice – Hukvaldy
ČÍSLO ZÁJEZDU
92421

TERMÍN
10. 06. – 13. 06. 2021

5 290 Kč

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 3x ubytování
v ***hotelu s polopenzí, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd v ranních hodinách po trase Plzeň – Rokycany – Beroun – Praha (cca 07.00 hodin).
(Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK.) NOVÝ JIČÍN – o platnosti přídomku „město klobouků“ nás přesvědčí v domě, kde zemřel generál Laudon, i v Žerotínském zámku. ŠTRAMBERK
je rozlohou malé, ale zajímavostmi oplývající městečko. Z dálky viditelná gotická věž Trúba ochraňuje nejen zbytek hradu a město, ale i výrobu proslulých štramberských uší, malou botanickou
zahradu či slavnou jeskyni Šipka. Přejezd do hotelu na večeři a nocleh.
2. den: Snídaně. Dopoledne nenáročná túra na VELKÝ JAVORNÍK s dřevěnou rozhlednou a do skokanského areálu Jiřího Rašky, v případě nezájmu o túru volno na procházku k Lurdské kapličce,
studánce či na naučnou stezku. FRÝDEK-MÍSTEK – metropole lašského regionu vznikla spojením

moravského Místku a slezského Frýdku. Volno na oběd nebo možnost návštěvy muzea ve
frýdeckém zámku. Archeopark CHOTĚBUZ je jednou z nejnovějších atrakcí připomínajících
dávnou historii zdejšího kraje. Návrat do hotelu na večeři a nocleh.
3. den: Snídaně. DOLNÍ VÍTKOVICE – Ocelové město. V posledních letech prostory oceláren zcela změnily
účel a staly se světově unikátním areálem s vyhlídkou a kavárnou na vysoké peci. OSTRAVA –
v historickém centru hornického města se nachází největší radniční komplex v ČR, kterému
dominuje vyhlídková věž s nádherným výhledem na Beskydy. Náročné hutní profese vyžadují
také kvalitní odpočinek, který nejen místním poskytují LÁZNĚ DARKOV. Možnost koupání a relaxace v nejstarších jódových lázních v Evropě. Návrat do hotelu na večeři a nocleh.
4. den: Snídaně. KOPŘIVNICE – prohlídka proslulého Technického muzea Tatra, které
NOVINKA
kromě unikátní sbírky vozů nabízí i expozici kopřivnického rodáka Emila Zátopka
a jeho ženy Dany. HUKVALDY jsou zase
rodištěm Leoše Janáčka, který ve zdejší
oboře čerpal inspiraci ke svému nejslavnějšímu dílu – proto zde můžete pohladit
ocásek lišce Bystroušce. Procházka oborou s jeleny a daňky ke zřícenině místního
hradu, možnost návštěvy Janáčkova muzea nebo ochutnání piva z místního minipivovaru. V odpoledních hodinách odjezd,
návrat ve večerních hodinách.
ÍCH

BEZ NOČN
PŘEJEZDŮ

