POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2019

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
termín: 22. - 26. května 2019

cena: 5.650,- Kč

sleva při přihlášení do 31.1. 500,- kč

V Českém středohoří najdeme nejen krásnou přírodu, ale také velké množství zřícenin
středověkých hradů. Porta Bohemica – Brána Čech, tak je nazýván krásný úsek Labe, kde
řeka protéká skalnatým kaňonem.
Program zájezdu:
1.den:
odjezd v ranních hodinách. Co Mohamedu Mekka, to Čechu Říp – nenáročný výstup na Říp,
prohlídka rotundy sv. Jiří. Zastávka v Roudnici n. L., procházka městem, pro zájemce možnost
návštěvy Galerie výtvarného umění na zámku. Ubytování.
2.den:
Litoměřice - procházka města s místním průvodcem, návštěva muzea K.H.Máchy, hradu, vinné
sklepy- možnost ochutnávky nebo výšlap na Radobýl.
3.den:
Bude-li hezky tak dnes zdoláme Milešovku. Méně náročný výstup je na Lovoš, odkud jsou také krásné
výhledy do kraje. Třebenice – muzeum granátů, které si prohlédneme, ale i sami nasbíráme přímo
před muzeem či v dovezeném granátovém písku. Spatříte kolekci šperků z českého granátu včetně
sady šperků Ulriky von Levetzow. Libochovice leží na levém břehu řeky Ohře. Nad městem se tyčí zřícenina hradu Házmburku. Prohlídka zámku , parku nebo výstup na hrad.
4.den:
Porta Bohemica – Labe zde vytvořilo velmi nevšední krajinu s hlubokým zářezem říčního údolí do
Českého středohoří. Nádherné panorama si vychutnáte z lodi, hrad Střekov, prohlídka romantické
zříceniny hradu, Ústí nad Labem – Větruše, místo bylo oblíbeným cílem v 19.st. Stával zde malý
hostine. Dnešní objekt s vyhlídkovou rozhlednou byl postaven v roce 1897.
5.den:
ukončení pobytu. Cestou prohlídka zámku Ploskovice, letního sídla císaře Ferdinanda 1. Zámek
Ploskovice je krásné místo, dokazuje to i dlouhý seznam filmů, které se zde natáčely. Krátká zastávka
ve starobylém městečku Úštěk. Návrat ve večerních hodinách.
V ceně: doprava bus, 4x ubytování s polopenzí, (snídaně bufet, večeře výběr z 2 menu), místní
průvodce v Litoměřicích, průvodce, pojištění storna zájezdu
Příplatek : za 1lůžkový pokoj 1.000,- kč
Není v ceně: vstupy, palubní lístek a vše co není uvedeno „v ceně“

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.
Místenka v autobusu 100,-/osoba
pořadatel: cestovní kancelář LADA

