Orlí hnízdo, solné doly a slavnosti slunovratu v Českém Krumlově
termín: 19. – 20. červen

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 a klášterů. Unikátní trojklášteří, které zaujímá hned druhé místo co do rozlohy po krumlovském
zámku, láká na klášterní život, kulturu, historii a umění daného období a vytváří zajímavý prostor pro poznání a zážitky.
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, průvodce, 1x ubytování se snídaní ve 2 lůžkových pokojích (vždy 2 pokoje mají společnou předsíňku a soc. zař.).
Příplatky: 1 lůžkový pokoj 200 Kč,pojištění léčeb. výloh a storna zájezdu 68 Kč.
Vstupné: cca 50 €, 150 Kč.

důležité informace
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.

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

