BÍLÉ KARPATY
Do Bílých Karpat za výhledy, historií a oskerušemi
termín: 29. srpen – 5. září
Cena: 7.950 Kč,

pokoj superior 8.650 Kč

Do 31. 01. 2020 sleva 300 Kč

Země Bílých Karpat je krásná a děsivá. Přestože je otevřena výhledem do dálek, zůstává tajemná, plná
příběhů a historie. Je to proto, že zde žily bohyně nebo zde lidé žili, protože je něčím výjimečná? Vydejte
se s námi odhalit příběhy, které se k tomuto prostoru vážou a jsou bohyněmi zakryté.
Program zájezdu:
1. den: odjezd do Strážnice. Odpoledne prohlídka skanzenu. Ubytování.
2. den: Veselí nad Moravou - plavba po Baťově kanálu, Petrov – vinaři zde vybudovali asi 80 zdobeně malovaných
zahloubených vinných sklepů. Ty tvoří ulicovou zástavbu s dvěma náměstíčky – ochutnávka vína.
3. den: turistický výlet na Velkou Javořinu /970m/, 11 km.
4. den: NS Oskerušová, rozhledna Travičná, prohlídka muzea oskeruší.
Selský dům - v současnosti je v domě expozice selského života a výroby tvarohu, areál Salaš Travičná.
5. den: Hodonín, Holíč a Skalica. – Slovensko.
Hodonín - muzeum představuje jedinou stálou expozici na Moravě věnovanou prvnímu československému
prezidentu T. G. Masarykovi. Expozici tvoří průřez jeho celým životem a doplňují ji tři audiovizuální programy a
závěrečný film.
Holíč – prohlídka zámku. Pohled do života a osudů majitelú holíčského panstva Habsburků. V autentických prostorách
se seznámíte se šlechtickým prostředím a jejich životním stylem.
Skalica – svobodné královské město s dlouhou a bohatou historií. Krátká procházka městem s místním průvodcem.
6. den: půldenní vycházka s podporou autobusu. Kněždub – rodný dům bratrů Jožka a Franty Uprkových, soubor
chráněných stodol, Rozhledna Šumárník - na upomínku bývalého keltského hradiště jsou v okolí rozhledny
rozmístěny dřevěné sochy od místních řezbářů.
7. den: volný den – vycházky nebo turistika v okolí.
8. den: ukončení pobytu. Naučná stezka Starý Hrozenkov k domku Irmy Gabrhelové poslední žítkovské bohyně.
Bohyně byly léčitelky-vědmy, které dokázaly pomoci a poradit při kdejakých potížích a dokázaly prý i předpovídat
budoucnost.
Komňa – Obydlí zvěrokleštiče - ukázka bydlení zvěrokleštiče z II. pol. 19. století a je zde umístěna expozice velmi
rozšířeného a dnes již zaniklého řemesla. Návrat večer.
V ceně: pojištění na storno zájezdu, doprava, 7x ubytování v hotelu Radějov, 2 lůžkové pokoje se soc. zař., TV, pokoj superior –
zrekonstruované pokoje, lednice, stravování – 7x polopenze, 1x místní průvodce, průvodce.

Do 31. 01. 2020 sleva 300 Kč
Sleva platí pro 1. a 2. osobu na pevném lůžku.
Úhrada zálohy jen 1.000Kč.
Doplatek zálohy do 50% ceny zájezdu do 15.3.2019, doplatek zájezdu měsíc před odjezdem.

důležité informace
V ceně zájezdů zahrnuto: DPH, doprava bus, průvodce, u vícedenních zájezdů i ubytování.
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, plavby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „cena zahrnuje“.
Klient je povinen vyjet do zahraničí pouze s platným pojištěním léčebných výloh.Pojištění je nutno sjednat vždy s přihlášením na
zájezd, nelze doobjednávat později.
Příplatky: pojištění léčebných výloh, včetně storna zájezdu 34 Kč / os / den, obsahuje pojištění léčebných výloh a asistenční služby,
úrazové pojištění, pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty, pojištění odpovědnosti za škody občana.
V ceně zájezdů po ČR je pojištění na storno zájezdu. Nemusíte tak mít obavy, že při brzkém uhrazení zálohy, v případě nemoci,
přijdete o peníze.
Ubytování: přihlásí li se na zájezd lichý klient /klientka/, může si připlatit 1 lůžkový pokoj, je li ho možné jej zajistit, sdělí CK cenu na
konkrétní zájezd. Nechce li lichý klient připlácet za 1 lůžkový pokoj, zaplatí cenu za 2 lůžkový pokoj a bude ubytován s osobami
stejného pohlaví na 2 nebo 3. lůžkovém pokoji, podle toho, zda se sejde lichý nebo sudý počet samostatných klientů..

Místa v autobuse obsazujeme podle došlých smluv od přední části autobusu.Máte li svoje oblíbené sedadlo můžete si za příplatek
100 Kč zakoupit místenku.
Odjezdy na trase: Trutnov, Dvůr Králové n/L., Jaroměř, Č. Kostelec, Náchod, Hradec Králové, dále po trase ve směru jízdy.
Pokud je z nástupního místa odjezd jen do 6 klientů může být doprava zajištěna i svozovým autem, vlakem či autobusovou linkou.

Pořadatel zájezdu: cestovní kancelář Lada

