POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2019

ORLÍ HNÍZDO – solné doly a slavnosti slunovratu
v Českém Krumlově
termín: 21. - 23. červen2019

cena: 2.490,- Kč

Zveme Vás do horského útočiště Adolfa Hitlera – Orlího hnízda. V Českém Krumlově
zažijete Slavnosti Pětilisté růže, které jsou městskou historickou slavností.
Program zájezdu:
1.den:
odjezd v nočních hodinách.
2.den:
ráno příjezd do Obersalzbergu a výjezd na horu Kehlstein, kde se tyčí proslulá Hitlerova čajovna,
nazývaná Orlí hnízdo. Možnost návštěvy dokumentačního centra a krytů Hitlerových pohlavárů. Poté
přejedeme do půvabného městečka Berchtesgaden, kde si prohlédneme solné doly. Na závěr dne se
zastavíme u překrásného jezera u Königsee. Procházka u jezera. Přejezd do ČR. Nocleh.
3.den:
po snídani odjezd do Českého Krumlova – města kultury, umění a neopakovatelné atmosféry. Pro
zájemce prohlídka zámku. Neopakovatelným zážitkem bude pro vás účast na Slavnostech
slunovratu, kdy páni z Rožmberka jsou zpátky ! V renesančním duchu se odehrává i vrchol slavností
– velkolepý historický kostýmovaný průvod , v němž nechybí rytíři na koních a především slavné
osobnosti, spjaté s dávnou historií města. Ať už jsou jakákoliv očekávání, či věk návštěvníků, všichni si
zde přijdou na své! Návrat ve večerních hodinách.
V ceně: doprava bus, průvodce, 1x ubytování ve 2lůžkových pokojích (vždy 2 pokoje mají společnou
předsíňku a soc. Zař.)
Příplatky: 1lůžkový pokoj 200,-kč , pojištění léč. Výloh a storna zájezdu 68,- kč.
Vstupné: cca 50 euro, 150 kč

Důležité informace:
Sleva při nahlášení do 31.1. 2019 500,- kč /osoba
Sleva při zakoupení do 15.3. 200,- kč/osoba
Sleva platí pro 1. a 2. osobu na pevném lůžku.
Úhrada zálohy jen 1000,- kč , doplatek zálohy do 50% ceny zájezdu do 15.3. 2019,
doplatek zájezdu měsíc před odjezdem.
Odjezdy na trase:
Trutnov, Dvůr Králové, Jaroměř, Úpice, Červený Kostelec, Náchod, Hradec Králové, dále
po trase směru jízdy.
Doporučujeme zakoupit komplexní pojištění vč. Pojištění storna. Nemusíte tak mít obavy,
že při brzkém uhrazení zálohy, v případě nemoci, přijdete o peníze.
Místenka v autobusu 100,-/osoba

pořadatel: cestovní kancelář LADA

