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kouzelný svět ADVENTNÍCH víkendů  2015
originální programy již od roku  1992

p e r m o n

kouzelný svět PODZIMNÍCH víkendů  2015
originální programy již od roku  1992



Vážené dámy, vážení pánové, naši milí klienti, 

pro letošní advent jsme pro vás ze srdce rádi připravili kolekci 
prima víkendových zájezdů.

V tomto katalogu naleznete kolekci našich nejúspěšnějších advent-
ních víkendových zájezdů posledních let (pokud ale budete chtít ještě 
širší nabídku, žádejte náš fialový adventní katalog). Adventní víken-
dové zájezdy pro vás připravujeme od roku 1992 a mnohé naše 
programy již na českém cestovním trhu zdomácněly. Na řadu našich 
zájezdů se nám klienti pravidelně vracejí – je to taková vaše tradice, 
každý rok v prosinci třeba Salcburk a Berchtesgaden, Vídeň nebo Sen 
v bílém. To nás opravdu těší. Není nic hezčího než, když se po čase 
sejde průvodce se známými klienty na pohodovém předvánočním 
víkendovém relaxu. Mnohé naše „vousaté“ zájezdy se dočkaly desítek 
„kopií“ s visačkami „novinka“ u nejrůznějších slevomatů, nicméně 
značka Permon je originálem většiny adventních programací, které 
se nabízejí na českém i slovenském trhu (pokud naleznete nějaké ty 
retro fotečky z našich adventních zájezdů z let 1992 – 2000, pošlete 
nám je – chystáme pro vás takový vzpomínkový retro katalog). Znáte 
tu hlášku Čechů s asijským rodokmenem „to tóprý, originálny, sluši 
móóóć“…no.. a má to pruhy dva nebo čtyři místo tří… Obklopili jsme 
se seriózními tour operátory, se kterými si vzájemně vyměňujeme zá-
jezdy, máme na dvě stovky vynikajících prodejců. Snažíme se společně 
o kvalitu pro váš příjemně prožitý adventní víkend. Tradice od roku 
1992 – originální programy – kvalitní hotely – špičková autodoprava – 
zkušení průvodci – snad líbivý katalog – spolehliví zahraniční partneři 
a báječný tým našich prodejních partnerů. Akorát je potíž s novinkami. 
Když už totiž máme zmapované veškeré adventní atrakce v Evropě, 
je stále těžší přinášet nějaké novinky. Ale i pro letošek pro vás něco 
málo máme – doporučujeme kombinaci Wroclaw (kterou jsme si 
letos zamilovali) s lužickými městy Bautzen a Görlitz. Opět letos po 
dlouhé době nabízíme největší švýcarskou adventní atrakci - slav-
nost Klausjagen, kterou jsme vám naposledy 
nabídli v roce 2008. Pro letošek zcela nově 
nabízíme i velké množství tolik oblíbených-
…a zdá se stále oblíbenějších jednodenních 
výletů – o tradičních adventních sobotách, 
ale i ve všední dny a dokonce i v neděli, kdy 
je advent všude nejklidnější a nejsvátečnější-
…a bez davů turistů. V jednodenních zájez-
dech vás dovezeme i na několik adventních 
slavností – festival štóly, čertovské průvody, 
adventní hornické krojované průvody, výlov 
rybníka, bitva u Slavkova…V adventních bu-
sech již na vás budou čekat katalogy s nabíd-
kou zimních a jarních slavností – nejkrásnější 
karnevaly u moře i v Alpách (ale ty už jsou 
i v tomto katalogu), květinové slavnosti,… 
Naši nabídku vám chceme tentokrát přiblížit 
jen pár obrázky – v tom minulém katalogu - 
tom fialovém „filmovém“ -jsme se v úvodníku 
„namluvili“ na 4 stranách až dost…Užijte si ten 
svůj adventní víkend na maximum. Těšíme 
se na vás. 

Vaše CK Permon a všechny spolupracující ces-
tovní kanceláře a agentury.

Dětské slevy: V zájezdech, kte-
ré pořádá CK Permon, mají děti 
do 15 let v doprovodu 2 dospě-
lých slevu 20 % ze základní ceny 
zájezdu, a to včetně zájezdů jed-
nodenních.

S vámi od A do Z

S mobilní aplikací Allianz 
na cesty můžete získat přístup 
k užitečným radám a asistenci, 
kdekoliv se budete nacházet.

 

Pokud máte QR čtečku ve Vašem mobilu, 
můžete si aplikaci jednoduše stáhnout 
sejmutím QR kódu 

jinak přes

cestovní pojištění
s neomezenými
výdaji na léčení

Jiří Kolbaba, cestovatel a klient Allianz
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Jezdíme 9 let

VáNoČNí sAlCBurk, JezerNí 
slAVNostI u JezerA
WolFGANGsee A NeJVětší 
krAMPuslAuF sVětA 

Parádní adventní víkend s krás-
ným hotelem*** s bazénem ve 
schladmingu. tento výlet na 
čerty můžete jet jako zájezd 
advent i jako zájezd relaxační 
a hlavně - rozhodnout se můžete 
až u snídaně dle nálady a počasí.

1.den: Odjezd z  Prahy v  6.00 
hodin. Adventní salcburk - pro-
hlídka města a slavné vánoční 
trhy, možnost návštěvy Mozarto-
va rodného domu či pevnosti, 
pohodička v překrásném městě 
s překrásnými adventními trhy. 
Letos vřele doporučujeme novou 
atrakci „Dom Quartier”. Nocleh 
v hotelu s bazénem ve Schlad-
mingu. Večer vás popovezeme na 
největší průvod čertů na světě 
do centra města, i když chcete-li, 
můžete vyrazit pěšky - je to 15 
minut chůze. Hotel je na výšině 
nad městem s krásným výhle-
dem na Schladming a  okolní 
hory. Trasfer zpět je samozřejmě 
rovněž zajištěn aneb „ani krok 
nazmar”.

2.den: Po bohaté bufetové snída-
ni vás čeká jezero Wolfgangsee 
a jeho tři krásné adventní trhy, 
pokládané za jedničku v rakous-
kém adventu. Ve stroblu je plo-
voucí adventní trh, obří adventní 
kometa, vyřezávaný betlém v ži-
votní velikosti, živý betlém i vý-
stava betlémů. V st. Gilgenu je 
krásný adventní trh ve znamení 
obřích svící a malovaných barok-
ních fi gur, dům Mozartovy rodi-
ny, chalupa krajkářů či lanovka 
na vrchol Zwölferhorn s horským 
betlémem, ve st. Wolfgangu je 
20 m vysoká plovoucí lucerna, 
nejkrásnější advetní trh v oblas-
ti, zubačka, kterou lze vyjet na 
vyhlídku se svařákem, muzeum 
panenek, 2 překrásné oltáře, plo-
voucí bazén,... 

tento den máte na výběr ještě 
druhý program, a to celoden-
ní pobyt v Bad Ischlu s  jeho 
solnými termálními lázněmi 
a věhlasnou cukrárnou Zauner. 
Vstup do lázní je cca 16 EUR. Ba-
zény mají cca 32 °C teplou vodu

a 3 % obsah soli (jako Jadran). 
Nádherná venkovní sekce se 
slaným bazénem a s kanálem 
divoké vody v zahradě - výhled 
na hory z horkých termálních ba-
zénů je skvělý. Návrat do Prahy 
kolem 23. hodiny.

termín:

21. 11. - 22. 11. 2015

Cena: 3.350 kč

trAsA: A

Cena zahrnuje: dopravu, nocleh 
v hotelu*** s bufetovou snída-
ní, průvodce, pojištění CK proti 
úpadku.

Doplatky: 1/1 - 600 Kč, komplet-
ní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 
let 264 Kč. Vstup na Krampuslauf 
cca 7 EUR. Váš hotel: tříhvězdičkový hotel na kopci nad Schladmingem (cca 15 

minut pěší chůze je centum) byl v roce 2000 kompletně zrenovován. 
Má standard 4*, i když ofi ciální kategorizace jsou 3*. V hotelu máte 
k dispozici bazén - klidně lze tento zájezd jet jako klasický advent - bez 
čertů, večer se můžete do aleluja relaxovat. Záleží na vás.

St. Wolfgang

Vyjížďka „zubačkou“ nad jezero

Termální lázně Bad Ischl
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tento zájezd jezdíme 18  let 

ĎáBelská NoC
se salcburkem, ledovcem a koupáním v termálech. 
hotel přímo na trase průvodu čertů - nejlepší varianta 

pro návštěvu největší světové show čertů.

1.den: Odjezd z  Prahy v  6.00 
hodin. salcburk v čase adven-
tu - prohlídka města (pevnost, 
Mozartův dům, Getreidegasse, 
Salcburský dóm, biskupská re-
zidence, kostely...). Návštěva 
slavných adventních trhů před 
salcburským dómem a  volno 
k užití města. Přejezd na uby-
tování do hotelu*** přímo ve 
Schladmingu - nový moderní 
tříhvězdičkový hotel u lanovky na 
Planai. Na největší show čertů 
na světě ve schladmingu jdete 
přímo z hotelu pěšky (5 minut 
na centrální náměstí) a zpět se 
vracíte, kdy chcete…. Třeba až 
po návštěvě čertovské aprés ski 
party kousek od hotelu. Užijte si 
tento skvělý čertovský festival až 
do samého konce. Průvod končí 
u vašeho hotelu. 

2.den: Necháme vás si přispat. 
Po skvělé bufetové snídani si 
budete moci vybrat ze dvou pro-
gramů - program s celodenním 
pobytem v termálních lázních 
prvořadé kvality či program na 
ledovci Dachstein s ledovou jes-
kyní a fantastickými vyhlídkami 
(+lázně). 

Varianta 1: Celodenní pobyt 
v krásných a nových termál-

ních lázních therme Amadé 
- 60% plochy bazénů je kryto, 
40 % bazénů je venku - celkem 
2 velké venkovní bazény. Bazé-
ny mají slanou vodu s obsahem 
soli 1,5 - 2,5 %. Sůl je dovážena 
z Bad Ischlu. Sauny -ametysto-
vá, horské krystaly, panorama-
tická, solná,… pára, hamam,… 
(Celodenní vstupné: 19,50 EUR, 
sauny s doplatkem 5 EUR, 4 hodi-
nový vstup - 15,90 EUR). Termální 
„ametystový“ vnitřní i venkovní 
bazén s 1,5% obsahem soli s tep-
lotou 31-34°C, relaxační bazén 
s 2,5 % obsahem soli s teplotou 
34-35°C, bazén Horský krystal 
s 2,5 % obsahem soli a s  tep-
lotou 34-35°C - vnitřní a vnější 
bazén, achátový pramen 2,5 % 
soli a teplota 35°C. Sladkovodní 
bazén s umělým vlnobitím - voda 
27-28°C, sladkovodní sportovní 
bazén, tobogány - black hole 50 
metrů a unikátní looping.

Varianta 2: Dachstein - štýrský 
turistický cíl číslo 1. Součást svě-
tového dědictví UNESCO. První 

alpský ledovec pro turisty přijíž-
dějící od východu. Hraniční vr-
chol Štýrska a Horního Rakous-
ka - hranice prochází horskou 
restaurací. Zcela nová prosklená 
gondola překoná tisíc metrů pře-
výšení za 4 minuty. V podlaze má 
skleněné okno. ledový palác vy-
tesaný v ledovci i letos hostí le-
dové sochy. Další novinkou ved-
le vyhlídky Sky Walk je tu od roku 
2013 senzační most se schody do 
nikam… do volného prostoru. 
Sky Walk je vysunutý nad 250m 
vysokou skalní stěnu a má rovněž 
podlahové okno. Za dobrého po-
časí je odsud vidět celá plejáda 
rakouských alpských vrcholů, 
ale i slovinský Triglav. Po ledovci 
je i pro vás pár hodin v termální 
vodě. Návrat do půlnoci.

termín: 

21.11. - 22.11. 2015

Cena:  3.350 kč

trAsA: A

Cena zahrnuje: dopravu, nocleh 
v hotelu*** včetně bufetové sní-
daně ve Schladmingu, průvodce, 
pojištění proti úpadku.

Doplatek: večeře 580 Kč (4 
chodová večeře v bufetové po-
době),1/1- 450 Kč, kompletní 
pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 
let 264 Kč.
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le vyhlídky Sky Walk je tu od roku 
2013 senzační most se schody do 
nikam… do volného prostoru. 
Sky Walk je vysunutý nad 250m 
vysokou skalní stěnu a má rovněž 
podlahové okno. Za dobrého po-
časí je odsud vidět celá plejáda 
rakouských alpských vrcholů, 
ale i slovinský Triglav. Po ledovci Nový hotel přímo na trase průvodu
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4. rok v nabídce

ADVeNt Ve 
střeDoVěkýCh 
MěsteCh
Jen málo německých měst zů-
stalo ušetřeno zkáze 2. světové 
války a uchovalo si svůj původ-
ní středověký ráz. ta nejzacho-
valejší středověká městečka 
a  jejich půvabné adventní 
trhy vám chceme představit 
v tomto zájezdu. A s čtyřhvěz-
dičkovým hotelem nedaleko 
skvělých solných termálních 
lázní - užijte si večer relaxaci 
v „mrtvém moři“. o tom přeci 
advent je - o krásných městeč-
kách, voňavých trzích a poho-
dě.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. 
Dinkelsbühel - zachovalé a vál-
kou nepoškozené středověké 
město, „hlavní město“ Roman-
tické cesty. Již roku 1826 zakázal 
král Ludvík I. bourat městské 
hradby a věže - těch je kolem 
města neuvěřitelných 16. Ad-
ventní trh uprostřed idylického 
Spitalhofu - nádvoří špitálu z 13. 
století. tip Ck Permon: Vedle 
okouzlujícího vánočního trhu 
jsou ve městě velké jesličky - 60 
m2 -se scénami z města. Vánočně 
vyzdobená zákoutí a uličky Staré-
ho města. Hladomorna, špýchar, 
zámek německého řádu, 4 měst-
ské brány, tzv. Vinný trh“ - pět ští-
tových domů, Hezelský dvůr,……
Ve městě složil Christoph von 
Schmidt slavnou vánoční kole-
du Ihr Kinderlein kommet (1827). 
schwäbisch hall - historické 
město plné hrázděných domů 
a malebných křivolakých uliček, 
slavné obrovské kostelní schodi-
ště, kde se v létě hraje divadlo, 
desítky malebných hrázděných 
domů a půvabný adventní trh 
letos poprvé přímo pod schody 
kostela sv. Michaela. Půvabná 
zákoutí na řece Kochler lákají 
fotografy. Nocleh v lázních Bad 
Windsheim v krásném hotelu 
**** nedaleko termálních lázní 
Franken therme. Možnost za-
jít porelaxovat.

Váš hotel**** v lázních Bad Windsheim

přímo v historickém centru lázní. exkluzivní bydlení -pokoje se sprchou a WC, fénem, některé 
s minibarem, telefonem, satelitní tV, rádiem, některé s trezorem.Některé pokoje mají i rozklá-
dací gauč a jsou tedy vhodné pro rodiny s dětmi. restaurace stará škola v domě z roku 1569, 
kde až do roku 1908 byla škola, byla v roce 1982 přestavěna na půvabnou restauraci. V hotelu 
je krásný sklípek -pro skupinky lze zajisti degustaci. hotelový bar. tip Ck Permon: od 18 do 
19.30 hod. je v baru „happy hour“ -koktejly a long drinky za polovic.

lázNě FrANkeN therMe 
nedaleko od našeho hotelu

mají jeden z  nejsilnějších sol-
ných pramenů v Evropě. 4 ter-
mální solné bazény s  krásnou 
plochou 1.750 m2 uvnitř i venku 
(Koncentrace soli od 1,5 po 12 
% soli) a s nádhernou teplotou 
32 - 36°C. Nechybí solná pára. 
Největší atrakcí je „solné jeze-
ro“ ve skleněné kupoli, které má 
vysoce koncentrovanou slanou 
vodu (26,9 % obsahu soli), to je 
excelentní relaxace (Mrtvé moře 
má slanost 30 - 35 %, standardní 
moře cca 3,5 % slanost). K dispo-
zici je restaurace. otevřeno je do 
22 hodin. 

Cena je vynikající: 2,5 hod. -9,50 eur, 3,5 
hod. -11 eur, 4,5 hod. -12.50 eur 

2.den: Německé město Vánoc rothenburg - 
překrásné středověké městečko jako z pohád-
ky s adventními trhy a s Německým muzeem 
Vánoc. Obchody Käthe Wohlfahrt -světoznámé 
obchody s vánočním zbožím - ozdoby v tisících 
druzích , historické panenky a medvídci,…... Le-
gendární vánoční trh Reiterlesmarkt s tradicí 
500 let. Nördlingen -romantický vánoční trh ve 
středověkém starém městě, jeden z nejhezčích 
a největších ve Švábsku. Hudební programy, 
živé jesličky, cesta betlémů, karamelové pivo, 
městské opevnění. tip Ck Permon: možnost 
výstupu na 90 metrů vysokou kostelní věž Da-
niel -skvělý výhled na zasněžené střechy, které 
protínají slavnostně osvětlené ulice a adventní 
trh přímo pod vámi. Radnice, středověké i hráz-
děné domy, starý mlýn s mlýnským kolem, ma-
lebná zákoutí,…. Návrat do Prahy do půlnoci.

termín:

28. 11. - 29. 11. 2015 

Cena: 3.300 kč

trAsA: B

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu**** včetně 
bufetové snídaně, průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Doplatek: 1/1 - 650 Kč, kompletní pojištění Allianz 132 Kč, nad 
 70 let 264 Kč.

Schwäbisch Hall
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Nový hotel přímo na trase průvodu
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Jezdíme 21 let 

ADVeNt Ve štýrskýCh horáCh 
A V ÚDolí VíNA 
skvělá klasika - největší adventní věnec na světě, čertovský běh 
- krampuslauf, andělský poštovní úřad, živé jesličky, adventní 
kalendář velikosti domu, perníková chaloupka skutečných roz-
měrů z tuny perníku, vánoční trhy, kláštery a dómy, historická 
městečka, zasněžené Alpy i kraj vinic kolem Dunaje.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Zastávka v cisterciáckém klášteře 

lilienfeld , který má největší gotickou křížovou chodbu na světě. 
Mariazell - jeden z rakouských top adventních cílů, největší a nej-
známější rakouské poutní místo s velkým dómem a Zázračnou kaplí 
ožívá každoročně pohádkovým adventem. Letos se s námi i vy mů-
žete vydat do pohádkové alpské krajiny a prožít jedinečnost zdejší-
ho adventu s malebnou bazilikou obklopenou zimním světem hor. 
ubytování v hotelech *** v Mariazellu přímo u adventního trhu. 
Exkurze do mariazellské perníkárny s ukázkou výroby a s muzeem 
výroby perníků, kde je i malá sbírka perníkových chalup různých 
rozměrů,… Perníkárna v čase adventu denně odbaví až 3 tisíce 
voňavých balíčků do celého světa. Exkurze do slavné marizellské 
likérky, která vyrábí ve třech druzích bylinkový likér z více než 33 
různých bylin v tajném složení vč. ochutnávky,… 4 mariazellské be-
tlémy vč. mechanického a vč. živého betlému. historická lékárna. 
obří perníková chalupa vážící jednu tunu je vysoká 5 metrů, obří 
adventní kalendář, největší adventní věnec na světě s průměrem 
12 metrů a s hmotností 6 tun. Přímo z centra lze vyjet kabinovou 
lanovkou do horského světa. Jak říká zdejší slogan „Mariazell je dar 
z nebes“… a proto nesmí čerti k bazilice. tradiční běh čertů kram-
puslauf je proto vždy v některé z přilehlých obcí. Nejtěžší dřevěná 
maska váží 30 kg. Cca 100 čertů - zde opravdu autentická tradiční 
alpská podívaná.

2. den: Návštěva údolí Wachau a kláštera v Melku (prohlídka, 
UNESCO) -nejvelkolepější barokní komplex Rakouska. Adventní trhy 
v obřím klášteře Göttweig - výstava betlémů. Prohlídka historického 
města na Dunaji krems s množstvím historických památek a s advent-
ním trhem. Návrat do Prahy mezi 22. a 24. hodin.

termín:  

28. 11. - 29. 11. 2015

Cena: 3.250 kč

trAsA: A1

OBA NAŠE HOTELY JSOU PRÁVĚ TADY...OBA NAŠE HOTELY JSOU PRÁVĚ TADY...

 (prohlídka, 
UNESCO) -nejvelkolepější barokní komplex Rakouska. Adventní trhy 

 - výstava betlémů. Prohlídka historického 
s množstvím historických památek a s advent-

OBA NAŠE HOTELY JSOU PRÁVĚ TADY...OBA NAŠE HOTELY JSOU PRÁVĚ TADY...

Cena zahrnuje: dopravu, 1x noc-
leh v hotelech*** vč. bufetové 
snídaně v Mariazellu, průvodce, 
pojištění proti úpadku. 

Doplatek: večeře (před čerty) 
550 Kč, 1/1 - 400 Kč, kompletní 
pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 
let 264 Kč.

Göttweig
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1. den: Odjezd z Prahy v 6.00 
hodin. Německé město Vánoc 
Rothenburg se představuje slo-
ganem „sen v bílém“. Jen málo 
měst se zachovalo v  původní 
středověké podobě, jedním 
z nich je právě rothenburg - 
kompletní opevnění, křivola-
ké uličky, středověké domy, 
malebná zákoutí…. Německé 
muzeum Vánoc. Na žádném 
jiném místě nevykouzlí souhra 
středověkých kulis a bílé nadílky 
tak podmanivou atmosféru jako 
zde. Křivolaké uličky, fascinující 
zasněžené střechy a vůně bílé-
ho svařeného vína, tak typická 
pro Franky. Legendární vánoční 
trh Reiterlesmarkt s tradicí 500 
let. Obchody käthe Wohlfahrt 
- světoznámé obchody s vánoč-
ním zbožím - ozdoby, historické 
panenky a medvídci,… Zastávka 
ve Würzburgu - adventní trhy na 
historickém náměstí Marktplatz, 
barokní rezidence (UNESCO) - 
nejlepší barokní stavba v Němec-
ku, středověký Starý mohanský 
most se sochami a řada dalších 
památek. Ubytování v  hotelu 
***superiore s velkým wellness 
centrem (vnitřní i venkovní ba-
zén, sauny - otevřeno do 22 ho-
din a ráno od 7 hodin) v lázních 
Bad kissingen.

2. den: Bamberg - výborně za-
chovalé středověké město (až 
1.000 historických budov v je-
dinečném komplexu), které je 
na seznamu památek UNESCO 
a o kterém by se daly psát knihy, 
nabízí adventní trh provoněný 
ovocnými punči - regionální 

Jezdíme 12 let

seN V BíléM
aneb nejkrásnější bavorská 
historická města v  čase ad-
ventu - nejoblíbenější adventní 
zájezd posledních let

termíny:

Cena zahrnuje: dopravu, 1x 
nocleh se snídaní (bufet včetně 
šampaňského) v hotelu*** supe-
riore, vstup do wellness světa i do 
světa saun, průvodce, pojištění 
proti úpadku. 
Doplatek: večeře (bufet) 530 Kč, 
kompletní pojištění Allianz 132 
Kč, nad 70 let 264 Kč
Příplatek: 1/1 - 450 Kč

VÁŠ HOTEL *** SUPERIORE V NEJSLAVNĚJŠÍCH NĚMECKÝCH LÁZ-
NÍCH BAD KISSINGEN s velkým vlastním wellness centrem, vnitřní 
i venkovní bazén pro naše klienty až do 22 hodin.
Pokoje velké 40 m2 se sprchou a WC, mnohdy i malým kuchyň-
ským koutem, balkon či terasa10 m2 s výhledem do parku. Vlastní 
vodní svět (v ceně) - venkovní bazén ( je otevřen pouze při přízni-
vém počasí ), vnitřní areál - v bazénu je ostrovní jeskyně s vodopá-
dem a hrou světel - jako v tropickém oceánu, vodní atrakce - masáž-
ní vodní lehátka, vířivky, vodní fontány... Pohoda jak u moře do 22 
hodin večer a od 7 hodin ráno, voda 27 - 29°C. Sauny jsou pro naše 
klienty rovněž otevřeny do 22 hodin. Bohaté bufetové snídaně se 
šampaňským, 2 restaurace, večeře - bohatý bufet včetně polévek 
a salátů. Vinárna se skvělými franckými víny, Coctail Bar s krbem, 
Piazzetta s velkým barem a výhledem do bazénu a s tancem každý 
den - skvělá retro diskotéka pro starší a pokročilé se samými šlágry 
a žádným „duc ducem“. Lze zajistit kryté squashové kurty i tenisové 
kurty, fi tness, welness, kuželky, kulečník... Pro fi rmy - plně vybave-
né kongresové prostory! Spojte užitečné s příjemným. Meeting, 
workshop, setkání s partnery, prezentace...
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 let 2013 - 2014

trAsA: B

28. 11. -29. 11. 2015 
05. 12. -06. 12. 2015
12. 12. -13. 12. 2015

specialita. 40 jesliček po sta-
rém městě přitahuje návštěvníky 
z celého světa. Radnice uprostřed 
řeky, skvostné kostely a zámecké 
rezidence na několika návrších, 
čtvrť Malé Benátky,... Zastávka 
v Bayreuthu - město spojené 
s Wagnerem, zámky, opera,… 
a adventní trhy. Bayreuth se stal 
před 400 lety sídelním městem 
markrabat. Město je romanticky 
osvětleno - je ozdobeno 7 kilo-
metrů dlouhým světelným řetě-
zem. V městském kostele bývá 
výstava jesliček, „vánoční ves-
nička“ je před Starým zámkem. 
Návrat kolem 23. hodiny.

Rothenburg Würzburg

Cena: 3.200 kč

Rothenburg

p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á ř



 
23 let v nabídce 

ADVeNt V sAlCBurku
A BerChtesGADeNu

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. salcburk - prohlídka města a slavné 
vánoční trhy, možnost návštěvy Mozartova rodného domu či pevnosti, po-
hodička v překrásném městě s překrásnými adventními trhy. Doporučujeme 
nevynechat žádné ze salcburských adventních trhů:

- adventní trh před dómem
- adventní trh na rezidenčním náměstí 
- adventní trh v pevnosti Hohensalzberg 
- adventní trh u zámku Mirabell

Nocleh v hotelu ***, který je zcela nově zařízený po rozsáhlé rekonstrukci 
v Oberau nad Bechtesgadenem.

2. den: Pohodová neděle v kouzelném národním parku 
Berchtesgaden: plavba lodí po jezeře Königssee ke svě-
toznámému kostelu sv. Bartoloměje, prohlídka solného dolu 
(podzemní solné jezero, hornický vláček, dvě skluzavky, 
podzemní lanovka...), adventní trhy u zámku a v městečku 
v Berchtesgadenu. Berchtesgaden je také znám svými jedi-
nečnými vánočními ozdobami - originální produkty můžete 
vidět nejen v obchodech, ale i v expozici v zámku Adelsheim. 
Zájemci se mohou vykoupat v solných lázních Watzmann Ther-
me (jsou rovněž po rozsáhlé rekonstrukci). Návrat do Prahy 
mezi 22.00 a 24.00 hod.

Cena:  3.100 kč

trAsA: A

Cena zahrnuje: dopravu,1x nocleh v hotelu*** včetně bufetové 
snídaně, průvodce, pojištění proti úpadku. 

Doplatek: 450 Kč (večeře), kompletní pojištění Allianz 132 Kč, 
nad 70 let 264 Kč

termíny 2015: 

 28.11.- 29.11. 2015

 05.12.- 06.12. 2015

 12.12. - 13.12. 2015

p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á ř
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Jezdíme 9 let

ČertI 
z kArIBIku
zájezd doporučujeme i pro ro-
diny s dětmi. 

1.den: Odjezd z  Prahy v  6.00 
hodin. salcburk v čase adven-
tu - prohlídka města (pevnost, 
Mozartův dům, Getreidegasse, 
Salcburský dóm, biskupská rezi-
dence, kostely...). Rozhodně do-
poručujeme letošní salcburský 
hit „Domquartier“. Návštěva 
slavných adventních trhů, kte-
ré naleznete před salcburským 
dómem, na Rezidenčním náměs-
tí, u zámku Mirabell, v pevnosti 
Hohensalzberg či u zámku bisku-
pů v hellbrunnu, kam vás odve-
zeme. tip pro rodiny: Haus der 
Natur. V cca 17 hodin ubytování 
v hotelu *** v okolí Salcburku. 
V cca 18.30 odjezd na 3. největ-
ší krampuslauf – průvod čertů 
- na světě s cca 750 čerty. Pokud 
budete unaveni, můžete samo-
zřejmě zůstat v hotelu.

2.den: Celodenní relaxace v ka-
ribské laguně v lázních Bad Ge-
inberg. V podvečer jako krásná 
tečka za zájezdem zastávka na 
adventním trhu před dómem 
v Pasově. Návrat do Prahy do 
23. hodiny.

termín:

28. 11. - 29.11. 2015

Cena: 3.100 kč

Cena zahrnuje: dopravu, uby-
tování v hotelu*** vč. bufetové 
snídaně, průvodce, pojištění proti 
úpadku CK.

Doplatek: kompletní pojištění 
Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

Příplatek: 1/1 - 500 Kč

trAsA: h

termální lázně Geinberg jsou 
největšími lázněmi v Horním Ra-
kousku (i když nejznámější je Bad 
Schallerbach) a jejich prameny 
patří k nejvíce horkým v celé Ev-
ropě – voda, která tryská ze země, 
má 100 °C. Vodní plocha má ob-
rovskou rozlohu 3.000 m2 a sklá-
dá se z vnitřní a venkovní části. 
A proč zájezd nazýváme Čerti 
z Karibiku? Jednak to zní trochu 
fi lmově, jednak je hlavní atrakcí 
venkovní nepravidelný bazén 
s velmi teplou a slanou vodou, 
který díky bílému písku kolem, 
tmavým sopečným kamenům 
na ostrůvku uprostřed navozuje 
atmosféru Karibiku. slaná voda 
je čerpána z pravěkého pod-
zemního moře z hloubky 2100 
metrů a má 3% obsah soli. Voda 
má blahodárný účinek pro rela-
xaci, ale i léčivé účinky. Vstupné: 
25 EUR, do 15 let 19 EUR, různé 
varianty rodinných vstupů, sau-
na + 8 EUR. Od podzimu 2012 je 
zde i orientální svět s hammam 
(+ 15 EUR).

Salcburk

Salcburk

Solná laguna Geinberg Čerti + termálky + salcburk = skvělý adventní víkend.
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VíDeŇ
s INDIVIDuálNíM 
PřístuPeM 
se skvělým hotelem přímo ve 
Vídni

1.den: Odjezd z  Prahy v  6.00 
hodin. Po příjezdu do Vídně 
zaparkujeme přímo u  hotelu 
a metrem se vypravíme do cen-
tra města. Budete tedy již vědět, 
kde je váš hotel a zároveň se vy-
hnete davům na autobusových 
terminálech. V sobotu jsou zá-
roveň otevřeny obchody až do 
večera. Krátká prohlídka Vídně 
a dostatek času na vaše indivi-
duální zájmy - muzea, adventní 
trhy, výstavy, nákupy, kavárny, 
rodinné programy, mezi místa, 
která by nikdo neměl vynechat, 
patří: katedrála svatého ště-
pána - 9. nejvyšší kostel světa 
(137 m), nejvýznamnější rakous-
ký svatostánek a nejvýznamnější 
gotická stavba v Rakousku, na její 
výstavbě se podílela řada Čechů, 
například Jan z Prachatic. Střechu 
pokrývá 230 tisíc tašek v deseti 
různých barvách - ty jsou z mo-
ravské dílny v Poštorné u Břeclavi.
Pěší zóny a nákupní ulice Kärnt-
nerstrasse, Graben, Kohlmarkt 
- nejlepší vídeňská adresa s lu-
xusními obchody, kavárnami, re-
stauracemi, …Morový sloup, fan-
tastická adventní výzdoba - obří 
lustry, kavárna Demel, největší 
světový obchod Swarovski, ...
hofburg - centrum habsburské 
říše, dnes sídlo prezidenta, na 20 
světových sbírek - klenotnice, cí-
sařské pokoje, pokoje Sisi, zbraně, 
hudební nástroje, knihovna, lipi-
cáni, skleník, exotičtí motýli, … 
Albertina - nejslavnější vídeň-
ská galerie se stálými sbírkami 
od Moneta po Picassa či Klim-
ta a  se světovými výstavami
Museumsquartier - Umělec-
ko-historické muzeum, Příro-
dovědné muzeum, Leopoldovo 
muzeum, adventní trh Muzeum 
moderního umění, … a parád-
ní adve ntní trh mezi budovami 
historických muzeí. kostel karl-
skirche - nejvýznamnější barok-
ní chrám Vídně, adventní trh
Vídeňská radnice s nejslavněj-
ším vídeňským adventním trhem
hotel sacher a opera - jedna 
ze tří nejslavnějších oper světa 
a rodiště slavného dortu,... V ne-
děli vám nabídneme prohlídku 
operní budovy.

Vzhledem k poloze hotelu není 
problém vyrazit do večerní Víd-
ně na koncert, večeři, do baru,… 
Metro jezdí celou noc, taxíky ne-
jsou drahé a jsou zcela spolehlivé.

2. den: Volno v centru Vídně 
- galerie, muzea, adventní trhy, 
kavárny…

V pozdním odpoledni vás čeká 
návštěva zámku schönbrunn 
- prohlídka zámku, adventní 
trhy před zámkem. Jednou 
z možností je návštěva schön-
brunské zoo (nejstarší zoo svě-
ta), založené roku 1752 a jedinou 
zoo v Evropě, která chová záro-
veň i medvídky koala i černobílé 
pandy čínské. Návrat do půlnoci.

termíny: 

28. 11. -29. 11.2015 
12. 12. -13. 12.2015

Cena: 3.200 kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1x 
nocleh v hotelu **** přímo ve 
Vídni vč. bufetové snídaně, 
průvodce, pojištění CK proti 
úpadku 

Doplatek: 1/1 - 600 Kč, komplet-
ní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 
let 264 Kč.

užijte si Vídeň, cestovat mů-
žete metrem (jedna jízda cca 2 
EUR, 2 stanice jsou dosažitelné 
za 5 minut pěší chůze od hote-
lu, stejně daleko je i tramvajová 
zastávka, cesta k dómu sv. ště-
pána trvá MhD 15 minut.) či 
komfortním taxíky, příklad cen 
taxi ve Vídni (srovnejte si s praž-
skými cenami): základní tarif je 
3,80 EUR, jízdné do 4 km -1,42 
EUR, 4-9 km -1,08 EUR/km, od 9 
km -1,05 EUR/km. Za tolik jezdí 
jedna z větších fi rem. Z hotelu 
na nejluxusnější pěší ulici Kärnt-
nerstrasse se dostanete za 10,50 
EUR, to je pojedete-li 4 jen 69 Kč/
os. Příklady vzdáleností od vaše-
ho hotelu: Zámek Belvedere: 1,3 
km, taxíkem za 3 min. Skvělý trh 
Nachmarkt: 3,3 km, 7 min. Kärnt-
nerstrasse: 3,5 km, 9 min. Zámek 
a zoo Schönbrunn: 5,7 km, 11 
min. Nákupní ulice Mariahilfer-
strasse: 4,7 km, 10 min.  

otevřený v březnu roku 2013 je živým ztělesněním moderního, 
urbanistického a nenuceného komfortu a životního pocitu. Je 
to zcela nově otevřený hotel nedaleko zámku Belveder (krásný 
adventní trh, sbírka děl Klimta) a poblíž centra Vídně. Na hosty 
zde čeká kombinace individuálního komfortu a minimalistického 
designu. Pokoje s vlastní koupelnou a oddělenou toaletou, s kli-
matizací, televizí s plochou obrazovkou a s bezplatným vysoko-
rychlostním internetem. Kavárna, bar, restaurace, fi tness studio, 
sauna. Hotel nepoužívá ofi ciální hodnocení, což již v podstatě 
nepoužívají všechny nové hotely, ale na všech vyhledávačích je 
označen jako ****. 

Váš NoVý DesIGN hotel **** Ve VíDNI

trAsA: C Schönbrunn
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regensburg (uNesCo)– Ingolstadt 
– Bad Gögging 
Příjemný adventní víkend s překrásnými adventními trhy v re-
gensburgu , na kterém se mohou vyřádit milovníci ( a to každý 
po svém):

- Koupání v horké termální vodě (moderní lázně Bad Gögging)

- Nakupování (nejlepší německý outlet světoznámých značek)

- Klasické hudby (zdarma si poslechnete světoznámý chlapecký sbor 
Regenburských špačků přímo v „jejich hnízdě“ v regensburském 
dómu)

- Aut (svět Audi v Ingolstadtu)

- Piva (adventní trh v pivovaru Kuchlbauer s největší světovou sbírkou 
pivních sklenic a privátní pivovar šlechtického rodu Thurn – Taxis)

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. První zastávka bude v termálních 
lázních Bad Gögging, kde vy příznivci relaxace v termálech vyrazíte 
na celodenní pobyt do lázní Limes Therme s 10 venkovními a vnitř-
ními bazény s vodou o teplotě 28 – 36°C. A protože zde žili Římani, 
zdejší sauny jsou celé v římském stylu. S milovníky aut i s těmi, kdo 
si chtějí nakoupit dárky za neuvěřitelně krásné ceny, dojedeme o pár 
kilometrů dál do Ingolstadtu, kde vás čeká 122 značkových outle-
tových obchodů světových a německých značek (Armani, Versace, 
LaCoste, Bogner, Escada, Swarovski atd. www.ingolstadtvillage.com) 
s výraznými slevami. No a třetí zastávka – pány zavezeme s průvodcem 
na prohlídku muzea značky Audi a potom na adventní trh v Ingol-
stadtu. Výběr programu je jen na vás. Po stejné trase si zase průvod-
ce vyzvedne dámy s taškami světových značek, příjemně znavené 
„koupalisty“ a potom všechny ubytuje v hotelu v Regensburku. Kdo 
bude mít ještě chuť, může vyrazit na adventní trhy – doporučujeme 
romantický adventní trh v zámku Thurn-Taxis, který je otevřený až do 
23 hodin (je v zámku, tak se platí vstupné – 8,50 EUR). Ostatní troje 
adventní trhy jsou bezplatné a některé mají otevřeno do 22 hodin.

2.den: Advent v regensburku – kromě prohlídky historického měs-
ta a kromě adventních trhů mohou zájemci po bohaté bufetové 
snídani zažít mini koncert snad nejuznávanějšího chlapeckého 
sboru na světě regensburger Domspatzen přímo v srdci starého 
města – v dómu. Na ostatní čekají adventní trhy v centru města - Lu-
creziamarkt, adventní trh Neupfarrkirche, Thurn-Taxis,…V pozdním 
odpoledni vás čeká ještě jeden zcela originální adventní trh – pod 
věží architekta hundertwassera v pivovaru Kuchlbauer. Součástí 
prohlídky je i malá degustace, prohlídka věže, gigantická sbírka piv-
ních sklenic, nahlédnutí do světa bavorského pivovarnictví či kopie 
DaVinciho Poslední večeře páně v originální velikosti s poutavým 
zasvěcením do tajů tohoto mystického obrazu. Návrat do Prahy ko-
lem 22.30 hod.

A D V e N t N í  V í k e N D 
P l N ý  z á B AV y

termín: 

28.11. – 29.11. 2015

Cena: 2.900 kč

trAsA B

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x 
nocleh v hotelu *** v Regens-
burgu s bufetovou snídaní, 
průvodce, pojištění CK proti 
úpadku.

Doplatek: kompletní pojištění 
Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.
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Novinka

NeJkrásNěJší
šVýCArské
ADVeNtNí trhy
Basilej, Curych, luzern, st. 
Gallen, einsiedeln, rigi, lindau

1. den: Odjezd z Prahy ve 23.45 
hodin. Noční transfer do Švýcar-
ska. 

2. den: Nejkrásnější švýcar-
ské adventní trhy – Basilej 
a Curych. Basilej je označována 
jako hlavní město švýcarského 
adventu – je zde vůbec největší 
švýcarský adventní trh a zá-
roveň jeden z nejtradičnějších. 
V Basileji je i nejdelší evropská 
vánoční ulice. Basileji se také říká 
Evropské vánoční město – nejen 
díky tradici, ale i díky poloze na 
hranici tří zemí. 150 dřevěných 
srubů láká pochutinami i tradič-
ními produkty, vedle toho nalez-
nete tzv. Vánoční dům, jehož zá-
kazníky jsou například Bílý dům 
či monacká královská rodina, pra-
videlně zde nakupoval Michael 
Jackson, ….Ve městě je téměř 
30 muzeí. Curych se pro změnu 
honosí největším zastřešeným 
trhem v evropě se swarovské-
ho stromem či originálním zpí-
vajícím stromem se 70 dětmi, 
které zpívají koledy. Naleznete 
zde tradiční adventní trh na Sta-
rém městě či centrální adventní 
trh na jedné z nejelegantnějších 
evropských tříd Bahnhofstrasse. 
Vybere si zkrátka každý. Nocleh 
v hotelu v oblasti.

3. den: kouzelný zimní den 
v centrálním švýcarsku. A když 
Švýcarsko, tak musí být hory. 
Dopoledne vyjedeme horským 
vláčkem na jeden z nejnavště-

vovanějších a nejatraktivnějších 
švýcarských vyhlídkových vrcho-
lů rigi. Pokud nebudete chtít 
utrácet za lístek (cca 50 CHF), mů-
žete rovnou zůstat v Luzernu, kde 
se k vám kolem poledne připojí 
i zbytek skupiny s průvodcem. 
luzern – jedno z nejkrásnějších 
švýcarských historických měst 
s dřevěnými mosty nabízí hned 
několik adventních trhů po celém 
Starém městě. Po ubytování v ho-
telu mohou zájemci naším bu-
sem vyrazit na jednu z největších 
švýcarských slavností vůbec, roz-
hodně největší tradiční advent-
ní slavnost – na magickou noc 
klausjagen. Před dvaceti tisíci 
diváků defi luje jedinečný průvod, 
který nikde jinde ani nikdy jindy 
neuvidíte. Více jak tisícovka mužů 
v bílých košilích vyráží do po-
temnělé noci. Městečko se totiž 
ponoří do tmy. První vyráží stov-
ka mužů, kteří práskají biči. Za 
nimi je cca 200 „iff ellenträgerů“, 
kteří mají na hlavách obří svítící 
monstrance, které vypadají jako 
kostelní okna zalitá sluncem. Ty 
jsou až 2 metry vysoké a až 30 kg 
těžké. Následuje Mikuláš v dopro-
vodu tří “schmutzlerů“ (ani jeden 
z nich není známý doktor-mode-
rátor). V jeho doprovodu kráčí na 
900 hlučných „hudebníků“ - nej-
prve trubači s tubami a dalšími 
dechovými nástroji, potom cca 
700 glocknerů s obřími zvonci 
a nakonec cca 150 trubačů hlu-
čících na zvířecí rohy. Naprosto 
originální předvánoční staletá 
tradice – pouze a jen tuto noc 
a na tomto místě uprostřed ma-
jestátných hor..

4. den: Po snídani vás čekají 3 
adventní lahůdky. Největší vá-
noční betlém na světě – a tento 
je opravdu asi ten největší (vstup 
4,50 CHF) - autorem fi gur je na-
ším štamgastům známý řezbář, 
který dělal i obří betlém ve Štýru, 
Ferdinand Pöttmesser – stovky 
figur (celkem jich je 470) mají 

impozantní 35 m dlouhé poza-
dí (i když to zní dvojsmyslně), 
plocha betlému je 80 m2. Krásné 
adventní trhy před klášterem . 
st.Gallen (uNesCo) – adventní 
trhy v klášterním okrsku. A třeš-
nička na konec – adventní trhy 
na ostrově v Bodamském jezeře 
v německém lindau. Návrat do 
Prahy lehce po půlnoci.

termín:

02.12. – 05.12. 2015  

Cena: 6.900 kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x 
nocleh v hotelu se snídaní ve 
Švýcarsku, průvodce, pojištění 
CK proti úpadku.

Doplatek: kompletní pojištění 
Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

trAsA B
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Jezdíme 11 let
ADVeNt 
V Pohoří hArz
hotel **** , tutovka pro váš 
skvělý a neotřelý adventní 
víkend. Goslar, Quedlinburg, 
Wernigerode, Gernrode, 
osterwieck, 3 z top 15 nej-
krásnějších hrázděných měst 
Německa

1. den: Odjezd z  Prahy v  6.00 
hodin. Na rozjezd vašeho ad-
ventního víkendu uděláme 
krátkou zastávku v Gernrode, 
kde uvidíte třetí největší ku-
kačky na světě vysoké 14, 
5 m. Románský klášterní kos-
tel. Quedlinburg (uNesCo) 
- perla středověké architektury, 
překrásné město romantických 
hrázděných domů, pohádkový 
středověký adventní trh… a vr-
chol celého adventního dění 
v  Harzu. Advent ve dvorech 
historických domů - za sou-
mraku nejkrásnější část adventu 
v Quedlinburgu. Quedlinburg - 
to je jedinečný soubor 1300 
hrázděných budov (celkem 8 
století) a jedna z nejznámějších 
plošných památek Německa - 
a největší pozoruhodnost měs-
ta? To je město samé jako jedi-
nečně uchovalý celek. Největší 
adventní kalendář Německa 
z 24 domů. V jednom z nejstar-
ších hrázděných domů Německa 
z roku 1340 je Muzeum hrázdě-
ných domů. Nocleh ve čtyřhvěz-
dičkovém hotelu u paty nejvyš-
šího harckého vrcholu Brocken 
na území národního parku Harz 
jen asi 4 km od Wernigerode, 
v jednom z nejkrásnějších údolí 
Harzu v absolutně klidném místě. 
K dispozici je sauna.
2. den: Po příjemné snídani se 
šampaňským vás čekají advent-
ní trhy ve dvou historických měs-
tech v podhůří Harzu. Ale ještě 

než se trhy otevřou, se zajedeme 
podívat do malebného městečka 
osterwieck (to je nová věc v na-
šem zájezdu), kde se natáčely fi l-
my Goethe a Památkáři. Na „vý-
chodě Německa” Wernigerode 
- „vánoční trh jak z  obrázkové 
knížky“ - náměstí s hrázděnými 
domy a  světoznámou radnicí. 
Na „západě Německa” Goslar 
(UNESCO) - historické hansovní, 
císařské a hornické město s go-
tickou radnicí, četnými kostely 
a  Císařským domem (největší 
románský palác v Německu) se 
pyšní skvělým adventním trhem 
s 80 adventními chalupami, ob-
řím adventním kalendářem 
a s vánočním lesem - 40 roz-
zářených vánočních borovic. 
Návrat do Prahy do půlnoci
 
termín: 

05. 12. - 06. 12. 2015

Cena: 3.400 kč
 
Cena zahrnuje: dopravu, prů-
vodce, 1x nocleh v hotelu **** 
vč. bufetové snídaně, pojištění 
proti úpadku CK.
Doplatky: večeře 550 Kč, 1/1 - 
450 Kč, kompletní pojištění Alli-
anz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.
trAsA: F

p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á ř

13

Wernigerode

Wernigerode

Quedlinburg

Goslar

ad
ven

t v H
arZU



p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á ř

14

st
ar

o
n

Ěm
ec

ké
 v

Án
o

ce 2. rok v nabídce 

stA roNěMeCké
VáNoCe

skvělý novinkový víkend 
s adventními trhy ve 3 malých 
historických městech, s nej-
větším německým festivalem 
čokolády, s adventním trhem 
na jednom z  nejkrásnějších 
německých zámků a s jedně-
mi z největších adventních trhů 
Německa ve stuttgartu. Na 
tomto zájezdu uvítáme i pány, 
pro které máme - budou-li chtít 
- první den variantní program 
- muzea značek Mercedes 
a Porsche. hotel 4* s přímým 
vstupem do termálních lázní.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. 
stuttgart - metropole spolkové 
země Bádensko-Württembersko 
- zdejší adventní trh patří k nej-
starším, největším a nejkrás-
nějším v celé evropě. Kolem300 
překrásně vyzdobených domeč-
ků vytváří malé vánoční město. 
Historické pozadí adventnímu 
městečku dodávají Starý a Nový 
zámek, klášterní kostel a řada 
dalších historických budov. Adventní trh se táhne v podstatě celým 
centrem města plným obchodů. esslingen - půvabné historické měs-
tečko se spoustou typických hrázděných domů - historický adventní 
trh na hlavním náměstí. 11 m vysoká vánoční pyramida. Nocleh 
ve čtyřhvězdičkovém hotelu s přímým vstupem do termálních 
lázní limes terme v Aaalen. Možnost večerního relaxu v termální 
vodě (vstupné).

2.den: Po bohaté bufetové snídani navštívíte adventní trhy v his-
torickém hrázděném městečku herrenberg. tübingen - historické 
městečko s 2 náměstími a malebným říčním nábřežím se středo-
věkými domy hostí v prosinci největší německý festival čokolá-
dy.100 špičkových výrobců čokolády z 5 kontinentů přestavuje své 
čokoládové umění. Hrázděné domy, čokoládové dílny, adventní trh 
na téma čokoláda, prosklená ukázková cukrárna, čokoládová menu 
v restauracích, degustace… zámek hohenzollern - královský vá-
noční trh. Návrat do Prahy do půlnoci.

termín:

05. - 06.12. 2015

Cena: 3.500 kč

trAsA: B

Cena zahrnuje: dopravu, uby-
tování v hotelu **** včetně bu-
fetové snídaně, pojištění proti 
úpadku, průvodce. Doplatky: 
650 Kč - 1/1, kompletní pojištění 
Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

Něco pro pány: Nechte své manželky a přítelkyně užívat si překrás-
ného vánočního trhu a nákupů ve Stuttgartu a sami navštivte jedno 
či obě z top evropských auto muzeí - Mercedes či Porsche (nové 
muzeum s cca 80 vozy na výstavní ploše 5800 m2). Muzeum Mer-
cedes - špičková moderní architektura skrývá poklady auto historie 
od prvních vozů po futuristické projekty - celkem 1500 exponátů 
na ploše 16500 m2 zahřeje duši každého milovníka rychlých kol. 

Herrenberg

Zámek Hohenzollern

Stuttgart

Esslingen
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AlPské Perly
NeusChWANsteIN 
A sWAroVskI

s návštěvou adventních trhů v Innsbrucku

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. Prohlídka nejnavštěvovanějšího 
německého zámku a nejpohádkovějšího zámku Evropy dle hodnocení 
mimoevropských turistů, Ludvíkova zámku Neuschwanstein upro-
střed divukrásné krajiny Allgauských Alp, jezer, soutěsek a vodopádů. 
K zámku se dostanete pěšky či můžete vyjet kočáry taženými koňmi. 
Adventní trhy v historickém městě Füssen, které vypadá rovněž jako 
když vypadlo z nějaké pohádky. Nocleh v hotelu *** v okolí.

2.den: Po bufetové snídani vás čeká tyrolské muzeum betlémů v Inns-
brucku a adventní trhy v historickém centru Innsbrucku, nejkrásnější 
trhy v Tyrolsku. Odpoledne je na programu další alpská perla – zcela 
nově rozšířený a zrekonstruovaný svět křišťálu swarovski ve 
Wattens. Nejmenší i největší křišťál na světě, Křišťálový dóm a další 
atrakce včetně mnoha novinek. Návrat do Prahy do půlnoci.

termín: 

05.12. -  06.12. 2015 

Cena: 3.400 kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu *** s bufetovou sní-
daní, průvodce, pojištění CK proti úpadku. Na vstupy doporučuje-
me cca 25 EUR – 30 EUR.

Kouzelný zámek Neuschwanstein...

AlPské Perly
NeusChWANsteIN 

Esslingen

Innsbruck

Innsbruck

Innsbruck

Swarovski
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záMeCký
ADVeNt
s ANGelIkou

aneb Vídeň a  3 nejkrásnější 
zámky Dolního rakouska s ad-
ventními trhy, čtyřhvězdičkový 
komfortní hotel

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 ho-
din. Adventní trhy v největších 
rakouských zámeckých kom-
plexech. Advent v největším ra-
kouském barokním komplexu 
- v zámecké rezidenci Prince 
eugena v hofu - zámek, zahrady, 
terasy, hospodářské zázemí, stáje, 
dokonce i zvířata - vše tu je, jak 
když se zastavil čas v barokních 
dobách (jen ta zvířata nejsou tak 
stará, ale jsou to všechno staro-
rakouské druhy). Velká adventní 
vesnice s více jak 100 vystavova-
teli. Barokní hospodářský dvůr se 
promění v okouzlující vánoční 
trh s výrobky i s ukázkami vý-
roby uměleckých řemesel. Živé 
jesličky, vůně pečených kaštanů, 
vánočního cukroví a svařeného 
vína. Největší rakouský zámec-
ký komplex (po Schönbrunnu 
a Hofburgu) byl roku 2005 po 
dlouhé revitalizaci za desítky 
miliónů EUR znovu otevřen pro 
veřejnost. Adventní okruh are-
álem má 16 zastávek - císařské 
a starobylé venkovské Vánoce se 
snoubí v jediném komplexu. Po 
zámku Hof vás čeká adventní trh 
u zámku schönbrunn (UNESCO) 
s možností navštívit zámecké in-
teriéry či nejstarší zoo na světě 
s pandami a koalami. Dojezd do 
čtyřhvězdičkového hotelu ve 
Stockerau. 150 m od hotelu, tedy 
cca 2 minutky chůze od hotelu 
je adventní trh otevřený do 20 
hodin.

2.den: Po bohaté bufetové sní-
dani vám téměř celý sváteční 
den leží Vídeň u nohou (z hote-
lu je to do centra města jen cca 
15 km). V neděli je Vídeň daleko 
klidnější než v sobotu, zkrátka je 
sváteční a bez stresu sobotního 
dopravního kolapsu. Čeká vás 
prohlídka centra, adventní trhy 
i volno k návštěvě muzeí, galerií, 
kaváren,… Určitě nevynechejte 
hlavní hity Vídně - např. Kärnt-
nerstrasse, Hofburg, Albertinu, 
dóm, ... V cca 14.30 odjezd z Víd-
ně na další pohádkový zámecký 
adventní trh. rosenburg - jeden 
z nejznámějších rakouských hra-
dů a zámků v malebné poloze 
vysoko nad údolím řeky Kampy. 
Zámek, dvůr i zahrada hostí ro-
mantický advent - stánky před 
romantickou kulisou hradního 
dvora nabízejí dobroty, kera-
miku, svíčky, produkty z medu, 
pálenky,… Nechybí samozřejmě 
svařené víno a perníčky. Mnohé 
otevřené ohně v Růžové zahradě 
dokreslují romantickou atmosfé-
ru. Nechybí muzikanti či projížď-
ky v kočárech. Renesanční zámek 
Rosenburg patří k nejkrásnějším 
v Rakousku. Původní hrad má 
i největší turnajový dvorec v Ev-
ropě. Návrat do Prahy v cca 22 
- 23 hodin.

termín: 

05. 12. - 06. 12. 2015 

Cena: 2.950 kč 

trAsA: C

Cena zahrnuje: dopravu, prů-
vodce, 1x nocleh v hotelu **** 
vč. bufetové snídaně, pojištění 
proti úpadku CK.

Doplatky: večeře 500 Kč , 1/1 - 
450 Kč, kompletní pojištění Alli-
anz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč

Na ším fi lmovým prů-
vodcem bude nová 
veze příběhů markýzy 
andělů fi lm Deník An-
geliky či jen Angelika 
(2013).

Natáčení nového fi lmu (původ-
ních Angelik s Michèle Mercier 
bylo 5 a natočeny byly v letech 
1964 - 1968) začalo 17. září 2012 
na zámku schloss hof v Dolním 
Rakousku. Herci i kompars se sjeli 
na hrad v dopoledních hodinách 
a natáčelo se až do pozdních noč-
ních hodin. Počasí bylo ideální, 
ani příliš teplé, ani chladné…. 
Na zámku Schloss Hof se fi lmaři 
zdrželi do pátku 21. září, v dalším 
týdnu pak využili prostory býva-
lého loveckého zámku eckart-
sau, kde se mimo jiné natáčela 
svatba Angeliky a Joff reye. Od 27. 
září do 5. října 2012 probíhalo na-
táčení na hradě rosenburg. Tím-
to dnem také defi nitivně skončilo 
natáčení v Rakousku a štáb se po-
malu připravoval na přesun do 
České republiky. V hlavní roli An-
geliky je pařížská rodačka Nora 
Arnezeder, která pro rozhovor 
do stanice ORF řekla: 

„Moje rodina pochází z Neun-
kirchenu. Miluji vídeňské řízky. 
Po svém rakouském otci jsem 
zdědila lásku ke klasické hudbě.“

Rosenburg

Rosenburg

Vídeň Schönbrunn
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NeJkrásNěJší NěMeCká
ADVeNtNí MěstA
s koupáním v nejlepších německých termálních lázních 
Bad kissingen

1. den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Würzburg - adventní trhy na 
historickém náměstí Marktplatz, barokní rezidence (UNESCO) - nej-
lepší barokní stavba v Německu, středověký Starý mohanský most 
se sochami a řada dalších památek. Odpolední ubytování v hotelu 
*** superiore v lázních Bad kissingen. Po ubytování máte na výběr 
(rozhodnout se můžete podle nálady až na místě): termální lázně 
Kiss Salis (cca 3 km od hotelu, dovezeme vás zdarma tam i zpět) ad-
ventní trh v centru lázní a nejdelší betlém na světě vykreslený ze 
světelných trubic před půvabnou kolonádou (rovněž vás zdarma 
dovezeme do centra města i zpět) nebo můžete zůstat v hotelu a užít 
si pohodu hotelového wellness se saunami.

terMálNí lázNě kIss sAlIs : 1.000 m2 vodní plochy, 2 venkovní ter-
mální bazény - 32-34°C s kanálem divoké vody a tzv. „horký“ bazén 35°C s vodopádem a různými tryskami 
a bublinkami.
Vnitřní areál s: hlavním bazénem s bublinovými lehátky a vodopádem, vířivkou 37-38 °C, bazénem se sla-
nou vodou s vysokou koncentrací soli 34-35°C, bazénem s kneipovou metodou na ponoření (38 a 18°C) i na 
chození (35 a 18°C), s dětským bazénem. saunapark s řadou saun. V ceně vstupu již i saunapark - 11 eur/2 
hod., 14 eur/3 hod., 17 eur/4 hod. Návrat naším busem je před večeří. kdo chce zůstat déle, může pak dojet 
taxi, cca 3 km do hotelu.

2. den: Německé město Vánoc rothenburg - překrásné středověké 
městečko jako z pohádky s adventními trhy a s Německým muzeem 
Vánoc. Obchody Käthe Wohlfahrt - světoznámé obchody s vánoč-
ním zbožím - ozdoby, historické panenky a medvídci,….. Norimberk 
- nejslavnější adventní trhy světa. Hrad, Dürerův dům, minipivovar, 
uličky,.... Bratwursthäusle - již od roku 1313 jsou zde k dostání slav-
né Norimberské klobásky, které mají nejen přesné složení, ale které 
musí mít přesně stanovenou délku ... Pravé Norimberské klobásky 
ochutnáte zkrátka jenom v Norimberku. Návrat do půlnoci.

Cena zahrnuje: dopravu, 1x nocleh se snídaní (bufet včetně šam-
paňského) v  hotelu *** superiore s  bazénem (vstup do bazénu 
i saun v ceně), průvodce, pojištění proti úpadku CK. 
Doplatek: večeře (bufet) 530 Kč, kompletní pojištění Allianz 132 Kč, 
nad 70 let 264 Kč
Příplatek 1/1: 450 Kč  trAsA: B

termín:

05.12. - 06.12. 2015

Cena: 3.200 kč
VÁŠ HOTEL *** SUPERIORE V  NEJSLAVNĚJŠÍCH NĚMEC-
KÝCH LÁZNÍCH BAD KISSINGEN s velkým vlastním wel-
lness centrem, vnitřní i venkovní bazén pro naše klienty až 
do 22 hodin. Podrobný popis na straně 7.

Jezdíme 12 let Bad Kissingen

Rothenburg

RothenburgRothenburg
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oblíbený víkend

ADVeNtNí 
VíkeND V solNé 
koMoře
Nejkrásnější adventní trhy 
v malebné horské krajině sol-
nohradských jezer. klidný a ro-
mantický víkend bez velkých 
měst. romantické adventní 
trhy u  velkých jezer traun-
see, Wolfgangsee a Mondsee 
i v srdci solné komory v Bad 
Ischlu. kouzelné adventní trhy 
na vodním zámku orth, v st.
Wolfgangu, st.Gilgenu, Gmun-
denu i před bazilikou a v zám-
ku v Mondsee. Advent u jezera 
Wolfgangsee je v posledních 
letech hodnocen jako nejlepší 
v celém rakousku. 

1. den: Odjezd z Prahy v 6.00 
hodin. Adventní trhy na jezeře 
traunsee - adventní trhy na pů-
vabném jezerním náměstí s kot-
vištěm nejstaršího uhelného par-
níku světa Gisela, s keramickou 
zvonkohrou na radnici v Gmun-
denu. Adventní trh se táhne pěší 
zónou až k dalšímu náměstí sta-
rého města. romantický advent 
na vodním zámku orth aneb 
Vánoce jako v dávných časech - 
v jedinečném zámku na jezeře… 
s plápolajícími svíčkami, s vůní 
pečených jablek. Po 123 metrů 
dlouhém dřevěném mostě kolem 
plovoucích vánočních stromků 
do nádvoří skvostného zámku 
na adventní trh (vstup na ad-
ventní trh v zámcích Seeschloss 
a Landesschloss Orth -3,50 EUR). 
Možnost plavby lodí. Ubytování 
v hotelu. Adventní trhy v Bad 
Ischlu. Mechanický betlém s 300 
fi gurkami v bývalém hotelu Aus-
tria, kde se na plese seznámila 15 
letá Sisi a 23 letý císař Franz Josef. 
Známá cukrárna zauner. Zauner 
je rodinná kavárna, která byla vy-
hlášeným a oblíbeným místem 

posezení France Josefa a Sisi - vy-
nikající domácí dorty i pralinky, 
které si můžete koupit jako dárek 
pro blízké. Nejznámější jsou ob-
líbené rohlíčky císaře Františka 
Josefa (oříšky, vanilka). Denně 
zde připraví na 200 druhů dortů 
a pralinek. Můžete se vykoupat 
v termálních lázních s horkou sla-
nou vodou přímo v centru Bad 
Ischlu, jen pár kroků od advent-
ních trhů. Solné bazény s cca 3 % 
obsahem soli a s teplotou kolem 
32°.

2. den: Adventní trhy u jezera 
Wolfgangsee - strobl s výstavou 
betlémů, adventní trhy v st.Gil-
genu a st.Wolfgangu s plavbou 
lodí kolem obří lucerny mezi 
oběma městečky. 20 m vyso-
ká lucerna na jezerní hladině, 
Mozartův dům v St.Gilgen, skvělé 
oltáře v St. Wolfgangu, možnost 
výjezdu lanovkou do hor na velký 
betlém, možnost výjezdu zubačkou 
na vyhlídkovou plošinu s punčem, 
adventní trh přímo nad hladinou 
jezera,... Adventní trhy u jezera 
Mondsee - adventní trhy v nádvo-
ří a  v  křížové chodbě zámku, 
a před bazilikou. Návrat do Prahy 
mezi 22.00 a 24.00 hodin.

termíny:  

05.12. – 06.12. 2015
12.12. – 13.12. 2015  

Cena: 3.150 kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x 
nocleh v hotelu *** vč. bufetové 
snídaně, průvodce, pojištění proti 
úpadku CK. 

Doplatek: 1x večeře - 500 Kč, 
1/1 - 450 Kč, kompletní pojištění 
Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč 

trAsA A

St. Wolfgang

St. Wolfgang

zámecký advent Orth

Bad Ischl
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Jezdíme 19 let

NeJkrásNěJší 
tyrolský 
ADVeNt 
1. den: Odjezd z  Prahy v  6.00 
hodin. kufstein - adventní trhy 
v mohutné pevnosti historického 
města Kufstein, kam se dá vyjet 
i  lanovkou, trhy  v  historickém 
centru města. V podvečer navští-
víte nejatraktivnější tyrolský ad-
vent - rattenberg - celé historické 
městečko je osvětleno pouze otevřenými ohni, loučemi, svíčkami… 
Nocleh v hotelu*** .

2. den: Innsbruck má celkem 5 adventních trhů a vy budete mít 
možnost navštívit ty hlavní - vánoční trh na starém městě - tradiční 
trh přímo pod slavnou Zlatou stříškou. Tady se potkávají domácí 
s návštěvníky z celého světa, zejména z Itálie. Na náměstí je kolem 
70 adventních stánků s tradičními vánočními produkty a dárky, se 
svařeným vínem i s dobrotami všeho druhu. Vánoční trh na náměstí 
Marktplatz je třetí největší v Innsbrucku a nachází se přímo u řeky 
Inn. Je to oblíbený adventní trh místních lidí - trh pro celou rodinu. 
60 adventních stánků, letos poprvé i živé jesličky. Adventní trh na 
třídě Maria theresien strasse - moderní trh s 30 stánky na překrásně 
vyzdobené obchodní třídě s osvětlenými stromy a s obřím do dálky 
zářícím horským krystalem. Raritou je panoramatický adventní 
trh vysoko v horách nad městem, na který přímo z centra dojedete 
novou horskou dráhou. Malý, ale půvabný trh na terase s vyhlídkou 
na celý Innsbruck. Z trhu lze vyjet kabinovou lanovkou do vyhlídko-
vé restaurace Seegrube do výšky 2.256 m nad mořem. 2. největší 
světový obchod swarovski v historickém Innsbrucku nabízí šperky, 
doplňky, křišťálové objekty, designové výtvory umělců, ohromující 
křišťálové lustry,…V Innsbrucku rozhodně nepřehlédněte: Zlatou 
stříšku - arkýř na rezidenci tyrolských zemských knížat pokrývá 2738 
měděných pozlacených šindelů - představte si to v Česku - to by bylo 
do rána ve sběru…. Klenotnici císaře Maxmiliána I., Hofburg a Hof-
kirche - chrámu vévodí 28 bronzových soch v nadživotní velikosti… 
i ty by byly v Česku do rána ve sběru. Holt jsme pracovitý národ,…. 
Lidové museum s výstavou tyrolských betlémů…. v Innsbrucku je 
toho k vidění opravdu hodně, a přitom na mile malé ploše…. Návrat 
kolem půlnoci. 

termín: 

 
12.12. - 13.12. 2015

Cena: 3.300 kč

trAsA: B

Cena zahrnuje: dopravu, prů-
vodce, 1x nocleh v hotelu*** 
vč. bufetové snídaně, pojištění 
proti úpadku.  
Doplatek: kompletní pojištění 
Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 
Kč, 1/1 - 600 Kč.
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ADVeNt 
V PAsoVě
A NA INNu
hotel **** s bazénem 
v Pasově

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 ho-
din. Adventní Pasov - po příjez-
du malá prohlídka města a hned 
pro zájemce velká atrakce - cca 
30 minutový varhanní koncert 
v dómu - největší varhany na 
světě. Barokní dóm sv. Štěpána 
je dlouhý 101 metrů a ukrývá nej-
větší varhany na světě, které mají 
víc jak 15 tisíc píšťal a kolem 30 
km různých „zvukovodů“. Přímo 
před průčelím dómu jsou advent-
ní trhy. Máme pro vás připrave-
nou projížď ku lodí na soutok 
tří řek - krásné výhledy na město, 
projedete se i po Dunaji i po Innu. 
Kolem 14. - 15. hodiny se ubytu-
jete a už se můžete „cournout“ 
kam chcete - sami… nebo s na-
ším průvodcem. Adventní trhy, 
nákupy, můžete navštívit muze-
um skla - největší sbírka české-
ho křišťálu na světě, hotel, kde 
bydlí celebrity od středověku do 
dnes atd. Krásný den v advent-
ním Pasově s noclehem přímo 
v srdci města.

2. den: Tento den máte na vý-
běr dva programy, rozhodnout 
se můžete až na místě podle 
chuti… ProGrAM terMálky 
- Vysadíme Vás v termálních láz-
ních Bad Füssing, kde máte na 
výběr tři areály s celkovou vodní 
plochou 12.000 m2. Léčivé účinky, 
relaxace, voda je teplá 29 - 42 °C. 
Celý den si můžete užívat v ma-
sážních lehátkách, pod tryskami 
atd. Největší německé termální 
lázně. Skvělé ceny vstupného.

ProGrAM ADVeNt NA INNu 
- Burghausen - nejdelší hrad 
na světě, jehož délka přesahuje 
1 kilometr. V tomto víkendu je 
i v Burhausenu adventní trh. 

Altötting - adventní trhy v hlav-
ním německém poutním měs-
tě (jedno ze 6 nejdůležitějších 
evropských poutních míst) jsou 
na náměstí „3 kostelů“. Alltöting 
má 400 let dlouhou betlémář-
skou tradici. Betlémy můžete vi-
dět v bazilice sv.Anny, ve farním 
kostele i v dalších svatostáncích. 
Betlém je i před bazilikou. Spe-
cialitou je mechanický betlém 
se 130 pohyblivými figurami 
z roku 1928. Ve městě je i známá 
monumentální kruhová malba 
Panorama Jerusaléma. Advent-
ní trhy na zámku tüssling - 
novinka v  našem zavedeném 
zájezdu - řada z vás si asi pama-
tuje romantický adventní trh na 
zámku Hexenagger, kam jsme 
po léta jezdili s našimi zájezdy. 
Tento trh se ze zámku nedaleko 
Regensburku „přestěhoval“ na 
zámek Tüssling - více jak 120 
umělců vystavuje a prodává svá 
díla v dřevěných adventních bou-
dách, v zámeckém nádvoří, v zá-
meckých maštalích, ve starých 
klenutých sálech i v zámeckém 
parku. Zámecký park se mění ve 
vánoční prožitkový park se stov-
kami světelných pyramid, svící, 
loučí,…. Návrat do Prahy do 23. 
hodiny.

termín: 

12.12. - 13.12. 2015

Cena: 3.000 kč

trAsA: e

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x 
nocleh v hotelu **** vč. bufetové 
snídaně v centru Pasova, průvod-
ce, pojištění CK proti úpadku. 

Příplatek: 1/1- 700 Kč, kompletní 
pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 
let 264 Kč.

Tüssling

Nejdelší hrad na světě v Burghausenu

Pasov

Váš hotel**** v  srdci Pasova 
nabízí pohádkovou kombinaci 
pohodlí a příjemné atmosféry. 
Pohodlné postele a velké poko-
je. K dispozici je bazén a sauna.
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ADVeNt Ve WroClAWI
A V lužICkýCh MěsteCh 
Nejkrásnější adventní trhy 
v Polsku na jednom z nejkrás-
nějších evropských náměstí, 
prohlídka historické Wroc-
lavi s  excelentním místním 
česky mluvícím průvodcem, 
nový hotel ve městě, nejvyšší 
polská vyhlídka ve 49. patře 
nejvyššího polského mrakod-
rapu….a k tomu nejkrásnější 
lužická města Bautzen a Görlitz 
a jejich skvostné adventní trhy.

1. den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. Wroclaw – vedle Krakova nejkrás-
nější historické město Polska s jedním z nejkrásnějších evropských 
náměstí, které my pracovně přezdíváme „velký Staromák“. Čeká vás 
prohlídka města s fantastickým místním česky mluvícím průvod-
cem, který vám ukáže hlavní pamětihodnosti města (Rynek s domy 
Jeníček a Mařenka, Solné náměstí s Královským palácem, radnici 
s orlojem, katolický Dómský ostrov s nejstarším kostelem ve městě 
i s několika překrásnými gotickými kostely, největší sochu sv. Jana 
Nepomuckého na světě, univerzitu, Jatki, nejkrásnější wroclavský 
betlém ….). Ubytování v hotelu a následné volno v centru města na 
nejkrásnějších polských adventních trzích.

2. den: Po bohaté bufetové snídani vás čeká výjezd do 49. patra nej-
vyššího mrakodrapu v Polsku – panoramatický výhled. Přejezd do 
německé Lužice a adventní trhy ve dvou nejkrásnějších lužických 
městech – v Budyšíně (Bautzen) v německém zhořelci (Görlitz). 
Návrat do Prahy kolem 22.30 hod.

termín: 

12.12. - 13.12. 2015

Cena: 2.800 kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x 
nocleh v hotelu *** ve Wroclawi 
s  bufetovou snídaní, průvod-
ce, pojištění CK proti úpadku. 
Doplatek: kompletní pojištění 
Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

Wroclaw je partnerským městem naší cestovní kanceláře. 
Proč? Protože zde žije na 300 trpaslíků, které potkáte po 
celém městě. Ofi ciálně jich je zmapováno na 239, ale 
odhad je kolem 300, denně přibývají další. Jen na his-
torickém Rynku s adventními trhy a v jeho nejbližším 
okolí jich potkáte kolem třiceti. Pro zájemce trpaslíkology 
i pro vaše děti máme připravený plánek, kde je hledat. 
Kouzelný je například trpaslík vybírající z bankomatu či 
trpaslík ve vězení.

Pasov

ADVeNt Ve WroClAWI
A V lužICkýCh MěsteCh
Nejkrásnější adventní trhy termín: 

12.12. - 13.12. 2015

ADVeNt V krAkoVě

1. den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Adventní krakov - polské spe-
ciality, proslulé krakovské jesličky (doplněné fi gurkami význam-
ných osobností Polska a modely krakovské architektury), architek-
tura centra města na seznamu UNESCO: Wawel - královský zámek, 
katedrála (mauzoleum sv. Stanislava, královské náhrobky, pro zá-
jemce ještě krypta a věž se zvonem Zikmund), výstava věnovaná 
obrazu leonarda da Vinciho Dáma s  hranostajem, Královská 
cesta (Via regia), kostel sv. Petra a Pavla, Mariánský chrám s nej-
větším gotickým oltářem na světě, Collegium Maius (historická 
budova univerzity, indiv. židovská čtvrť (rovněž UNESCO), maleb-
né adventní trhy, vánoční speciality, tradiční suvenýry a krakovské 
jesličky. Nocleh v hotelu.

2.den: Návštěva solného dolu ve Věličce, klenotem je komplex 
kaplí v soli, mj. kaple sv. Kingy dlouhá 54 m a vysoká 12 m s nád-
hernou výzdobou (jedna z hlavních světových památek UNESCO), 
zastávka v  krakově - Barbakan, krakovské jesličky a  vánoční trhy 
v Sukiennici, kavárnička nebo Pijalnia Czekolady, výborná čokoláda 
na pití, v podvečer odjezd, návrat do Prahy pozdě večer.

termín: 12.12. - 13.12. 2015

Cena: 2.990 kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu se snídaní, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku. Doplatky: večeře vč. nápojů: 300 Kč, 1/1 
- 400 Kč, 

 

Wroclav
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to NeJlePší z ADVeNtNího sAskA
Drážďany, Míšeň, zámek Moritzburg, pevnost königstein, ter-
málky Bad schandau

1. den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Drážďany - prohlídka města 
a kouzelné adventní trhy s produkty od řezbářů z Erzgebirge a se 
zdejšími vyhlášenými štólami. Čas na návštěvu galerií a muzeí. Dráž-
ďany není třeba příliš představovat - Semperova opera, zámek saských 
kurfi řtů, Zwinger, znovu vystavěný dóm Frauenkirche a další zcela 
nově postavené „historické“ budovy - Drážďany se mění před očima 
do původní barokní krásy. Jedno z nejbohatších a nejznámějších 
muzeí světa Grünes Gewölbe,… A také parádní nákupy dárků hned 
vedle adventních trhů. skvělé adventní trhy: nejstarší adventní trh 
v Německu, tudíž i na světě - štólový trh. Letos je to 581. ročník. Na 
tomto trhu vás čeká především originální dřevěné umění od řezbářů 
z Krušných hor (fi gurky, louskáčky, pyramidy, oblouky), keramika 
z Lužice, lahodné štóly drážďanských pekařů a cukrářů. Povolení ke 
konání trhu dostali obchodníci 19. října 1434 od saského knížete 
Friedricha II. Ročně zde máte k dispozici cca 230 adventních stánků. 
Středobodem tohoto adventního trhu je slavná Drážďanská štóla, kte-
rou zde nabízí řada zdejších pekařů. Tradice řezbářů z Erzgebirge, kteří 
zde nabízejí své výtvory, sahá do roku 1644. Překrásný je středověký 
adventní trh v nádvoří drážďanského zámku s kejklíři a komedianty. 
Další trhy – Neumarkt, Münzgasse, Prager Strasse,…obří vánoční 
pyramida je vysoká cca 15 m. Nocleh v hotelu **** nedaleko Drážďan. 

2.den: Míšeň - hrad Albrechtsburg v impozantní poloze nad Labem
-nejstarší německý zámek byl sídlem saského vévody Albrechta Srd-
natého a jeho ženy Zdenky - dcery krále Jiřího z Poděbrad. Adventní 
trh v tisíciletém středověkém městě - na náměstí je překrásná stře-
dověká radnice a renesanční domy radních. Pozdně gotická radnice 
je přeměněna v jeden obří adventní kalendář. Toto vše dělá kulisu 
adventnímu trhu. Jsou zde řezbáři z Erzgebirge, svíčky, vánoční dárky, 
štóly,…. prohlídka Muzea porcelánu s téměř třemi tisíci exponáty 
historického porcelánu - nejstarší porcelánka v evropě. V Schauhalle 
je vystaveno 3000 kusů z celkového počtu 20 tisíc, které jsou ve sbírce 
porcelánky. zámek Moritzburg, kde se natáčela pohádka „Tři oříšky 
pro popelku” - výstava kostýmů z této pohádky. Historicko - roman-
tický vánoční trh v pevnosti königstein, zvaný „zimní pohádka“ 
patří k nejkrásnějším adventním zážitkům v Německu. Snadný 
přístup skalním výtahem. Adventní kalendář v pevnosti je s délkou 
112 metrů nejdelším adventním kalendářem na světě. Jesličky 
s živými zvířaty, 250 ozdobených vánočních stromků,…na ploše 13 
fotbalových hřišť vysoko nad údolím Labe v národním parku Saské 
Švýcarsko vás čeká opravdu krásný adventní zážitek. Krásná tečka na 
konec - relax v solných termálních lázních v Bad schandau. Návrat 
do Prahy do cca 23. hodiny.

termín: 

12.12 - 13.12. 2015

Cena: 2.800kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1x ubytování v hotelu**** s bufetovou 
snídaní, průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Doplatek: večeře: 500 Kč, 1/1 - 550Kč, kompletní pojištění Allianz 
132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

trAsA: F pro oba zájezdy

ADVeNtNí VíkeND V BerlíNě
1. den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. Berlín v čase adventu – okružní 
jízda městem a pěší prohlídka hlavních památek s naším průvodcem. 
Volno k návštěvě adventních trhů v centru města. Nocleh v hotelu 
*** v Berlíně.

2.den: Berlín: po bufetové snídani vás čeká volno k návštěvě muzeí, 
galerií a dalších atrakcí německé metropole (například Staré muze-
um - originální busta královny Nefertiti, Pergamon s Pergamonským 
oltářem a Milétskou bránou, Stará galerie, Bode Museum, z jiného 
soudku například atraktivní muzeum voskových fi gurín Madame 
Tussauds, některé ze sbírek věnovaných časům NDR, vyhlídková věž 
atd.). Dostatek času k návštěvě adventních trhů – nejkrásnější jsou ty 
na náměstí Gendarmenmarkt, největší jsou tzv. Velké berlínské trhy, 
které se táhnou od Alexanderstrasse až k náměstí Alexanderplatz. 
Návrat do Prahy kolem 23. hodiny.

termín: 

12.12 - 13.12. 2015

Cena: 2.900kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu *** v Berlíně s bufetovou 
snídaní, průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Doplatek: kompletní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

Berlín

Drážďany
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Jezdíme 9 let

MozArtoVy 
VáNoCe 
V sAlCBurku
Předvánoční víkend s kontras-
tem dvou rakouských advent-
ních „jedniček“ -pohádkového 
salcburku a kouzelného jezera 
Wolfgangsee. k tomu adventní 
trhy na zámku a v pevnosti ho-
henwerfen.

1. den: Odjezd z Prahy v 6.00 ho-
din. Best of adventní salcburk 
a okolí: Adventní trhy v pev-
nosti hohenwerfen. Advent-
ní salcburk - prohlídka města 
a volno k návštěvě adventních 
trhů před dómem, na náměstí 
u zámku Mirabell a v pevnosti 
vysoko nad městem. Nádherně 
vyzdobená obchodní ulice Getre-
idegasse. Adventní trhy u zám-
ku hellbrunn. Nocleh v hotelu 
v oblasti.

2. den: Advent na jezeře Wolf-
gangsee, což je v posledních le-
tech jeden z hlavních rakouských 
adventních magnetů. Adventní 
trhy ve dvou letoviscích -st.Wolf-
gang se slavným kostelem a roz-
tomilými uličkami, Mozartovský 
st.Gilgen. Mezi jednotlivými 
městečky a  jejich adventními 
trhy jezdí fl otila lodí, které se po-
tkávají u obří 19 m vysoké zářící 
lucerny uprostřed jezera, kolem 
které plavou zářící hvězdy. Jed-
no z nejkrásnějších adventních 
míst Rakouska s pohodou a do-
statkem času. Odjezd kolem 17. 
hodiny. Návrat do ČR do půlnoci.

termín: 

12.12. - 13.12.2015

Cena: 3.200 kč

Cena zahrnuje: dopravu, 
průvodce, 1x nocleh v hotelu *** 

m
oZartovy vÁnoce v salcBUrkU a na W

olfGanGsee

vč. bufetové snídaně, pojištění CK 
proti úpadku.

Doplatek: večeře 500 Kč, 1/1 - 
450 Kč, kompletní pojištění Al-
lianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

trAsA: A

St. Wolfgang

Wolfgangsee

Salcburk

St. Gilgen

Hohenwerfen



p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á ř

24

to
 n

eJ
le

PŠ
Í 

Z 
H

o
rn

ÍH
o 

ra
ko

U
sk

a 15 let v nabídce 

roMANtICká 
Bílá NoC 

aneb nejkrásnější adventní 
trhy v horním rakousku se 
čtyřhvězdičkovým hotelem 
v centru lince. 

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 ho-
din. Wels - jedno z opravdu vá-
nočních měst Rakouska - advent-
ní trhy - jedny jsou na historickém 
náměstí, které je považováno za 
nejkrásnější uliční náměstí Ra-
kouska. Středobodem advent-
ního trhu je 13 m vysoká hora 
přání, další půvabný trh je tzv. trh 
pod kaštany s tradičními řemesly, 
selskými produkty a uměleckými 
řemeslníky, městem chodí 100 
andílků a  rozdává cukroví,…
Bus jede přes Linec – kdo bude 
chtít, může zůstat rovnou v Linci 
a například si může vyjet nejstr-
mější adhezní tramvajovou lin-
kou světa na vyhlídkový vrchol 
Pöstlingberg či může s dětmi 
vyrazit do muzea budoucnosti 
Ars Electronica Center. Již odpo-
ledne ubytování ve čtyřhvěz-
dičkovém hotelu v centru lince 
- prohlídka města, nejkrásnější 
a největší adventní trhy spolkové 
země Horní Rakousko, nákupní 
třída, vše velmi blízko vašeho ho-
telu. V Linci jsou stovky betlémů 
ve výlohách obchodů, na zámku 
je velká adventní výstava.

2.den: Po bohaté bufetové sní-
dani je na programu rakouské 
město Vánoc štýr - expozice bet-
lémů, největší evropská sbírka 
vánočních ozdob, adventní trhy 
v zámeckém parku a na historic-
kém náměstí (Adventní trh na 
jednom z nejkrásnějších evrop-
ských náměstí - například radnice 
- jedna z nejznámějších rokoko-
vých staveb Rakouska či gotický 
dům který je nejstarším domem 
Rakouska.). Dráha světem Vánoc 
a celá řada dalších adventních 
atrakcí. Christkindl - jedinečný 
vánoční poštovní úřad, me-
chanický betlém a obří betlém 
– největší na světě. Weinberg 
- zámecký advent patří k nejkrás-
nějším v Horním Rakousku. Více 
než 160 vystavovatelů předvádí 
umělecké výtvory - tažení svíček 
z vosku, malování na keramiku, 
skláři, řezbáři, pekaři,…. Vůně pe-
čených jablek a svařeného vína, 
lidové umění v rytířském sále…. 

Štýr

aneb nejkrásnější adventní 
trhy v horním rakousku se 
čtyřhvězdičkovým hotelem 

Odjezd z Prahy v 6.00 ho-
 - jedno z opravdu vá-

nočních měst Rakouska - advent-
ní trhy - jedny jsou na historickém 
náměstí, které je považováno za 
nejkrásnější uliční náměstí Ra-
kouska. Středobodem advent-

13 m vysoká hora 
, další půvabný trh je tzv. trh 

pod kaštany s tradičními řemesly, 
selskými produkty a uměleckými 

městem chodí 100 
 a  rozdává cukroví,…

Bus jede přes Linec – kdo bude 
chtít, může zůstat rovnou v Linci 

vyjet nejstr-
mější adhezní tramvajovou lin-

Pohoda Vánoc. A jen pár stovek 
metrů vzdálený světoznámý kří-
dlový oltář v kefermarktu z časů 
gotiky jistě potěší vaše oči. Ná-
vrat do Prahy kolem 23. hodiny.

termín:

12.12. - 13.12. 2015

Cena: 3.200 kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1x 
nocleh ve čtyřhvězdičkovém 
hotelu v linci vč. polopenze, 
průvodce, pojištění proti úpadku.

Doplatky: 1/1 - 600 Kč, komplet-
ní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 
let 264 Kč

trAsA: A

Váš hotel **** v linci: 

K dispozici vám bude zdarma wellness - pára, sauna - do 23 hodin. 
Internet - zdarma v celém hotelu. Hotelový bar - je otevřený až do 
1.30 hod. Panoramatická restaurace s výhledem na Dunaj a vrchol 
Pöstlingberg.

Wels

PoloPeNze V CeNě
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to nejlepší z adventu ve Francii 
…se dá popsat pouhými třemi slovy: Paříž, Colmar, štrasburk

ADVeNt V AlsAsku

1. den: Odjezd z Prahy v 6 hodin. Colmar - historické centrum kra-
je Alsasko, „benátská čtvrť, hrázděná architektura ve slavnostním 
hávu, snad nejkrásnější adventní trhy ve Francii, víno a dobroty, 
třeba alsaská specialita tarte fl ambée. Nocleh v hotelu v Colmaru.

2. den: zimní alsaská vinná stezka: předvánoční atmosféra alsas-
kého venkova, pevnost kayesersberg, ribeauvillé nebo riquewihr 
- nejkrásnější ves na vinné stezce, strážní věž ze 13. stol., fakultativně 
pochoutky z krajové gastronomie , eguisheim - středověké městeč-
ko s hradem, ochutnávka alsaských vín a typického alsaského 
sýra münster, vánoční atmosféra, adventní trhy - a možná potkáte 
i vánočního dědu se skřítky, tři krále či kouzelníky s ohněm...Nocleh 
v hotelu v Colmaru.

3. den: štrasburk  (uNesCo), „křižovatka Evropy“ a  sídlo Ev-
ropského parlamentu, katedrála Notre-Dame, pitoreskní čtvrť 
s  kanály „Petite France“, pozoruhodná hrázděná architektura 
nad řekou, krytý most Ponts-Couverts, fakultativně oběd,  al-
saská specialita choucroute nebo baeckeoffe, druhé nej-
krásnější adventní trhy ve Francii, návrat do Prahy do půlnoci.

termín: 

04. 12. - 06. 12. 2015

Cena: 4 990 kč 

Cena zahrnuje: dopravu, 2x nocleh v hotelu, průvodce, pojištění 
CK proti úpadku.

Doplatky: 1600 Kč -1/1, 380 Kč - 2x snídaně, 580 Kč 1x oběd, 84 
CZK - komplexní pojištění. slevy - 240 Kč na osobu pro tři osoby 
ve třílůžkovém pokoji.

zájezdy ve spolupráci s partnerskou Ck. 

ADVeNtNí BuDAPešŤ
památky a termální lázně

Adventní zájezd do maďarské metropole Budapešť za památkami, 
termálními lázněmi, trhy s místními specialitami a vánoční atmosférou. 
Čekají vás vánoční trhy zcela ve znamení tradic a folklóru, čas na 
návštěvu vyhlášených muzeí a galerií, pečené klobásky ,dobré vínko 
a hřejivá voda termálních lázní. Termální lázně Budapešť potěší 
a vyhřejí každého. termální lázně: lázně Széchényi, lázně Gellért. 
Polopenze v ceně zájezdu. 

1. den: Odjezd z Prahy ve 23.30 hodin.

2. den: Budapešť - okružní jízda městem, Pešť a její centrum, svě-
toznámá tržnice a Váci utca s adventní atmosférou, nákupy, vánoční 
proslulá cukrárna, adventní trhy na náměstíčkách, nabídka tra-
dičních rukodělných suvenýrů, např. pestré výšivky, gastronomické 
speciality- maďarské uzenky, klobásy aj., cesta nejstarším metrem 
na evropském kontinentu, Városliget a okolí Náměstí hrdinů, fakult. 
koupel v termálních lázních széchényi, atmosféra vánoc, večeře, 
ubytování.

3. den: Budapešť - římské město Aquincum, Budín, hradní čtvrť s ad-
ventními stánky (Rybářská bašta, Matyášův chrám, palác, koupel 
v luxusních termálních lázních hotelu Gellért či v jiných lázních 
nebo dle výběru galerie a muzea, var. návštěva ZOO či Vidámparku, 
chrám sv. Štěpána, budapešťská synagoga, fakult. pravá maďarská 
palačinka na rozloučenou, Géllértův vrch s vyhlídkou na město, návrat 
do ČR kolem půlnoci.

termín:

04. 12. - 06.12. 2015

Cena: 3 690 kč 

Cena zahrnuje: dopravu, 1x nocleh v hotelu na okraji Budapešti 
s bufetovou snídaní a servírovanou večeři, průvodce, pojištění CK 
proti úpadku

Doplatky: 450 Kč – 1/1, 84 Kč - komplexní pojištění. 
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ADVeNt V PAřížI
Vánoční výzdoba Paříže – to je 130 km vyzdobených ulic, 
180 km světelných řetězů,….

1.den: Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.

2.den: Paříž – prohlídka památek na ostrově La Cité – katedrála Notre 
Dame, Justiční palác, radnice, Les Halles, Královský palác. Nocleh na 
Montmartru.

3.den: Versailles a la defense – kontrast francouzské renesance 
a moderní architektury. Vánoční atmosféra Paříže, adventní trhy. Vá-
noční Montmartre s bazilikou Sacré Coeur, náměstí Pigalle, Moulin 
Rouge….Nocleh v hotelu.

4.den: Invalidovna, eiff elova věž, Champs Elysées s totální výzdobou, 
lodí po Seině,…Večer návrat do ČR.

5.den: Návrat v dopoledních hodinách.

termín: 09.12. - 13.12. 2015

Cena: 5.990 kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu ve čtvrti Montmartre 
vč. bufetové snídaně, průvodce, pojištění CK proti úpadku.

ADVeNt V AMsterDAMu

1. den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.

2. den: Amsterdam - Námořní museum v bývalé budově Holandské 
Východoindické společnosti i s lodí Amsterdam nebo Hortus Botani-
cus, unikátní botanický skleník z roku 1912, ve čtvrti Plantage, součást 
botanické zahrady s rostlinami přivezenými Holandskou Východo-
indickou společností, příp. ranní procházka v klidnější romantické 
čtvrti Oude Zijde, ochutnávka slavných vlámských hranolek a ma-
sových kroket, vánoční dekorace před Královským palácem, příp. 
volno na vánoční nákupy, romantický dvůr Begijnhof, ochutnávka 
oblíbených holandských slanečků, kolem Mincovní věže, květinový 
trh s vánočními dekoracemi, sousoší Noční hlídka podle nejslav-
nějšího Rembrandtova obrazu, Rembrandtův dům, možnost pro-
hlídky, Nieuwmarkt s budovou bývalé vážní budovy připomínající 
zámeček, večerní projížď ka lodí po kanálech v rámci Festivalu 
světel, nocleh v hotelu.

3. den: Amsterdam - Muzejní čtvrť, Rijksmuseum, znovu otevřené 
po dlouhé renovaci, nejen obrazy holandských mistrů, Van Gogh 
Museum, nutná rezervace s platbou, největší sbírka obrazů Van Gogha 
včetně jeho obrazů z Provence, Brusírna diamantů, prohlídka dílny 
a ukázka pravých diamantů s vysvětlením třídění a možností nákupu, 
Muzeum unikátních diamantových šperků nebo Heineken Museum, 
exkurze s ochutnávkou nejslavnějšího holanského piva, procházka 
kolem řeky Amstel s výhledy na Festival světel, večeře v indonéské 
restauraci, rijstafel ochutnávkové menu, odjezd do ČR.

4. den: Dojezd do Prahy v dopoledních hodinách.

termín: 12.12. – 15.12. 2015

Cena: 4.990 kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu Etap se snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku.

ADVeNt V říMě

1. den: Odjezd z Prahy v poledních hodinách.

2. den: řím a papežský stát Vatikán (uNesCo) - chrám sv. Petra s Mi-
chelangelovou Pietou, Svatopetrské náměstí od Berniniho, Vatikánská 
muzea, etruské umění a antika, Sixtinská kaple s Michelangelovými 
freskami, klenoty malířství, sochařství a architektury, Andělský hrad, 
zajímavé interiéry a výhled z terasy,…Nocleh.

3. den: Volný den v římě – adventní trhy a předvánoční atmosféra 
města. Nocleh.

4. den: Pokračování prohlídky říma - Kapitol, náměstí navržené Mi-
chelangelem s nádhernými paláci a jezdeckou sochou Marca Aurelia 
z 2. stol., Piazza Navona s Berniniho fontánou čtyř řek (Fontana dei 
Quattro Fiumi), Piazza di Spagna se španělskými schody, Fontana di 
trevi, proslavená díky Felliniho fi lmu „La Dolce Vita“, Piazza del Popolo 
s barokními kostely, Villa Borghese (pro zájemce nutná rezervace 
předem v CK), atmosféra uliček, odjezd večer do ČR.

5. den: Dojezd do Prahy v odpoledních hodinách.

termín: 09.12. – 13.12. 2015

Cena: 5.990 kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu s polopenzí, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.
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zájezdy jsou pořádány ve spolupráci s partnerskou Ck.

Paříž
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eXkluzIVNí roDINNý ADVeNtNí 
VíkeND

Nejlepší termální svět a čertovské rojení. Celá cesta po kvalit-
ních dálnicích – jedna cesta cca 4 hodiny – to děti s prima fi l-
mem a soutěží v buse vydrží. Nejnovější bus v České republice. 
Ne tak časný odjezd. Na tak pozdní návrat. Větší dětské slevy. 
speciální ceny pro děti, juniory a seniory. Maximálně výhodný 
adventní víkend s trhy v bavorské metropoli, s největšími ter-
málkami i s obřím průvodem čertů. BMW, pivo, technické mu-
zeum pro pány. tobogány a čerti pro děti. Betlémy a wellness 
pro dámy. 

26 tobogánů

600 čertů

2 a půl kilometru tobogánů

27 bazénů 

126 „bavoráků“

Pár stovek betlémů

12 + 1 pivovar

Vezměte celou rodinu na advent a  hlavně nezapomeňte děti 
doma, znáte přeci ten fi lm „sám doma“…

1.den: Odjezd z Prahy v 7.00 hodin. Bavorské termální lázně er-
ding – 27 bazénů, 26 tobogánů, největší evropský saunový svět, 
voda v bazénech teplá 33 – 40 °C, 3 tisíce lehátek, 150 velkých pa-
lem, 7 restaurací, 9 barů, 5 pool barů, ráj pro mladé, rodiny i  pro 
seniory. Každý si zde najde to své. Nocleh v  krásném 3* hotelu. 
PS. V sobotu vezmeme zájemce před koupáním do pivovaru Erding, 
dámy mohou i v Erdingu event. „poshoppovat“. Ostatní budou mít 
na bazény pochopitelně celý den. Nocleh v hotelu.

2.den: Po bohaté bufetové snídani vás čeká bavorská metropole 
Mnichov. Dopoledne si prohlédneme muzeum betlémů s největ-
ší světovou sbírkou betlémů, budete mít čas na adventní trhy, 
v radnici je velký betlém, ve městě je největší německé Technické 
muzeum, zájemce dovezeme do ráje BMW – Svět BMW a Muzeum 
BMW s  více jak stovkou vozů od nejstarších modelů po závodní 
vozy. Odpoledne vás čeká největší německý průvod čertů kram-
puslaus - očekává se na 600 čertů. Návrat do Prahy maximálně ve 
22 hodin.

termín: 12.12. - 13.12. 2015

Ceny:

dospělí 3.200 kč

děti 5 – 10 let 1.500 kč

děti 11 – 15 let 2.400 kč

V tomto zájezdu platí dětské ceny i v doprovodu jedné dospě-
lé osoby.

„pubíci“ 16 – 18 let extra cena 2.600 kč

senioři 55+ speciální cena 2.600 kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x 
nocleh v hotelu *** s bufetovou 
snídaní, průvodce, pojištění CK 
proti úpadku. Doplatek: veče-
ře: 490 Kč, dětské menu 300 Kč, 
kompletní pojištění Allianz 132 
Kč, nad 70 let 264 Kč.

eXkluzIVNí roDINNý ADVeNtNí 
VíkeND

Nejlepší termální svět a čertovské rojení. Celá cesta po kvalit-
ních dálnicích – jedna cesta cca 4 hodiny – to děti s prima fi l-
mem a soutěží v buse vydrží. Nejnovější bus v České republice. 
Ne tak časný odjezd. Na tak pozdní návrat. Větší dětské slevy. 
speciální ceny pro děti, juniory a seniory. Maximálně výhodný 
adventní víkend s trhy v bavorské metropoli, s největšími ter-
málkami i s obřím průvodem čertů. BMW, pivo, technické mu-
zeum pro pány. tobogány a čerti pro děti. Betlémy a wellness 
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NeJkrásNěJší AlPské
ADVeNtNí trhy
aneb Adventní „minidovolená“

3 x nocleh s polopenzí v hotelu s bazénem

Jen s námi adventní trh v malebném hallstattu

Jen s námi horská čertovská show s 800 čerty

Jen s  námi adventní trhy na Wolfgangsee bez víkendových 
davů lidí

koupání v termálech, solný důl, jízda saněmi taženými koňmi, 
plavba lodí, jízda zubačkou,….

1.den: Odjezd z  Prahy v  6.00 hodin. Advent u  jezera traunsee 
– v  Gmundenu a  na vodním zámku orth. Krásné adventní trhy. 
Dojezd do hotelu v Bad Goisern. Po ubytování možnost koupání 
v hotelovém bazénu či návštěva saun. Večeře.

2.den: Dopoledne prohlídka solného dolu v  Berchtesgadenu. 
Odpoledne adventní trhy v salcburku. Nocleh.

3.den: Advent u jezera Wolfgangsee – půvabné adventní trhy ve 
sv. Wolfgangu, sv. Gilgenu a  ve Stroblu. Výstava betlémů, plavba 
lodí, zubačka na Schafberg,… Před večeří jeden z největších svě-
tových čertovských průvodů v Bad Goisern.

4.den: Dopoledne projížď ka saněmi taženými koňmi v překrás-
né horské krajině v  Gosau, jedinečný adventní trh v  hallstattu. 
Na závěr koupání ve slaných bazénech s termální vodou v Bad 
Ischlu. Návrat do Prahy do půlnoci.

termín: 05. 12. – 08. 12. 2015

Cena: 7.600 kč

Cena zahrnuje: dopravu, 3 x nocleh v hotelu 3* s polopenzí, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku.

Doplatky: 1/1 - 800 Kč, kompletní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 
let 264 Kč.

NeJkrásNěJší AlPské
ADVeNtNí trhy

Váš hotel *** 

se nachází nad vzdušnými lázněmi Bad Goisern. Atrakcí je panora-
matický bazén - cca 10 x 10 metrů, který je našim klientům zdarma 
k dispozici. Stejně tak je pro naše klienty k dispozici sauna a pára, 
které po dni v horách jistě přijdou vhod. Skvělá poloha cca 10 km od 
Bad Ischlu, 5 km od půvabného Hallstatu či cca 10 km od nádherné 
přírody Gosauské náhorní plošiny, kde vás čeká atraktivní jízda saněmi 
taženými koňmi. Útulná restaurace nabízí výbornou kuchyni - ráno vás 
čeká bohatý bufet, zájemce o večeři pak 3 chodové menu s výběrem 
hlavního jídla (obvykle ze 4 možností) a se salátovým bufetem. Pokoje 
mají výhled do lesa či směrem k Dachsteinu, Všechny pokoje jsou 
velké (cca 35 m2) a jsou vybaveny sociálním zařízením, TV, telefonem 
a balkonem. V recepci je příjemné posezení u otevřeného ohně.
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ProDloužeNý ADVeNtNí 
VíkeND V rAkouskýCh horáCh
se všemi typickými alpskými adventními vychytávkami v ceně 
zájezdu (jízda saněmi taženými koňmi, procházka s  loučemi 
a svařákem, hudební večer s typickým jídlem) a s krásnými ad-
ventními trhy

 1.den: Odjezd z  Prahy 6.00 hodin. kontrast dvou top advent-
ních trhů – v historickém salcburku a v alpské horské vesničce 
Grossarl. V Salcburku naleznete trhy v pevnosti, v zámku Mirabell, 
u dómu, … Nakonec se podíváte na typický horský trh v malebném 
údolí Grossarltal. Dojezd na ubytování do Maishofenu, kde je rov-
něž adventní trh. Po ubytování a prima večeři vás pozveme na 
večerní procházku s loučemi, zakončenou svařákem či punčem.

ProDloužeNý ADVeNtNí 
VíkeND V rAkouskýCh horáCh

2.den: Po bufetové snídani vás budou u hotelu čekat saně/ ko-
čáry tažené koňmi – zabalíte se do dek a bude vás čekat romantic-
ká projížďka zimní krajinou. zámek ritzen a muzeum s tyrolskými 
betlémy. Adventní trhy v nejznámějším tyrolském horském městeč-
ku – v kitzbühelu a nakonec krásné adventní trhy v malebném hor-
ském městečku Maria Alm. V hotelu vás bude čekat stylová večeře 
a harmonikář.

3.den: Dopoledne máte na výběr: lenošení v horkých bazénech 
s  výhledem na ledovec Kitzsteinhorn – v  tauern spa a  nebo vý-
jezd kabinovou lanovkou na vrchol schmittenhöhe s  krásným 
výhledem na Zell am See , jezero Zeller See a na okolní horský svět. 
Adventní trhy v  zell am see. Odpoledne vás čeká návštěva ad-
ventních trhů před zámkem v Berchtesgadenu. Návrat do Prahy 
kolem 23. hodiny.

termín: 11. 12. – 13. 12. 2015

Cena: 5.500 kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu 3* s polopenzí, pro-
jížď ku kočáry/saněmi, procházku s loučemi a svařeným vínem, 
harmonikáře, průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Váš hotel 

Nádherný hotel*** se nachází v klidné poloze v obci Maishofen ne-
daleko Zell am See na křižovatce 4 údolí. V hotelu je k dispozici re-
staurace, bar, sauna, solarium... Komfortní pokoje mají sprchu a WC, 
satelitní televizi. Rodinný hotel nabízí útulnou atmosféru, o  čemž 
vás přesvědčí příjemný večer s živou hudbou. Cca 50 m od hotelu 
je velmi příjemný music - bar není vidět, není slyšet, ale je vám plně 
k dispozici. Barman Alfons vám pustí hudbu dle vašeho přání ... 

Schmittenhöhe

Zell am See

Tauern Spa

Zell am See

P r o J í ž Ď k A
V   C e N ě
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soBoty
sobota 28. listopadu

Drážďany  590 Kč (450 Kč Ústí n.L.)
Vídeň  890 Kč 
Linec  890 Kč 
Termálky Aqualand Moravia a den otevřených sklepů v Pavlově 
(seriál Vinaři)  590 Kč

sobota 5. prosince
Festival štóly v Drážďanech  690 Kč
Wroclaw    790 Kč z Prahy
    550 Kč (Pardubice, Hradec  
     Králové, Jaroměř)
Regensburg   890 Kč
Deggendorf a Straubing  890 Kč
Zámek Schönnbrunn a ad. v soutěsce 990 Kč

Pasov a termáky Bad Füssing  990 Kč
Freiberg a ad.slavnosti horníků „Bergparade“ 790 Kč

sobota 12. prosince
Drážďany     590 Kč
Bamberg q    890 Kč
Lipsko a tropický prales Gondwanaland 890 Kč
Ingolstadt    990 Kč
Seiff en - město řezbářů a dřevěných hraček - velký průvod Bergpa-
rade, Freiberg    500 Kč
sobota 19. prosince
Drážďany     590 Kč

široká nabídka jednodenních adventních zájezdů se špičkovými průvodci a s kvalitními 
autokary. Naše Ck organizuje adventní zájezdy od roku 1992. Nabízíme oblíbené soboty, 
atraktivní všední dny i klidné neděle.

NeDěle:
6. 12. a 13. 12. 
Vídeň     890 Kč
Plus: Neděle je zcela nejklidnější den na vídeňských trzích. Klid, pohoda, sváteční atmosféra a žádný 
stres. V neděli na rozdíl od soboty do Vídně nejezdí žádné jednodenní zájezdy. I muzea navštívíte „na 
pohodu“. V neděli je v programu okružní jízda busem po Ringu, kde jsou hlavní památky města – v so-
botu není možná. Mínus: Obchody jsou zavřené.
6.12. Vídeň a čertovský průvod v Badenu 890 Kč

VšeDNí DNy (Bez DAVů turIstů, 
oBChoDy Jsou oteVřeNy Až Do VeČerA)

26. listopadu čtvrtek

Vídeň 890 Kč (690 Kč Jihlava)

2. prosince středa
Drážďany  590 Kč
Mnichov  990 Kč

8. prosince úterý

Salcburk  1.200 Kč
Vídeň  890 Kč
Vánoční město Štýr a Christkindl 890 Kč
 
10. prosince čtvrtek 

Norimberk s vánočním průvodem 2 tisíc norimberských dětí s lampiony 990 Kč (690 Kč Plzeň)

16. prosince středa
Drážďany  590 Kč
Pasov  890 Kč

1 5 0  L E T
V Í D E Ň S K É  R I N G S T R A S S E

4 0 0  L E T
C A R L O  L U R A G O  ( PA S O V )

Drážďany

Vídeň

Pasov
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PoDzIMNí třeBoŇsko 
s VýloVeM ryBNíkA rožMBerk
termín: 10. 10. 2015, Cena: 590 kč

1.den: Odjezd z Prahy v 7.00 hodin. Podíváte se na nejslavnější výlov 
nejslavnějšího českého rybníka a bude moci ochutnat řadu rybích 
specialit ve stáncích přímo u rybníka. Prohlídka třeboně a zámku, 
budete mít čas ochutnat ty nejlepší rybí speciality přímo ve špičko-
vých třeboňských restauracích.

Víte, že je rybník rožmberk nejen největším rybníkem v jižních 
Čechách, ale i celé České republice, ale i na světě?

2. prosince 1805

Napoleon na jedné stra-
ně a císař František II., car 
Alexandr I. a i generál kutu-
zov na straně druhé

165.000 vojáků

500 děl

2 1 0  L E T
O D  B I T V Y  U  S L AV K O V A

5. prosince 2015

2.000 vojáků v dobových 
uniformách

120 koní 

20 děl

termín: 05. 12. 2015

Cena: 550 kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce.

1.den: Odjezd z Prahy v 8.00 hodin. Podíváte se na rekonstrukci 
bitvy i na advent v zámku Slavkov. Tradiční předvánoční a řemesl-
ný jarmark a kostýmované prohlídky zámku.

ADVeNt 
V PerláCh
JIžNíCh ČeCh
Adventní trhy v Českém krumlově, 
vánoční prohlídka zámku hluboká

Český krumlov je pohádkovým městem 
po celý rok. Pouze v čase adventu v něm 
ale zažijete kouzelnou atmosféru, umocně-
nou chvílemi klidu, pohody i nádhernými 
kulisami zahalenými do bílého roucha. Vá-
noční romantiku na zámku hluboká nabízí 
prohlídka 9 pokojů, které jsou vytápěny.

termín: 13.12. 2015

Cena: 550 kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce.

 

leteCké ADVeNtNí 
euroVíkeNDy
Paříž – řím – londýn – Amsterdam - Istanbul - Madrid

Amsterdam  14. 11. - 17. 11. 2015, cena 13.690 Kč

londýn   26. 11. - 29. 11. 2015, cena 11.890 Kč

Istanbul   26. 11. - 29. 11. 2015, cena 14.490 Kč

Paříž   03. 12. - 06. 12. 2015, cena 12.490 Kč

řím   03.12. - 06. 12. 2015, cena 13.190 Kč

Madrid   03.12. - 06. 12. 2015, cena 12.990 Kč

Podrobné programy zájezdů žádejte od 1. 9. 2015

 

Londýn

JeDNoDeNNí záJezDy NA oBří ČertoVské PrůVoDy
– CCA 800 – 1.200 Čertů

21. 11. Salcburk a 1.000 čertů ve Schladmingu 1.150 Kč 
     (1.000 Kč Tábor, ČB)
28. 11. Salcburk a 800 čertů ve Salcburku 1.100 Kč 
     (1.000 Kč Písek, ČB)

JeDNoDeNNí záJezDy NA MeNší ČertoVské PrůVoDy
– CCA 100 – 200 Čertů

6. 12. Vídeň a čertovský průvod v Badenu  890 Kč
12. 12. Ježíškovo město Štýr a průvod čertů Steinbach 950 Kč  
     (750 Kč Tábor, ČB)

Pasov
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16 evropské karnevaly

Připravili jsme pro vás 3 zájezdy na 3 skvělé karnevaly, každý 
zcela jiný:

• klasický karneval v Benátkách s typickými maskami

• obří karneval, jeden z nejkrásnějších svého druhu, 
s obrovským průvodem a víc jak stovkou kapel Gug-
genmusik

• zcela originální tyrolský karneval, který je jen jednou 
za 4 roky, se staletými dřevěnými maskami, které se 
jen a jen tento den vydají z muzea do ulic (uNesCo)

Vyberte si:

Novinka, jedinečná nabídka na českém trhu

NeJVětší AlPský kArNeVAl 
V tyrolskéM IMstu
Pouze jednou za 4 roky. Další bude v roce 2020. 

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. Dojezd do tyrolského údolí 
Ötztal, kde vás čeká relaxace v termálních lázních Aqua Dome. 
Nocleh v hotelu v oblasti.

2.den: Účast na největším a nejbarevnějším karnevalu v alpském 
regionu – v tyrolském Imstu. Několikasetletá tradice a stovky 
masek slaví triumf jara nad zimou. Hlavními postavami jsou roller, 
scheller, sackner, spritzer, kübelemaje a další postavy, o kterých se 
od našeho průvodce ledacos dozvíte. Karneval v Imstu byl zapsán 
jako první položka Rakouska v Listině světového nehmotného 
kulturního dědictví UNESCO. Krátká prohlídka tyrolské metropole 
Innsbrucku. Návrat do Prahy do půlnoci.

termín: 30.01. – 31.01. 2016

Cena: 3.400 kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snída-
ní, průvodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: večeře: 490 Kč

Druhý NeJslAVNěJší kArNeVAl 
sVětA V BeNátkáCh
1.den: Odjezd z Prahy v 6 hodin. lido di Jesolo - ubytování, možnost 
procházek u moře.

2 - 3. den: Benátky a karneval - prohlídka historického města a všech 
památek, karnevalový průvod masek, divadelní a hudební předsta-
vení na ulicích, , lodí po kanále a na ostrovy Murano (ostrov sklářů) 
či Burano (ostrov krajky) i torcello, odjezd 3. den večer. 

4. den: Návrat do ČR ráno. 

termín: 05.02. – 08.02. 2016

Cena: 4.990 kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2x nocleh v hotelu se snídaní v Lido di 
Jesolo, průvodce,  pojištění CK proti úpadku. Doporučené kapesné: 
lodě - 35 EUR, vstupy - budete-li chtít do interiérů - 60 EUR.Doplatky: 
1/1 - 1.100 Kč, 450 Kč - 1 x večeře, 112 Kč za komplexní pojištění. 

Novinka, jedinečná nabídka na českém trhu

PrAVý NěMeCký kArNeVAl 
V kolíNě NAD rýNeM

má karnevalový průvod

7 km je dlouhý

120 kapel

700 tisíc tabulek čokolády

300 tun sladkostí

300.000 květů

od roku 1823

Ve velkých městech Německa a švýcarska se konají obrovské 
karnevaly, v průvodech jdou desítky dechových kapel, tzv. 
Guggenmusik, které jsou založené pro hraní na karnevalech. 
hudebníci jsou v maskách – celá skupina má jednotný styl. 
Největší karnevalová show jsou v Basileji, Düsseldorfu a v ko-
líně nad rýnem, který jsme pro vás vybrali.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Frankfurt nad Mohanem – 
prohlídka města – historická část i největší evropské seskupení 
mrakodrapů. Přejezd do oblasti Kolína nad Rýnem na ubytování.

2.den: Účast na jednom z největších evropských karnevalů 
v Kolíně nad Rýnem. kolín nad rýnem – prohlídka gotické ka-
tedrály (UNESCO), která patří k největším v Evropě, věže jsou 
vysoké 157 metrů. Délka katedrály je 147 m. Atraktivní chrámový 
poklad. Návrat do Prahy do půlnoci.

termín: 07.02. – 08.02. 2016 (neděle – pondělí)

Cena: 3.600 kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snída-
ní, průvodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: večeře: 490 Kč
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ADVeNtNí oDJezDy 2015 

Všechny adventní zájezdy budou letos odjíždět z Prahy z jednoho 
místa, a to ze snadno dostupného místa – od metra linky C Budě-
jovická z Prahy 4. odjezdový čas: 6.00 hodin (kromě večerních 
odjezdů). Důvody jsou dva – ušetříme vám oproti minulým rokům 
půl hodiny a ušetříme vám i nám stres z centrálních odjezdových 
míst, která jsou, jak sami víte, zcela přetížená. 

DAlší oDJezDoVá MístA (odjezdové místo = povinný údaj v cestovní 
smlouvě. Vyplňte, prosíme, tento údaj hned při sepsání smlouvy, ušetříte 
tím sobě i nám dohady, které vzaly pár dní před odjezdem, kdy malá část 
klientů začala tyto údaje měnit, a to ve chvíli, když jsou již odbaveni průvodci 
i dopravci. Pokud tuto rubriku nevyplníte, čekáme vás na Budějovické v Praze. 
Změna odjezdového místa možná je – do 7 dnů před dnem odjezdu a je 
zpoplatněna částkou 150 Kč/osoba/změna.Všechna odjezdová místa jsou na 
trase – můžeme vás uklidnit – my neděláme žádné okružní jízdy po Česku. 
Z více různých tras si busy klienti svážejí a předávají v jednom místě v jeden 
čas – na Budějovické v 5.45 hodin.

PřeD PrAhou Můžete u VětšINy záJezDů NAstouPIt V těChto 
MěsteCh: 

klasická trasa bez příplatku: trutnov (nádraží ČD) —Jaroměř (autobu-
sová zastávka Na špici) — hradec králové (nádraží ČD) — Pardubice 
(nádraží ČD) — Poděbrady (nádraží ČD). Po dohodě i Náchod, Chlumec 
n.C., Nymburk, Čelákovice. Garance na odjezdy 22.11., 28.11., 05.12. 
a 12.12. Další dle dohody.

Nová trasa bez příplatku: kolín – Český Brod. Garantujeme odjezdové 
dny 28.11., 05.12. a 12.12. ostatní de dohody a počtu klientů.

klasická trasa bez příplatku: liberec - Jablonec - turnov - Mladá Boleslav 
s garancí na všechny ranní víkendové zájezdy s odjezdem 28.11. a 05.12. 
Po dohodě lze zajistit i při více lidech Mnichovo hradiště a Benátky nad 
Jizerou. ostatní termíny dle počtu klientů a dohody.

klasická trasa: kladno: 28.11., 05.12. a 12.12. garantujeme svoz za 150 kč.

Nová trasa s příplatkem 200 kč: Ústí nad labem – teplice – Most – 
Chomutov – louny – slaný na odjezdové termíny 28.11. a 05.12. (ideální 
přípoj na zájezdy do Vídně, do bavorských měst, do Salcburku, Lince atd.).

Nová trasa s příplatkem 300 kč: svoz z Jižních Čech na zájezdy do bavorských 
měst, do Harzu, do Drážďan, do Wroclawi atd. Po trase České Budějovice 
a podle prvního prodeje pak – Písek – Příbram či Tábor – Benešov. Bude vybrán 
jeden termín podle vašich požadavků.

oDJezDoVé trAsy zA PrAhou:

trasa A (hraniční přechod Dolní Dvořiště): obvykle dvě trasy (když jede 
víc busů) nebo ta, kde proběhne 1. prodej (když jede jen jeden bus):

A1 —Benešov (hotel Benica) —tábor (nádraží ČD) —České Budějovice 
(čerpací stanice Esso s Mc´Donalds) —po dohodě kaplice či Dvořiště

A2 —Mníšek pod Brdy (autobusová zastávka na rychlostní silnici) Dobříš 
(Lidl) —Příbram (Jiráskovy sady) - Písek (nádraží ČD) - České Budějovice 
(čerpací stanice Esso s Mc´Donalds) - po dohodě Kaplice či Dvořiště, po do-
hodě je možná Voznice

trasa B (hraniční přechod rozvadov): Praha - Beroun (čerpací stanice u dál-
nice) —po dohodě rokycany —Plzeň (nákupní centrum Olympia)

trasa C (hraniční přechod hatě): Praha - čerpací stanice na D1 střechov 
—Jihlava —znojmo

trasa D (Mariazell): Praha - tam Benešov-tábor-třeboň, zpět hatě, znojmo

trasa e: (Pasov): Praha – Dobříš – Příbram – Písek – strakonice- strážný

trasa F: (hraniční přechod Petrovice): Praha – lovosice - Ústí n/l, lze 
dohodnout i litoměřice či teplice či Děčín. 

Mimo tento rozpis — pro 15 a více osob v daný odjezdový den (klienti mohou 
být z různých zájezdů —v Praze přestup) zajedeme zdarma do řady dalších 
měst (Mělník, Jičín, Rakovník,….).

oDJezDoVé PokyNy: Podrobné odjezdové pokyny obdržíte od CK a CA, 
u kterých jste zájezd koupili, a to nejpozději vždy 3 dny před odjezdem 
– začleňujeme do nich aktuální věci z minulého víkendu. žádáme vás – 
neurgujte pokyny dříve, vždy je budete mít 3 dny před odjezdem u vašeho 
prodejce – jak jste s nimi domluveni, tak vám je doručí (mailem, poštou, 
osobně si je vyzvednete v prodejně). MístA V BuseCh: Klienti jsou usazováni 
od předu směrem dozadu podle dat doručení cestovních smluv do naší CK 
(datum, kdy nám prodejce doručí CS). Kdo se přihlásí dříve, sedí více vpředu 
(nechce-li si vybrat jiné místo kdekoliv v buse). Pokud chcete sedět v přední 
části busu, či to potřebujete ze zdravotních důvodů, přihlašujte se prosím 
včas. Toto základní pravidlo nebudeme měnit. Nežádejte nás o to. Nebudeme 
poškozovat klienty, kteří se přihlásili včas.

uBytoVáNí: vždy pokoje s příslušenstvím. zájezdy organizované Ck 
Permon - vždy hotely standardu 3* - 4*. hotely nemusí být klasifikované. 
Všechny nově postavené hotely již nepoužívají označení pomocí 
hvězdiček !!! U partnerských zájezdů až na výjimky platí stejná kategorizace 
(ale i méně hvězdičkové hotely, které jsou v nabídkách, jsou vždy kvalitní 
a čisté). Jména hotelů předem nemůžeme sdělovat. Mnohdy nakupujme 
ubytování od velkých evropských touroperátorů, kteří nám jméno hote-
lu sdělují až před odjezdem. Každý rok cca 5 lidí dělá kolem tohoto velký 
cirkus, těch 5 lidí, co nejede na poznávací či adventní zájezd, ale na nějaký 
sraz s někým, nechť nepoužívá našich služeb. Organizujeme zájezdy nikoliv 
srazy. Naše CK konec konců konkretizuje ubytování daleko podrobněji než 
většina konkurence. V tomto ohledu jsme s několika dalšími CK jednoznačně 
nejotevřenější. Kvalitu garantujeme. Vyhrazujeme si právo změnit hotel při 
zachování stejné úrovně bydlení. Pokud k tomu výjimečně vůbec kdy došlo, 
vždy to bylo ku prospěchu našich klientů.

Co Je V CeNě záJezDu: Pouze to, co je uvedeno v řádku „Cena zahrnuje”. 
Nic jiného. Pokud vám to přijde jako hláška z písničky Ivo Jahelky, pak nás 
to těší, ale opravdu se našli asi dva z kategorie řečí filmů „Návrat idiota”, kteří 
nás napadli, že v zájezdu za 2.500 Kč není v ceně 6 lanovek, pití na adventním 
trhu a slečna do postele, protože oni si mysleli, že tomu tak je a že kvůli výletu 
bez slečny se šampaňským měli zkaženou dovolenou. Je nám líto ale v ceně 
zájezdů není ani ani porsche ani Pamela Anderson.

PlAtBA záJezDu: Zájezd můžete platit u všech našich prodejců podle je-
jich platebních podmínek (převod, hotově, faktura atd.), při přímém prodeji 
u nás pouze bankovním převodem či proti faktuře (chcete-li) na náš účet 
číslo 951639504/0600 vedený u GE MONEY BANK a s řádným variabilním 
symbolem, který vám přidělíme. Nebojte se, všichni naši prodejci mají 
stejné ceny jako my. rozložení plateb: záloha 50% při uzavření smlouvy, 
doplatek nejpozději 30 dní do odjezdového dne. Při nákupu zájezdu v kratší 
době než 30 dní do odjezdu je nutné uhradit celou částku. Pokud nebude 
zájezd uhrazen, nebudete odbaveni.

orIeNtAČNí PřehleD VstuPů V NAšICh záJezDeCh (V eur): Podrobná 
výše vstupů je vždy uvedena v pokynech. 

V cenách našich zájezdů je obsažena česká DPH (DIČ CZ6411131848), němec-
ká obratová daň a rakouská obratová daň, naštěstí není ještě vatikánská 
a mongolská obratová daň.. IČ: 45256691. CK si vyhrazuje právo drobných 
přesunů programu vzhledem k počasí a vzhledem k aktuální situaci při slavno-
stech.O všech eventuálních změnách budete včas informováni. Naše zájezdy 
jsou pojištěny proti úpadku Ck u pojišťovny uNIQA. Zájezdy uvedené „ve 
spolupráci” jsou pojištěny proti úpadku CK u pojišťoven daných cestovních 
kanceláří. Našimi letošními partnery, se kterými jsem pro vás připravili některé 
zájezdy „ve spolupráci”, jsou CK Redok, Geops, Quicktour a Mayer a Crocus.
Pro zájezdy ve spolupráci platí všeobecné podmínky daných Ck. Naše 
všeobecné podmínky, které jsou součástí smluvního vztahu mezi klientem 
a CK, jsou ke stažení na našem webu www.ckpermon.com, obdržíte je i od 
našich prodejců při uzavření smlouvy. I letos vám nabízíme výborné komplexní 
cestovní pojištění od pojišťovny Allianz. Naše zájezdy zakoupíte v síti cca 
200 autorizovaných prodejců za zcela shodných podmínek.
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