Most a královská města na řece Ohři
termín: 10. - 13. září
Cena: 4.550 Kč
Sleva do 31. 1. 2020 - 300 Kč

Město Most má i přes ztracené kulturní dědictví co nabídnout. Rekultivace ho proměnily v místo plné zeleně,
širokých ulic
a velkoryse pojatých sportovišť.
Dolní tok řeky Ohře je naprosto jedinečnou lokalitou kraje. Jsou zde nádherná královská města: Kadaň, Žatec,
Louny.
Společným jmenovatelem celé oblasti je chmel a řeka Ohře.

Program zájezdu
1. den: odjezd v ranních hodinách. Zámek Jezeří - památka výjimečná nejen pro svoji mimořádnou uměleckou a
architektonickou hodnotu, ale i pohnutý osud, neobyčejně krásnou polohu a význam pro současný i budoucí vývoj a
formování života v podkrušnohorské krajině. Most - původní královské město bylo zničeno pod vidinou zásob uhlí,
které ležely pod ním. Prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie. V roce 1975 se tato unikátní památka „dala do
pohybu“ po kolejích a ocitla se na svém současném místě. Hrad Hněvín – výstup na rozhlednu. Ubytování.
2. den: Žatec – královské město se spoustou nádherných památek. Chmelový maják odstartuje prohlídku Chrámu
Chmele & Piva.. Na vrcholu věže se nachází vyhlídková plošina s rozhledem do žateckého regionu. Prohlídka města
s průvodcem vás seznámí s historií tohoto krásného města. Zámek Stekník – prohlídka zámku a unikátní terasovité
zahrady.
3. den: Kadaň – nejstarší královské město a také jedno z nejkrásnějších měst v České republice. Historické městské
jádro zdobí nebývalé množství nádherných měšťanských domů, církevních staveb i zbytků středověkého opevnění.
Prohlídka města a kláštera.
Nechranická přehrada s nejdelší sypanou přehradní hrází ve střední Evropě.
4. den: ukončení pobytu. Královské město Louny. Při prohlídce města s místním průvodcem se dozvíte o historii
města, gotickém opevnění, chrámu sv. Mikuláše nebo o tzv. Kotěrově kolonii.. Volný čas na oběd. Cestou zastávka u
Panenského Týnce – nedostavěný chrám, kde načerpáte pozitivní energii. A ještě jedna zastávka u menhiru Zkamenělý
pastýř. Návrat do 20 hodin.

V ceně: doprava, 3x ubytování se snídaní, průvodce, pojištění storno zájezdu.
Sleva do 31. 1. 2020 - 300 Kč
Sleva platí pro 1. a 2. osobu na pevném lůžku.
Úhrada zálohy jen 1.000Kč.
Doplatek zálohy do 50% ceny zájezdu do 15.3.2020, 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“.
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

