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Hvězdy jsou blíž, než si myslíte

AdventníkAtAlogpro sezóny 2014 A 2015

50 let na trhu
originální programy

první filmový katalogna českém trhu



2

vážené dámy, vážení pánové, 
milé děti, co už umíte číst, naši 
milí klienti, ano je to tak, letos 
jsme už 50. let na trhu, tedy já 
s ročníkem 1964. Zájezdy děláme 
už od roku 1992. V tom roce jsme již 
odjeli první 3 víkendové adventní 
zájezdy. Všechny 3 jsem si osobně 
provázel, ne tedy v jednom termí-
nu, to dokáže jen Bruce Willis, to 
všichni víme. Bydleli jsme v pensi-
onech a jezdili karosou. Dnes jez-
díme luxusními busy špičkových 
značek setra a mercedes a bydlíme 
v hotelech kategorie 3 a 4 hvězdič-
ky. Mnoho jich má bazény, sauny, 
útulné bary, některé jsou i v cent-
rech měst. A zájezdy vede plejáda 
špičkových průvodců. I když trochu 
se mi stýská po prvních letech jež-
dění, protože to všichni měli skvě-
lou náladu a cestování si užívali. 
Používali jsme šanony a fax, žádné 
počítače jsme neměli a o mobilech 
a internetu se nám jen zdálo. Ale 
bylo veselo. Snad vám přineseme 
i skvělou náladu z prima víkendů 
i v dnešní nesnadné době.

Protože máme po řadu let stabilní 
klientelu čítající několik tisíc věr-
ných adventistů, rozhodli jsme se 
letos přinést velké množství na 
českém trhu zcela nových skvě-
lých adventních zájezdů, aby si 
právě štamgasti mohli užít něco 
nového, ale zároveň jsme zacho-
vali to nejlepší z našich tradičních 
a oblíbených adventních destinací. 
Myslíme si, že si u nás vybere každý. 
letos nabízíme vše od jednoden-
ních výletů po letecké eurovíken-
dy do new yorku či Madridu.

Již nyní pro vás máme u většiny 
zájezdů konkrétní hotely na 
konkrétních místech s velice ob-
sáhlým popisem. Klidně si můžete 
porovnat desítky katalogů pozná-
vacích zájezdů, kde se dočtete 
pouze „ubytování“, nebo „hotel“, 
ale údaje o kvalitě, počtu hvězd 
či jiné kategorizaci zcela chybí. 
Nabízíme vám velkou míru kva-
lity a jistoty. Pokud uvádíme jen 
hotel ***, je to proto, že nám ho-
tel dodává velká partnerská firma 
a nevíme, který konkrétní z 2-3 to 
bude, vždy je to ale velice kvalitní 
a non stop fungující podnik, tedy 
nehrozí nějaká „na rychlo otevřená 
rychlovka“. Stejně tak je zajištěno 
velké procento odjetí zájezdů. 
Se všemi dobrými cestovními kan-
celářemi máme vyměněná místa 
v  adventních zájezdech, proto 
naše zájezdy nakoupíte u více jak 

vážení milovníci filmů, kina, 
seriálů, módy, aut, dobrého jíd-
la, čtenáři bulvárů,… právě pro 
vás jsme letos vytvořili zcela něco 
nového. Připravili jsme pro vás, 
jak doufáme, velké množství zají-
mavostí ze světa filmových lokací, 
ze světa slavných rodáků, historie 
módních značek, máme tipy pro 
dámy, skvělé nápady pro pány i na-
bídku rodinných zájezdů. 

Budeme také hodně mluvit řečí fil-
mů, 22 sezón pro vás děláme a vy-
mýšlíme adventní zájezdy, až nám 
z toho jde hlava kolem, tedy taková 
„Hlava 22“ (film USA, 1970, film na-
točil rodák z Berlína). Tak jsme si pro 
vás letos vymysleli „Paralelní svět“ 
(USA, 2007) či dokonce „Paralelní 
světy“ (film 2001). Takový „Receptář 
prima nápadů“. Dozvíte se u všech 
našich destinací, kde se točil jaký 
film či seriál, kde se narodila či žije 
kdejaká celebrita, protože hvězdy 
jsou blíž, než si myslíte. Nabízíme 
vám takovej „Velkej biják“ a u ně-
kterých zájezdů s hotelem v centru 
města i parádní „Velký flám“. Nějaké 
nápady jsme si nechali i na příští 
rok, to jistě, ale pojeďte raději le-
tos, myslíme si totiž, že „Lepší už 
to nebude“. 20 let pro vás dělá-
me seriózní katalogy, jen jednou 
jsem ho celý „neseriózně“ uváděl 
v zelené čepičce, tak letos jsme 
zabalili pro vaše pobavení serióz-
ní zájezdy do srandovního, snad 
i zajímavého obalu. Budeme mlu-
vit řečí filmů a seriálů, televizních 
pořadů, abyste si zvykli, tak něco 
na rozcvičku: Jednoznačným téma-
tem našich zájezdů je nejkrásnější 
období roku - slavnostní „Advent“ 
(český film 1956). Vyvolení - s námi 
to neplatí, s námi může jet každý, 
ceny jsou slušné, Kolotoč - na vět-
šině velkých trhů je kolotoč - buď 
historický pro děti či ruské kolo, 
z kterého jsou skvělé výhledy na 
trh plný světel. Primácký Autosalon 
či Top Gear (muzea Porsche, Ferra-
ri, BMW, Rolls Royce,…), Evropa ve 
středověku (Avignon, Rothenburg, 
Lucca…). Tajemství přírody (národ-
ní parky v Alpách), Víkend Relax na 
Óčku (top termální areály), Svědec-
tví zapsané v kameni (Koloseum 
v Římě, veronská Aréna, Porta Nigra 
v Trevíru …), Úžasná letadla (Con-
corde či TU 144 v top muzeích), 
Tour de France na ČT sport (Bre-
taň, Normandie, Provence, Zámky 
na Loiře,… to ale až v novém ka-
talogu, který vyjde v lednu), MS ve 
fotbale na ČT sport (stadióny AC 
a Inter Milán, Bayern , Chelsea, Real 
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vAše oblíbená stAnice

300 prodejců - ptejte se po našich 
zájezdech, seznam partnerů je na 
internetu, a zároveň vám můžeme 
nabídnout opravdu kvalitní zájezdy 
našich parterů, díky kterým jsme 
skvěle rozšířili naši nabídku. Letos 
pro vás máme adventní zájezdy 
v  rekordním počtu evropských 
zemí - autokarem, letecky a letos 
i s možností vlastní dopravy do 
našich vybraných hotelů.

Kromě tradičních adventních zemí, 
kterými jsou bezesporu Německo, 
Rakousko a Švýcarsko nabízíme 
letos možnost navštívit adventní 
atmosféru v těchto dalších zemích 
a zemičkách: Belgie, Francie, Itálie, 
Lichtenštejnsko, Lucembursko, Ma-
ďarsko, Nizozemí, Polsko, Sloven-
sko, Slovinsko, Španělsko, Vatikán, 
Velká Británie, USA….a tentokrát 
i Česká republika.

novinky: letecky Madrid, Miláno, 
New York, jednodenní zájezdy, 2 
zájezdy na sever německa - Ham-
burg, Brémy a Lübeck, druhý zájezd 
Rostock, Stalsund a Berlín. italský 
advent - Miláno - Verona - Dolomi-
ty. schwarzwald a Curych, Basilej, 
Colmar. Advent na Mosele - Lu-
cemburk, Trevír - hotel v centru,…
Advent na rýně, nový Advent ve 
stínu katedrál - 2 hlavní německé 
katedrály a trhy u jejich průčelí, 
nové „díly“ Adventu ve středo-
věkých městech, benelux v čase 
adventu,…

Madrid…), Ženy na cestách (města 
módy), Ženy v pokušení (2010) - 
skvělý shopping v levných městech 
(Drážďany, Mnichov, Mariahilfer-
strasse Vídeň), v top outletech (In-
gosltadt, Wertheim), na nejlepších 
nákupních třídách (Getreidegasee 
v Salcburku, Bahnhofstrasse v Cury-
chu, ve Frankfurtu či Stuttgartu, 
v Paříži a Londýně). Nova Cinema: 
Svět zvířat (nejlepší evropská zoo 
- Basilej, Berlín, Vídeň), Studio ka-
marád (skvělé programy pro vaše 
děti), Prima love: Nejkrásnější ho-
tely světa (Pro zájemce nabízíme 
filmové či top hotely při našich 
zájezdech aneb kde nocují cele-
brity), Nikdo není dokonalý a Aj 
múdri schýbí (i to se může stát, tak 
se předem omlouváme, nezlobte 
se na nás),Velká podmořská dob-
rodružství a Oceány (nejkrásnější 
akvária v Antibes, Rostoku, Berlí-
ně, Salcburku či Vídni, ideální tipy 
pro vaše děti), „Muzeum zázraků“ 
(český film, 1964) či „Noc v muzeu“ 
(nabízíme možnost navštívit top 
muzea a galerie - Technické mu-
seum Mnichov, Louvre, Pergamon, 
Uffizi, Albertina,…), „Kalendárium“ 
a „Po stopách hvězd“ (pořady ČT) 
či seriál „Všichni dobří rodáci“ - při-
pravili jsme vám u všech zájezdů 
přehledy zajímavých osobností, 
zejména ze světa filmu. Harry Po-
tter je z Londýna, Hermiona z Pa-
říže, Aragon z pána Prstenů z New 
Yorku, Smíšek z Berlína, Terminátor 
z Grazu, Slečna drsňák tak trochu 
z Německa …Óčko: Simply the best 

či televize Šlágr ( bestovky a šlágry máme taky: Sen v bílém, Ďábelská noc, 
Advent v Harzu, v Grazu, v Berchtesgadenu, v Pasově a na Innu,…to jsou 
oblíbené stálice). Je to možné ? či Kurňa, co to je? (kuriozity a rekordy - 40 
m vysoká adventní svíce, 20 m vysoká adventní lucerna, obří adventní 
věnce a betlémy, největší louskáček či vánoční pyramida, největší štóla, 
vánoční strom,…),… 

Témata letošního katalogu jsou - kromě skvělých adventních zájezdů, 
které očekáváte, i všelijaká, jaké určitě nečekáte: letos je 25 let od pádu 
berlínské zdi, mě je 50 a před sto lety nám zabili Ferdinanda, tak jedním 
z témat je RETRO - co jsme poslouchali za muziku, co jsme sledovali 
v televizi…za starých časů, podívejte se s námi kde se natáčela Lucie, 
postrach ulice, odkud je „bravíčko“, odkud pochází Sandra nebo Sabrina, 
komisař Moulin či Profesinálové…Letos je „Fotbalový rok“, ve kterém tri-
umfovali Němci, tak tu máme pro pány putování za německými fotbalisty, 
evropskými kluby, slavnými stadióny (Blázni ze stadionu), za pivem i za 
rychlými auty. Pro dámy je hlavním tématem MÓDA. Celý náš katalog 
paralelně vedle adventních a poznávacích zájezdů mapuje filmová místa, 
protože FILMY, pohádky a televize vůbec patří k Vánocům stejně jako kapr 
a dárky. K vánocům patří dobré jídlo a pití, i o tom se v našich „pravých“ 
sloupcích dočtete.

VIP zprávy - Dozvíte se, že typické francouzské pochutiny bageta 
a croissant jsou z Vídně, že Vídeňská káva je od Turků, Vídeňský řízek je 
z Milána, vídeňský guláš z Maďarska, dozvíte se, odkud jsou bikiny, mini-
šaty, adidasky, … Kde se vzaly první sluneční brýle, kdo začal jako první 
prodávat deštníky, kde se vzala kravata, kdo vymyslel krém či kolínskou, 
kdo vymyslel džíny, podprsenku… „kontrolní otázka, soudruzi“ (touto 
hláškou z Černých baronů budeme uvádět téměř u každého zájezdu 
nějakou kvízovou otázku, budete-li mít chuť si jen tak zasoutěžit), tak 
například „Kdo vymyslel vysoké podpatky?“

Forrest gump: „Máma vždycky 
říkala: Život je jako bonboniéra, 
nikdy nevíš, co rozbalíš“. My jsme 
vám zájezdy zabalili do dárkového 
obalu, ale u nás víte, co rozbalíte…
Nechcete-li rozbalovat, čtěte jen 
„levou půlku“ stránek.

b a v t e  s e .
v á š  p e r m o n

zpracovalo grafické studio 6tH side - 2014 
jan.krikava@gmail.com
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Budeme odjíždět z míst, kde se natáčelo, 
budeme bydlet pár metrů od míst, kde 
bydleli celeberity jako George Clooney či 
Arnold Schwarznegger, tam vám i může-
me zajistit bydlení…

Tak jako Pán prstenů proslavil Nový Zé-
land, Krokodýl Dundee Austrálii, Keňu 
film Vzpomínky na Afriku, thajské ostrovy 
film Pláž, Tunisko Hvězdné války a Ange-
lika, Kokosy na sněhu proslavily Jamaicu 
možná víc než Usain Bolt, tak jako filmy 
Trója (Brad Pitt) a Gladiátor proslavily Mal-
tu, Mamma Mia řecké ostrovy Skiathos 
a Skopelos, Madolína kapitána Corelliho 
Kefallonii, Řek Zorba Krétu, ….tak mají 
Němci celé série „reklamních „ romantic-
kých filmů, které se točí v těch nejkrás-
nějších prázdninových destinacích světa 
- Hotel snů, Plavba snů,…Tak jako 3 km 
od sebe na Havaji u jednoho vodopádu 
skotačil Elvis Presley ve filmu Blue Hawai 
a u druhého se točil Jurská park, tak třeba 
v Tatrách 7 km od sebe užíval dovolenou 
Anděl na horách a topil se v potoku malý 
Koudelka ve filmu Jak se krotí krokodýli. 

Proč tady máme právě 
tuto fotku? Protože 
v ní je všechno, do 
čeho jsme vám letos 
adventní zájezdy 
zabalili. Svět fotbalu 
a Jennifer Lopez, 
která krom nesmírné 
krásy a nesmírného půvabu ztělesňuje populární hudbu, 
herectví a film, módu i bulvárovou honbu za celebritami. 
My nemáme deník ani raník, ani večerník, ale my máme 
NočníK (protože máme zájezdy jako Bílá noc, Ďábelská noc, 
Tichá noc,…a protože chceme být vždy originální…a konec 
konců bulvár – to je obsah nočníku). Jedině Jennifer 
měla v jednom týdnu nejnavštěvovanější film na světě 
a zároveň nejprodávanější album na světě. Jedině ona 
byla dva roky po sobě vyhlášena nejpřitažlivější ženou 
světa, jedině ona má svoji módu a svoji značku parfémů 
a zároveň je tváří firmy Luis Vuitton.
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Projděte s námi letos „Hvězdnou bránou“ i vy. I vy se můžete nadchnout 
pro řadu míst, kde se natáčely slavné filmy či seriály od českých zámků po 
New York.…Filmová místa jsou pro zábavu, rozhodně nejsou programem 
adventních zájezdů, tím jsou jako vždy adventní trhy, vánoční výzdoba 
měst, vánoční tradice a slavnosti. Jsou jenom inspirací pro vás a vaši cestu 
s námi - kam na zájezdu vyrazíte, je vždy na vás. Auto muzea, pánové, 
můžete navštívit místo hlavního programu zájezdu, města módy jsou 
inspirací pro všechny dámy, další věci pro zajímavost či pro vaši návštěvu 
v rámci volna. Nebojte se, adventní zájezdy jsou stejné, jako jste na ně 
20 let od nás navyklí. Nebudeme vás nutit v Londýně fotit se na nádraží 
King ś Cross na nástupišti devět a tři čtvrtě, odkud jezdil Harry Potter do 
Bradavic. Ale zkrátka, aby nebyla „Nuda v Brně“ ani nikde jinde, máme pro 
vás letos zábavná témata jako jsou móda, filmy, fotbal a sport vůbec, fir-
my,….dobré jídlo,…Asi dáme všichni dohromady, že James Bond a Robin 
Hood jsou z Anglie, Asterix a Obelix z Francie, Jánošík ze Slovenska, Vilém 
Tell ze Švýcarska, Škopková z Jižních Čech, Dracula z Rumunska, malá 
mořská víla z Dánska, Pipi ze Švédska, ale co ti ostatní? Třeba včelka Mája 
nebo Památkáři nebo… a taky o tom je náš letošní katalog. Dozvíte se 
řadu informací ze světa filmu a hudby, jako například co mají společného 
Rihanna a Ribanna (i na toto jako na většinu kvízových otázek naleznete 
odpověď na straně 85).
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Advent v německu
v něMecku je Advent doMA - většina adventních a vánočních 
tradic má původ v  Německu - z  Německa je adventní věnec, ad-
ventní kalendář, vánoční pohlednice, vánoční pyramidy, louskáčky, 
oblouky i „františek“,…ale především tradice vánočních trhů. V Ně-
mecku je advent nejkrásnější, proto mu letos věnujeme daleko více 
prostoru než v minulých letech.

I letos vám nabízíme lety prověřené a u vás tak oblíbené víkendy 
Sen v bílém, Advent v Harzu, Advent v Pasově a na Innu, Nejkrásněj-
ší německá adventní města, Advent v Sasku, Pohádkové zámky po-
hádkového krále atd., ale letos uvádíme na český trh i řadu fan-
tastických novinek, kterými jsou například: Heidelberg (Mosela, 
Lucemburk), Frankfurt (advent na Mohanu a Rýnu), Kolín (katedrály 
v Cáchách a Kolíně a krásná malá městečka), Dortmund - největší 
adventní trhy na světě s  největším vánočním stromem světa, ad-
vent v hanzovních městech ve dvou víkendech (Hamburk, Brémy 
a  Lübeck, Stralsund, Rostock a  Berlín), Stuttgart a  jeho úchvatné 
adventní okolí jsme museli rozdělit do dvou víkendů - to je prostě 
paráda. V  sekci prodloužených víkendů naleznete dva fantastické 
zájezdy - k Bodamskému jezeru a do Schwarzwaldu. Máme pro vás 
i pokračování série Advent ve středověkých městech.

v  roce 2013 bylo německo již potřetí pro evropany druhou 
nejoblíbenější destinací po Španělsku. Rakousko bylo na 5. mís-
tě. V  roce 2013 zaznamenalo Německo rekordních více jak bilión 
příjezdů. Nejoblíbenější destinací je po dlouhá léta Bavorsko, na 
2. místě je Berlín a na 3. místě spolkové země Bádensko - Würtem-
bersko. Všechny hlavní atrakce těchto spolkových zemí s námi mů-
žete navštívit v  rámci adventních zájezdů. navštívíte v  podstatě 
i většinu z 16 spolkových zemí. statistika: příjezdy do německa 
podle měst: 1. Berlín, 2. Mnichov, 3. Frankfurt, 4. Hamburg, 5. Kolín, 
6. Stuttgart, 7. Norimberk, 8. Drážďany, 9. Hannover - všechna tato 
města s  námi letos můžete navštívit v  jejich slavnostně vyzdobe-
ném předvánočním čase.

Rozhodně pro vás máme všechny top německé adventní trhy, tedy: 
dortmund, norimberk, stuttgart, Mnichov, erfurt, pasov, drá-
žďany, lipsko, Hannover, Hamburg, kolín, Frankfurt, rostock, 
berlín a brémy.

Hlášky z oblíbených filmů:
z filmu tři veteráni: ministr informací (Zdeněk Svěrák): „Volá Ně-
mecko. Jestli prý k nim nepřestaneme strkat rypák, vyhlásí nám válku.“ 
král pikola: „Vysvětli Německu, jak se věci mají. Já jdu obrátit vý-
robu.“
ministr informací:“ Haló, haló. Německo, heleď, abys tomu rozu-
mělo, to není prosím rypák, to je nos naší princezny. Ano, bohu... 
Bohužel tak dlouhý“.
z filmu pelíšky: „ Kde udělali soudruzi z NDR chybu?“
z filmu Černí baroni: „ Do obrněného transportéru se vejde 20 - 24 
západoněmeckých soudruhů, vy tupci“.

Made in germany v populární hudbě: Sarah Connor, Culture Beat, 
Modern Talking, Milli Vanilli, Haddaway, Captain Hollywood Project, 
E-Rotic, No Angels, Sasha!, Snap!, Mr. President, Fun Factory, Captain 
Jack, Lou Bega.

německo - země módy: 
Z Německa jsou značky Mustang, NewYorker, Orsay, Adidas, H.I.S., 
Escada, Puma, Hugo Boss, Jack Wolfskin, Triumph, Levi ´s, Ulla Po-
pken, Bruno Banani, Tamaris, S.Olivier a  JOOP!, obuv Salamander 
a Deichmann, Bugatti, KiIltec,…

Němci jsou mistři statistik. Mají spočítané i třešně na stromě. Tady 
je pár zajímavostí pro vás. nejznámější německé značky ve světě 
jsou - v tomto pořadí : Adidas (zná 60 % lidí), Nivea, Puma, Siemens, 
Bosch, Bayer (léčiva), Volkswagen, Braun, Metro, Hugo Boss, Dr. Oet-
ker, Osram ( dotazováni byli lidé v Rusku, Brazílii, Číně a Indii).

v německu se například narodili: Diana Kobzanová, herec Bruce 
Willis, muzikant a televizní porotce Dieter Bohlen, zpěvák Mark Oh, 
jezdci formule 1 Michael a Ralf Schumacherovi, Nico Rosberg, a Se-
bastian Vettel, tenisté John McEnroe a Boris Becker,… Z Německa 
jsou modelky Heidi Klum a Claudia Schiffer, …a řada mistrů světa 
v kopané.

z  německa jsou vozy: BMW, Porsche, Mercedes, Audi, Maybach, 
Opel, Volkswagen…většinu firemních muzeí a top showroomů mů-
žete s námi, pánové, navštívit.
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1. den: Odjezd z  Prahy v  5.30 
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  Ně-
mecku, středověký Starý mo-
hanský most se sochami a řada 
dalších památek. Ubytování 
v  hotelu ***superiore s  velkým 
wellness centrem (vnitřní i ven-
kovní bazén, sauny - otevřeno do 
22 hodin a ráno od 7 hodin) v láz-
ních 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 kni-
hy, nabízí adventní trh provoně-
ný ovocnými punči - regionální 
specialita. 40 jesliček po starém 

jezdíme 11 let

sen v bílÉM
aneb nejkrásnější 
bavorská historická města 
v čase adventu - nejoblí-
benější adventní zájezd 
posledních let

termíny:

29.11. -30.11. 2014
06.12. -07.12. 2014
13.12. -14.12. 2014

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) 500 Kč, 
kompletní pojištění Allianz 132 
Kč, nad 70 let 264 Kč
příplatek: 1/1 - 400 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, fitness, welness, kuželky, kulečník... Pro firmy - plně vybave-
né kongresové prostory! Spojte užitečné s příjemným. Meeting, 
workshop, setkání s partnery, prezentace...
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trAsA: b

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

městě přitahuje návštěvníky 
z  celého světa. Radnice upro-
střed řeky, skvostné kostely a zá-
mecké rezidence na několika 
návrších, čtvrť Malé Benátky,... 
Zastávka v  bayreuthu - město 
spojené s  Wagnerem, zámky, 
opera,… a  adventní trhy. Bay-
reuth se stal před 400 lety sídel-
ním městem markrabat. Město 
je romanticky osvětleno - je oz-
dobeno 7 kilometrů dlouhým 
světelným řetězem. V městském 
kostele bývá výstava jesliček, „vá-
noční vesnička“ je před Starým 
zámkem. Návrat do půlnoci.

po stopácH tŘí MušketÝrŮ

Rothenburg Würzburg

cena: 2.990 kč
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Sen v bílém filmový
bamberg (unesco) a Würzburg (unesco) - hlavní místa děje filmu 
tři mušketýři s orlando bloomem, Millou jovovich a s oskarovým 
hercem christophem Waltzem. Od 1. září 2011 tato města zná celý 
svět. Ve filmu uvidíte ve Würzburku slavnou Rezidenci, historický 
most přes Mohan, pevnost Marienberg. V Bamberku se šermovalo 
v hradu, točilo se po celém Starém městě, ve Staré radnici i na dóm-
ském náměstí. Jak řekl režisér filmu Paul W.S. Anderson: „Bez Bavorska 
bychom tento film nenatočili“. Mimochodem - ve Würzburku se roku 
1127 konal první rytířský turnaj na německé půdě.V Rothenburku se 
malinko točilo do filmu Harry potter a relikvie smrti - jedna scéna 
se odehrává v uličkách, naopak letecké záběry města se nakonec při 
sestříhávání do filmu nedostaly. Každopádně je v titulkách poděkování 
městu. V Bamberku se narodil thomas gottschalk televizní konferen-
ciér, moderátor a herec (dva nosáči) - reklamní tvář bonbónů Haribo.

Bamberg - město piva: Ve městě naleznete, pánové, neuvěřitelných 50 druhů piva z devíti bamberských 
pivovarů, ve městě je i pivovarské muzeum. Určitě byste neměli vynechat hospodu s kouřovým pivem. 
Nejslavnějším pivovarem v Bamberku je pivovar Schlenkerla založený v roce1678. Právě zde vynalezli 
bamberskou specialitu v podobě kouřového či správněji nakuřovaného piva, které patří k vyhlášeným 
místním atrakcím. Pivo můžete ochutnat v překrásném historickém domě v srdci starého města, kam 
vás pochopitelně naše průvodkyně zavede. Bamberg i Bayreuth leží na Francké pivní stezce. S více jak 
200 nezávislými pivovary, které vaří kolem 100 různých typů piv, se region Horní Franky řadí mezi místa 
s nejvíce pivovary na osobu na světě. 

A která jsou ta další skvělá piva ? Fässla - Brauerei Fässla (1649), Greifenklau - Privater Brauereigasthof 
Greifenklau (1719), Kaiserdom - Privatbrauerei Kaiserdom (1718), Keesman Bräu (1867), Klosterbräu 
(1533), Mahr´s Bräu (1670). Maisel Bräu (1894), Spezial - Brauerei Spezial Familie Merz (1536)

To v Bayreuthu je také pivovarské muzeum, pivovarů je“ jen 6“. Doporučujeme zdejší kvasnicový speciál 
Maisel ´s Weisse v typické esovité sklenici.

To je Mekka každého milovníka piva. Speciální komise vždy vybírá, které z pivovarů smějí vařit vánoční 
speciál.

Něco pro pány: 

trochu seriózněji:

V bamberské katedrále je pochovaný papež clemens ii., jediný papež, který je po-
chovaný na sever od Alp. V Bayreuthu žili dva významní hudební skladatelé richard 
Wagner, který zde založil slavný a dodnes trvající hudební festival, a Franz liszt, který 
zde i zemřel. Z Bamberka pocházel letecký konstruktér Wilhelm emil Messerschmitt 
. Ve Würzburku se roku 1895 narodil Wilhelm conrad röntgen, objevitel záření a no-
sitel Nobelovy ceny za fyziku. Ve Würzburku se narodil podnikatel Josef Neckermann, 
zakladatel jednoho z prvních zásilkových obchodů, jehož katalogy stejně jako Quelle 
byly za „starých časů“ v Česku doslova hltány a šly z ruky do ruky -tolik barevného zbo-
ží….Neckermann mimochodem získal na 2 Olympiádách (1964, 1968) zlaté medaile 
jako jezdec v parkuru.

Partner-
ským městem Würzburku je 

Trutnov, tak všem trutnovákům na tento 
zájezd dopřejeme slevu ve výši 200 kč/os. Vy-

berte si svoji slevu a navštivte vaše partner-
ské město.

V Rothenburgu za pozornost stojí zejména dvě 
hospůdky, které vám náš průvodce rád ukáže - 
jedna je v nejstarším domě tohoto středověkého 
města a jedna má v interiéru malý orloj.

kontrolní otázka: víte, která pražská hospoda 
má také uvnitř orloj, který hraje každou hodinu 
škoda lásky?

Odpověď naleznete na straně 85

skvělé jídlo: V hotelu nabízíme bohatou veče-
ři, z části bufetovou, ale v rámci zájezdu můžete 
ochutnat spoustu dobrot od skvělých klobásek na 
adventních trzích po 3 michelinské restaurace - 1 
v Bad Kissingenu a 2 ve Würzburku.

Rozhodně ochutnejte vánoční specialitu z Rothen-
burgu, kterou si turisté vozí i jako suvenýr domů 
- sněhové koule (schneeballen). Je to pečivo 
z křehkého těsta, které vypadá, jak vyplývá z náz-
vu, jako koule sněhu. Koule mají průměr 8 - 10 cm 
a normálně jsou duté. Tato specialita má v oblasti 
tradici 300 let. Kromě klasických koulí posypaných 
cukrem dnes existují desítky variant - s čokoládou 
a ořechy, plněné marcipánem,…V Rothenburgu je 
najdete, kam se podíváte.
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nejkrásnější něMecká 
Adventní MěstA
s koupáním v nejlepších německých termálních lázních 
bad kissingen

1. den: Odjezd z Prahy v 5.30 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) 500 Kč, kompletní pojištění Allianz 132 Kč, 
nad 70 let 264 Kč
Příplatek 1/1: 400 Kč  trAsA: b

termíny:

06.12. - 07.12. 2014
05.12. - 06.12. 2015

cena:  2.990 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 6.

jezdíme 11 let Bad Kissingen

Rothenburg

RothenburgRothenburg
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3. 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 5.30 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 Hodnocení: 8,7 z 10 na bc

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 

v tomto 
zájezdu vás čekají ne-

smírně krásná historická městečka, 
tak omezíme náš informační útok na mini-

mum - snad jen, že v nördlingenu se narodil fot-
balista gerd Müller, jeden z nejvýznamnějších střelců 

v historii fotbalu. V Nördlingenu se můžete výborně najíst 
v michelinské restauraci Meyers keller. v dinkelsbühelu 
se narodil johann christoph Friedrich von schmid, 

který ve městě v 18. století napsal jednu z nejzná-
mějších německých vánočních koled ihr kin-

derlein, kommet, kterou nazpíval i Mistr 
Karel Gott. 

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.

termíny:

29.11. - 30.11. 2014  
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.

Rothenburg

Schwäbisch Hall
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noriMberk 
rotHenburg 
A regensburg 
v ČAse Adventu
1. den: Odjezd z  Prahy v  5.30 
hodin. exkurze do pivovaru ku-
chlbauer s Hundertwasserovou 
věží - jediná Hundertwasserova 
stavba mimo Rakousko. pohád-
kový adventní trh v pivovaru 
pod slavnostně dekorovanou 
Hundertwasserovou věží. Obří 
expozice pivních sklenic z celého 
světa. Pivovarské muzeum. re-
gensburg - romantický advent-
ní trh s tradičními rukodělnými 
produkty se nachází v jednom 
z  nejkrásnějších měst světa 
(UNESCO památka) s dokonale 
zachovalými 1400 historickými 
budovami včetně 26 kostelů 
a desítek výškových gotických 
domů či nejstarší německé měst-
ské brány či nejstaršího mostu 
ve střední Evropě či nejvýznam-
nější gotické památky Bavorska 
(dóm). Adventní trh se nachází 
v nádvoří zámku thurn taxis, 
který je větší než například Buc-
kinghamský palác. Trh otevírá 
každoročně kněžna Gloria von 
Thurn und Taxis. Na trhu před-
stavují svá díla lidoví umělci 
-řezbáři a kováři, tvůrci betlémů 
a luceren, skláři a hrnčíři a známí 
regenburští kloboučníci,…. Sta-
robavorské pochoutky na otevře-
ných ohních -velký kotlík bowle, 
svařená vína: knížecí kalich, mod-
rá krev, princův nápoj,….. Nebo 
„zámecký duch” - kořalka vyrobe-
ná speciálně pro tento vánoční 
trh. Polévka v chlebu, špíz z di-
vočáka, starohornofalcká vánoční 
cibule….. Další adventní trh se 
jmenuje lucreziamarkt a je na 
historickém náměstí Haidplatz 
v samém srdci Starého města, je 
to trh uměleckých lidových ře-
meslníků. třetí adventní trh je 

kolem kostela neupfarrkirche 
a je centrálním regensburským 
adventním trhem….. Nocleh 
v hotelu ***. 

2. den: váš pohodový den pro 
2 hlavní města německého ad-
ventu: rothenburg -návštěva 
německého města vánoc s ně-
meckým vánočním muzeem. 6 
obchodů s vánočními dekorace-
mi slavné firmy Wohlfahrt. Nej-
zachovalejší středověké město 
Německa. nejslavnější adventní 
trh na světě v norimberku - 180 
dřevěných domků dekorovaných 
červenobílým suknem se každo-
ročně umisťuje mezi třemi nej-
krásnějšími trhy Německa. Návrat 
do Prahy do půlnoci.

termíny: 

13. 12. -14. 12. 2014  
12. 12. -13. 12. 2015

cena: 3.100 kč

trAsA: b

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

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

Regensburg

Regensburg

Regensburg

Norimberk Pivovar Kuchlbauer
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jezdíme 4 roky 

Advent 
ve stínu  
nejvyššícH 
kAtedrál

nejvyšší kostelní věž na světě, 
nejvyšší cihlová kostelní věž na 
světě, největší světová sbírka 
betlémů, největší hospoda na 
světě, nejvíce křivý hotel na 
světě, nejstarší muzeum chle-
ba na světě

ulm, Augsburk, landshut, 
Mnichov

1. den: Odjezd z Prahy v 5.30 ho-
din. Augsburg - advent v „metro-
poli“ Švábska - jeden z nejkrás-
nějších a nejstarších adventních 
trhů v Německu, starý víc jak 500 
let, před průčelím překrásné re-
nesanční radnice, zvané „perla 
romantické cesty“. Nebeský poš-
tovní úřad - pobočka slavného 
rakouského Christkindlu, průčelí 
radnice jako adventní kalendář, 
nepravidelné vstupy andělů na 
trh, skvělý výhled na adventní trh 
z věže Perlachturm či z oken Zla-
tého sálu radnice. Švábské měs-
to ulm - více jak 100 adventních 
stánků na jednom z největších 
německých adventních trhů 
pod nejvyšší kostelní věží světa 
s neuvěřitelnou výškou 161,6 m. 
Ubytování v hotelu *** na okraji 
Ulmu. 

2.den: Mnichov - prohlídka ba-
vorské metropole a jejích advent-
ních trhů - hlavní adventní trh je 
před radnicí a poprvé se konal 
roku 1806, slavný je jesličkový 
adventní trh. V nádvoří radnice 
je betlém, adventní trhy se táh-
nou v ulicích Kaufingerstrasse 
a Weinstrasse kolem radnice, 
jsou zde výborné obchody i nej-
větší hospoda na světě, zapsaná 
v Guinessově knize rekordů, která 
patří slavnému pivovaru. Tady se 
můžete vyfotit s typickým „Bavo-
rákem“. Jesličkový trh je rovněž 
blízko radnice. Vánočních stánků 
je víc jak 200. V Mnichové jsou 
slavné galerie a muzea. Doporu-
čujeme návštěvu Bavorského ná-
rodního muzea s největší světo-
vou sbírkou betlémů na světě. 
landshut - jedny z nejkrásněj-
ších bavorských adventních trhů 
v hlavním městě Dolního Bavor-
ska s 800 letou historií. nejvyšší 

cihlová věž světa - Martinova 
věž -131 metrů vysoká. Rodiště 
architekta Vladislavského sálu 
na Pražském hradě. Historické 
centrum tvoří ulice se štítovými 
domy s podloubím -Staré a Nové 
město. Návrat do Prahy mezi 22 
a 24 hodinou.

termíny:

29. 11. - 30.11. 2014  
28. 11. - 29. 11. 2015  
 
cena: 3.200 kč  
 
trAsA: b  
 
cena zahrnuje: dopravu, prů-
vodce, 1x nocleh v hotelu*** 
vč. bufetové snídaně, pojištění 
proti úpadku CK.  
 
příplatek: 1/1 - 700 Kč, kom-
pletní pojištění Allianz 132 Kč, 
nad 70 let 264 Kč

váš hotel *** na kraji Ulmu (dojezd do hotelu po programu jen cca 
10 minut). Komfortní hotel v klidné lokalitě, velké pokoje ne menší 
než 23 m2, většina pokojů má kuchyňský kout s ledničkou a mikro-
vlnkou. Kabelová televize, telefon, wifi zdarma. Pro firemní skupiny: 
neomezené konferenční možnosti. Sauna, hotelový bar.

zajímavosti z ulmu: v roce 1993 
tady vznikla významná německá 
skupina die Happy, kterou spo-
luzaložila Marta jandová. Ve 
městě se narodil herec a komik 
Mike krüger (filmy o dvou nosá-
čích s Thomasem Gottschalkem, 
například dva nosáči tankují 
super). V roce 1953 založil ka-
deřník Erwin Franz Müller svoji 
první drogerii Müller - dnes je 
to jedna z hlavních drogistických 
sítí v Německu, kterou vzhledem 
k nízkým cenám vřele doporuču-
jeme. V centru Ulmu je nejstarší 
muzeum chleba na světě (14 
tisíc objektů k dějinám pečení 
chleba). Kromě nejvyšší kostelní 
věže světa má Ulm ještě jeden 
zápis v Guinessově knize rekor-
dů - je tady nejvíce pokřivený 
hotel na světě. Tento nádherný 
nakloněný gotický hrázděný dům 
musíte vidět.

V Landshutu se narodil architekt 
Benedikt Rejt (Vladislavský sál, 
dostavba chrámu svaté Barbory 
v Kutné Hoře, přestavba hradu 
Švihov, opevnění hradu Rábí)

Augsburg

Ulm

Ulm

Mnichov

Landshut
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u Firmy, které možná znáte, ale 
nevíte, odkud jsou: tentokrát na 
téma jogurty…30 km od Augsbur-
ku sídlí firma zott, založená již roku 
1926. Dnes patří mezi 10 největ-
ších německých mlékáren a její 
výrobky naleznete i na pultech 
českých obchodů, zejména pod 
značkou jogobella. Nedaleko 
Augsburku v roce 1896 založil 
Ludwig Müller malou mlékárnu. 
Na evropskou úroveň postavil 
firmičku se 4 zaměstnanci jeho 
vnuk Theo Müller v roce 1970. 
A abychom byli fotbaloví - i tady 
je fotbalový příběh - reklama 
byla postavena na osobnosti 
v  té době nesmírně slavného 
fotbalisty se stejným příjmením 
Gerda Müllera. A k úspěchu do-
pomohl jeden skvělý nápad - 
kelímek s odděleným jogurtem 
a přílohou, který poprvé v historii 
přinesla právě firma Müller. Dnes 
má firma obrat 4,7 miliardy EUR 
a dělá pro ni 21 tisíc lidí. Pak, že 
nemůže kdokoliv udělat štěstí 
i bez „kmotrů“.

Augsburg je 3. největší bavor-
ské město. Augsburg je pravdě-
podobně rodištěm svařeného 
vína. Ne, že by se nepilo již dříve, 
ale v zimě roku 1956 Rudolf Kunz 
v malém vinařství v Augsburku 
poprvé smíchané víno s  cuk-

rem a kořením naplnil do lahví 
a  prodával jako svařené víno 
Glühwein. Za to dostal pokutu. 
Toto trestní oznámení je prvním 
písemným doložením lahvování 
svařeného vína - dnes je to běž-
ný suvenýr z adventního výletu 
v cenách 1-2 EUR/lahev. 

Augsburg kulturní: V Augsbur-
ku se narodil dramatik bertolt 
brecht (Brechtovo divadlo je 
jedna ze soutěžních disciplín 
Partičky). V Augsburku se natá-
čela část filmu buddenbrooko-
vi. Fotbalový klub z Augsburku 
skončil v Bundeslize na 8. místě, 1 
jejich hráč se zúčastnil MS v Brazí-
lii. Ve městě je dvouhvězdičková 
michelinská restaurace. V Augs- 
burku se narodila herečka Ma-
gda schneiderová, maminka 
slavnější herečky romy schne-
iderové - slavné sisi - v trilogii 
Sisi si (to zní krásně „sisisi“) obě 
zahrály matku s dcerou.

Sakrální stavby měly každému 
smrtelníkovi jasně ukázat jeho 
meze, proto byly tak mohutné. 
Ještě koncem 19. století v soutěži 
o nejvyšší stavbu světa křesťan-
ské chrámy a katedrály kralovaly, 
než je poté vytlačily mrakodrapy. 
A postupně je začaly svými roz-
měry převyšovat i stavby jiných 

náboženství, například mešita 
Hassana II. v marocké Casablan-
ce dosahuje výšky 210 metrů. 
Přesto jsou dodnes křesťanské 
chrámy ukázkou vrcholného 
architektonického umění. nej-
vyšším kostelem světa je ul-
mská katedrála vysoká 161,5 
metru. Je zároveň po kolínském 
dómu největším gotickým chrá-
mem v Německu a byl vystavěn 
rodinou Parléřů. Zaujímá plochu 
jednoho fotbalového hřiště, je 
dlouhý 123 metrů a široký 48 

metrů, výška je 42 metrů, oltář 
je vysoký 42 metrů, na věž vede 
768 schodů a za dobrého poča-
sí je vidět na Bavorsko i na Alpy 
v čele s nejvyšší horou Němec-
ka - Zugspitze. V roce 1763 si na 
místní varhany zahrál Wolfgang 
Amadeus Mozart. V roce 1877 
pak ulmská židovská kongregace, 
jejímž členem byl i jistý Hermann 

einstein, v jehož rodině se o dva 
roky později narodil syn Albert, 
darovala kostelu prostředky na 
vytesání sochy biblického pro-
roka Jeremiáše. Albert einstein 
je nejvýznamnějším rodákem 
z  Ulmu (to nás k  tomu hned 
napadají názvy českých filmů 
Einstein kontra Babinský - 1963 
nebo Zabil jsem Einsteina, pá-
nové z roku 1969, americký film 
Einsteinova velká myšlenka či 
Einstein a Eddington).

Kontrolní otázka, soudruzi: Mys-
líte, že mohl Albert Einstein poslat 
telegram prezidentu Gottwaldovi?

Odpověď naleznete na straně 85.

joska - svět skleněných světových rekordů: největší na světě: 
ústy vyfouknuté velikonoční vejce, vánoční koule (60 cm průměr, 5 kg), sklenice 
na kvasnicové pivo (107 cm vysoká, 10 kg vážící, s obsahem 65 l), „půllitr“ (63 
cm vysoký, 33 litrů obsah, 30 cm průměr). Je tu i 8 metrů vysoký vánoční strom 
ze skleniček na víno. Ze světových pohárů můžete vidět například: světový pohár 
v lyžování, poháry pro vítěze etap Tour de France, tenisový pohár ATP, pohár 
pro vítěze Turné 4 můstků, pohár pro vítěze Velké ceny Německa formule 1, … 

ˇ
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jezdíme 4 roky - letos 
s novým vylepšeným 
programem

Advent 
v pAsově 
A tropická 
lAgunA 
s vánoční plavbou po 
dunaji a innu, s adventem 
v bavorském lese a s ná-
vštěvou adventních trhů 
v linci

Hotel **** s bazénem  
v pasově

zájezd je rovněž ideální i pro 
celé rodiny s dětmi. 

1.den: Odjezd z  Prahy v  5.30 
hodin. Návštěva největší sklárny 
v pohádkové přírodě Bavorské-
ho lesa - joska v bodenmais. 
Sklárna nabízí obrovské možnosti 
nákupů vánočních dárků - skle-
nic všeho druhu za velmi solidní 
ceny i dalších uměleckých před-
mětů ze skla. Každý návštěvník 
si může za cca 5 EUR vyzkoušet 
vyfouknout si skleněnou kou-
li a tu si pak i odnést. Můžete se 
i podívat na malování či broušení 
skla a leccos si můžete i sami vy-
zkoušet, je tady vánoční trh na 
ploše 1.500 m2, výstava pohárů, 
které firma vyrábí pro světové 
události. Je tu i fantastický svět 
skleněných rekordů. Adventní 
pasov - po příjezdu vás čeká 
plavba lodí po Dunaji a Innu na 
soutok tří řek s výhledy na histo-
rický Pasov. Ubytování v hotelu, 
který je přímo ve městě a má 
k dispozici bazén. Odpoledne si 
budete moci v klidu užívat Pasov 
adventní trhy, katedrála, Muzeum 
skla, nákupy, prohlídka města,…

2.den: Po bohaté bufetové snída-
ni cca hodinový transfer do nej-
lepších rakouských termálních 
lázní bad schallerbach - celo-
denní pobyt v termálních lázních 
Bad Schallerbach, které pokládá-
me za absolutní rakouskou špič-
ku. Na výběr máte celkem čtyři 
areály s termální vodou či jejich 
kombinaci (vše dostupné z jed-
né šatny) - podrobný popis je na 
straně 15. Absolutním hitem jsou 
nové bazény cabrio therme tro-
picana. Jedinečný je Aquaplex 
- absolutní světová novinka - 5 D 
kino v plavkách ... - 3 D brýle na 

očích, pohyblivé lavice, speciální 
efekty, voda, …Odjezd v cca 16 
hodin a cca hodinová zastávka na 
nejkrásnějším hornorakouském 
adventním trhu v linci. Pokud 
vám stačí kratší - cca 3 hodino-
vé koupání, můžeme vás odvést 
do nedalekého městečka Wels 
na krásný adventní trh. Vybrat si 
můžete až na místě - celodenní 
koupání či tříhodinové koupání 
a trhy ve Welsu. Linec navštívíme 
všichni. Podrobný popis trhů ve 
Welsu a v Linci naleznete v zájez-
du Bílá noc. Návrat do Prahy do 
půlnoci.

termíny: 

29. 11. - 30.11. 2014  
28. 11. - 29.11. 2015

cena: 3.000 kč

trAsA: g

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

příplatek: 1/1: 700 Kč, večeře 540 
Kč (v případě více jak 20 klientů je 
to bufet v hotelu, v případě méně 
jak 20 zájemců je to tříchodové 
menu v partnerské restauraci), 
kompletní pojištění Allianz 132 
Kč, nad 70 let 264 Kč

pasov leží na německé prázdninové cestě „cesta skla“ 
 
- zdejší muzeum se sbírkou 
30 tisíc kusů skla je největším 
světovým muzeem specializo-
vaným na české sklo (sbírka 30 
tisíc skleniček a dalších předmě-
tů z let 1700-1950 ze sklářských 
oblastí Čech , Slezska a Bavorska, 
Ruska, Španělska, Francie, … 
5 poschodí, 60 sálů, 600 vitrín 
-super tip pro chladné počasí).

cena plavby pro oba zájezdy 
do pasova: 298 kč - dospělí, 
děti 6 - 13 let 190 kč

Burghausen

Altötting

Pasov

Váš hotel v Pasově

Wels

Linec
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Advent  
v pAsově 
A nA innu
Hotel **** s bazénem  
v pasově

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 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 ale ještě nekončí...
Pro zájemce: kdo budete chtít 
-odvezeme vás zdarma v pod-
večer na jedinečný plovoucí vá-
noční trh. Rozhodnout se můžete 
až na místě podle vlastní nálady. 
unikátní plovoucí vánoční trh 
ve vilshofen an der donau - 
opět pouze s CK Permon - vítěz 
soutěže originálních adventních 
trhů, která proběhla mezi 400 
bavorskými městečky…. Část 
adventního trhu je na lodi a část 
na Dunajské promenádě. Na lodi 
i největší deskový betlém světa 
- délka 20 metrů, výška 3,5 metru. 

Například Josef je 3 metry vysoký. 
Dolnobavorské speciality, vánoč-
ní strom s 4.000 světly a s 1.500 
vánočními koulemi.

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 - 
jen cca 8 EUR na den či 4 hodiny. 
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 
stovkami světelných pyramid, 
svící, loučí,…. Návrat do Prahy 
do půlnoci.

termíny: 

13.12. - 14.12. 2014

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, průvodce, pojištění CK proti úpadku. 

příplatek: 1/1- 700 Kč, večeře 540 Kč (v případě více jak 20 klientů 
je to bufet v hotelu, v případě méně jak 20 zájemců je to tříchodové 
menu v partnerské restauraci), kompletní pojištění Allianz 132 Kč, 
nad 70 let 264 Kč.

váš hotel**** v  srdci Pasova 
nabízí pohádkovou kombinaci 
pohodlí a příjemné atmosféry. 
Pohodlné postele a velké poko-
je. K dispozici je bazén a sauna.

Tüssling

Nejdelší hrad na světě v Burghausenu
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Zájezd filmový: 
ve vilshofenu se narodila hereč-
ka ruth drexel alias rési, máma 
komisaře berghammera ze se-
riálu big ben. nejdelší hrad na 
světě (tak to stojí v guinessově 
knize rekordů - délka hradu je 
1.043 metrů).Burghausen slou-
žil jako kulisa k několika filmům - 
nejslavnější je asi poslední verze 
tří mušketýrů (2011) s Orlando 
Bloomem v hlavní roli. Dalším 
filmovým hitem, který frčí ale 
v  německy mluvících zemích, 
je dětský film Wickie na velké 
cestě (zpěvačka Nena nazpívala 
k filmu píseň Hey Hey Wickie). 
Dalším filmem je středověká ko-
medie 1 a půl rytíře (2008). Měla 
zde koncert ella Fitzgerald.

na innu se narodil bývalý pa-
pež benedikt Xvi. (občanským 
jménem Joseph Ratzinger) - kon-
krétně v obci Marktl nedaleko 
Altöttingu, kde býval častým 
hostem už od malička (viz foto).

lázně bAd  
scHAllerbAcH
Snad nejkrásnější termální lázeňský areál v Rakousku vás přivítá 
s atraktivními novými bazény světové úrovně (vstupy: www.euro-
therme.at).

cabrio therme tropicana - jižní atmosféra po celý rok, absolutní 
špička, v Rakousku jediné lázně s otevírací střechou - 14 m vysoká 
skleněná střecha překrývá Lagunu s 35°C teplou vodou a 3 menší 
léčivé bazény - se slanou vodou, se sirnatou vodou, s jodovou vo-
dou…a všechny s velmi vysokou teplotou vody. Korálová jeskyně 
- jeskyně s masážními lehátky, z termální vody můžete pozorovat 
tropické ryby v akváriu s mořskou vodou, které je 6 m vysoké, má 
průměr 2,6 m a obsah 30.000 litrů mořské vody - celým akváriem 
prostupuje korálový útes s celou jeho faunou a flórou, v horní části 
akvária je kavárna. Součástí bazénu je vodní bar, ve kterém můžete 
ponořeni do horké vody popíjet tropické koktejly. Krásný venkovní 
bazén má uprostřed ostrůvek s ohněm, za tmy je vše osvětlováno 
barevnými reflektory, které vytvářejí jedinečnou atmosféru.

Aquapulco - termální ráj pro celou rodinu

Rakouský nejatraktivnější a nej-
větší vodní svět s termální vodou 
teplou 30°C a s teplotou vzdu-
chu 32°C nabízí na ploše 3100 
m2 karibskou atmosféru s mnoha 
atrakcemi a se zcela novou tváří: 
Velký vnitřní bazén s pozvolným 
vstupem do vody a s umělými 
mořskými vlnami. pirátská show 
- show ohně, světel, vody,…. 
Z výšky 12 metrů z hory Monte 
Aquapulco vede celkem 5 atrak-
tivních tobogánů: Starlight Ex-

press -tobogán, který končí ve venkovním bazénu - uvnitř zažijete 
hru světelných efektů a hudby z aktuálních hitparád -všechny efekty 
náhodně pouští počítač -každá jízda je tedy pokažd zcela jiná… Měří 
se Vám čas - můžete se přiblížit rekordu tohoto tobogánu.Crazy River 
- 109 m dlouhý tobogán - jízda na nafukovacích kruzích.Aquapulco 
Canyon -kanál s divokou vodou s průtokem neuvěřitelných 20 tisíc 
litrů vody za minutu. Kanál je obložen jemným plastem, který umožní 
bezpečnou a přesto velmi rychlou jízdu. Vede skrz jeskyni uvnitř hory. 
Kamikaze -jen 42 m dlouhá skluzavka zaručuje nejrychlejší možnou 
jízdu z výšky 12 metrů. Yellow River -92 m dlouhý tobogán, který 
rovněž končí ve vnějším bazénu. Velké vnější bazény s teplotou vody 
30 -32°C. Atmosféru dotváří: mexická architektura, restaurace ve stylu 
pirátské pevnosti, tropický bar přímo u pláže, živé palmy a vegetace.

Relaxační areál colorama s obřím plátnem a s hrou světel. velký 
saunový svět.

Tüssling

FilMy z burgHAusenu
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22 let v nabídce 

Advent 
v sAlcburku 
A bercHtesgAdenu
1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 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 světozná-
mému kostelu sv. Bartoloměje, prohlídka solného dolu (pod-
zemní solné jezero, hornický vláček, dvě skluzavky, podzemní 
lanovka...), adventní trhy u zámku a v městečku v Berchtesgade-
nu. Berchtesgaden je také znám svými jedinečnými vánočními 
ozdobami - originální produkty můžete vidět nejen v obcho-
dech, ale i v expozici v zámku Adelsheim. Zájemci se mohou 
vykoupat v solných termálních lázních Watzmann Therme 
(jsou rovněž po rozsáhlé loňské rekonstrukci). Návrat do Prahy  
mezi 22.00 a 24.00 hod.

termíny 2014:

 29.11. - 30.11. 2014

 06.12. - 07.12. 2014

 13.12. - 14.12. 2014

cena:  2.900 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
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Režisér Filip renč chce v březnu 2015 po 
dlouhých přípravách začít s  natáčením fil-

mu o hvězdě prvorepublikové kinematogra-
fie Lídě Baarové. Po třinácti letech čekání si 

tak splní sen, když převede na plátno scénář 
Ivana Hubače. Snímek s  pracovním názvem 

Hodina pokušení - lída baarová, by se měl 
v kinech objevit v roce 2016.

nalaďte se: jeden z klasických 
hitů německé nové vlny z kraje 
80. let: Kiz - Die Sennerin vom 
Königssee (1983). Další hit z té 
doby a v tom samém stylu „Der 
Watzmann ruft“ od skupiny 
EAV. A co takhle příprava na 
solný důl?… Olympic: „sjet 
po zadku holou skálu…“.

u  jezera könig-
ssee je profesio-

nální bobová dráha, 
kde se konalo i mist-

rovství světa (boby 
a saně jsou konec kon-

ců německým národním 
sportem). Pokud vás toto 

zajímá, můžete se zajít 
podívat či si dopřát exkurzi 

- v 14.30 hod. začíná prohlíd-
ka, trvá 1,5 hod. a stojí 6 EUR 

(děti do 14 let zdarma) - dozvíte 
se vše o tomto sportu a podíváte 

se i do zákulisí. Dokonce existuje 
i možnost v bobu se svést s in-
struktorem, rychlost jízdy je až 
130 km/hod. Kokosy na sněhu:

derice bannock: Tak, tohle je 
bob. 
sanka coffie: Aha! Takže, bob 
je kára bez koleček.

BerchteSgaden filmový 
aneb kolem našeho hotelu se 
proháněli steven spielberg, 
sean connery a Harrison Ford.
Dva filmy z roku 1982 navozují 
atmosféru solného dolu i Sol-
nohradu (Slaná růže, Sůl nad 
zlato), ačkoliv s navštívenou ob-
lastí nemají nic společného. Za to 
Indiana Jones ano. Náš hotel leží 
kousek pod mýtnicí na vyhlídko-
vou silnici rossfeldstrasse, kde 
se natáčelo na 15 filmů. Například 
po této silnici jede indiana jones 
(Harrison Ford) na fiktivní zámek 
Brunwald (máme ho v zájezdu do 
Kolína nad Rýnem), kde se potká 
se svým otcem (s. connery).

To vše bylo ve filmu indiana 
jones a poslední křížová vý-
prava (1989). steven spiel-
berg a george lucas ocenili 
krásu zdejších hor. 

Natáčel se zde i hudební film 
sound of Music (1965) - podle 
americké hudební akademie to 
je 4. nejlepší hudební film všech 
dob. Speciálně v Salcburku o něm 
všichni mluví - je to jejich hlavní 
„reklamní“ film, byť u nás není 
tolik známý. V roce 2004 se tady 
točila jedna epizoda seriálu big 
ben (iv.série, 12.díl, bobová 
dráha a zimní berchtesgaden 
i jezero königssee). V Ramsau 
s pohádkovým kostelem (ved-
le kostela Sv.Bartoloměje je to 
druhý slavný fotomotiv puzzlí) 
se točilo 12 německých filmů vč. 
filmu o herečce Romy Schnei-
der. U kostela sv. Bartoloměje 
se točila německá verze Honby 
za kopím osudu (2010) - taková 
německá verze Indiana Jonese či 
Flynna Carsena. Kehlsteinhaus či 
kulisové zpracování Obersalzber-
gu bylo v mnoha filmech… A ur-
čitě bude brzy zfilmována letošní 
největší a nejdražší německá zá-
chranná operace s 300 účastníky. 
V nejhlubší německé jeskyni uvízl 
speleolog. A jak si asi pamatuje-
te, dobře to dopadlo. V Berch-
tesgadenu se ještě točila skvělá 
německá road movie vincent 
jede k moři. V Berchtesgadenu 
dožívala svůj život a  zemřela 
herečka Magda schneiderová, 
matka slavnější herečky romy 
schneiderové. - slavné Sisi. Její 
opravdová maminka si v trilogii 
Sisi zahrála její filmovou mamin-
ku vévodkyni Ludoviku Bavor-
skou. Romy jí v Berchtesgadenu 
často navštěvovala.

„Kontrolní otázka, sou-

druzi“ : Ale mohl by být 

v  realitě Connery otcem 

Forda? Odpověď naleznete 

na straně 85.
termíny 2015: 

 28.11.- 29.11. 2015

 05.12.- 06.12. 2015

 12.12. - 13.12. 2015
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g Fantastická novinka 

stAroněMeckÉ
vánoce i.
 
skvělý novinkový víkend 
s adventními trhy ve 3 ma-
lých historických městech, 
s  největším německým 
festivalem čokolády, s ad-
ventním trhem na jednom 
z nejkrásnějších německých 
zámků a s  jedněmi z nej-
větších 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.

„Můj tajný tip, myslím si, že to 
je jeden z nejlepších advent-
ních zájezdů“   Permon

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hod. 
stuttgart - metropole spolkové 
země Bádensko-Württembersko - 
zdejší adventní trh patří k nejstarším, největším a nejkrásnějším 
v celé evropě. Kolem300 překrásně vyzdobených domečků vytváří 
malé vánoční město. Historické pozadí adventnímu městečku dodá-
vají 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 městečko se spoustou 
typických hrázděných domů - historický adventní trh na hlavním 
náměstí. 11 m vysoká vánoční pyramida. nocleh ve čtyřhvěz-
dičkovém hotelu s přímým vstupem do termálních lázní limes 
terme v Aaalen. Možnost večerního relaxu v termální vodě (vstupné).

2.den: Po bohaté bufetové snídani se ráno před otevřením advent-
ních trhů podíváme do jednoho malebného historického městeč-
ka s hrázděnými trhy, kterým je calw. Adventní trhy v historickém 
hrázděném městečku Herrenberg. tübingen - historické městečko 
s 2 náměstími a malebným říčním nábřežím se středověkými domy 
hostí v prosinci největší německý festival čokolády.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, de-
gustace… zámek Hohenzollern - královský vánoční trh. Návrat do 
Prahy do půlnoci.

termíny:

06. - 07.12. 2014  
05. - 06.12. 2015

cena: 3.450 kč

trAsA: b

cena zahrnuje: dopravu, uby-
tování v hotelu včetně bufetové 
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 překrásného vánočního trhu 
a nákupů ve Stuttgartu a sami 
navštivte jedno či obě z top ev-
ropských auto muzeí - Merce-
des či porsche (nové muzeum 
s cca 80 vozy na výstavní ploše 
5800 m2). Muzeum Mercedes 
- špičková moderní architektu-
ra skrývá poklady auto historie 
od prvních vozů po futuristické 
projekty - celkem 1500 exponátů 
na ploše 16500 m2 zahřeje duši 
každého milovníka rychlých kol. 
podrobnosti k  muzeím na 
„pánské straně“ katalogu.

svět sportu: Ve Stuttgartu se na-
rodil německý fotbalový záložník 
a reprezentant z týmu letošních 
Mistrů světa, hrající za španělský 
klub Real Madrid, sami khedira. 
Na letošním MS ve fotbale hráli 
4 hráči Stuttgartu (po jednom 
z nároďáků Japonska, Ekvádoru, 
Pobřeží slonoviny a Bosny). Ve 
Stuttgartu padly i dva atletické 
světové rekordy, platné dosud 
- obzvlášť jeden je nám blízký 
- vytvořila ho v hodu oštěpem 
barbora špotáková (13. 9. 2008, 
72,28 m). 2. stuttgartský atletický 
rekord drží Jurij Sedych.

Něco pro gurmány: Ve 
Stuttgartu je neuvěři-
telných 9 michelinských 
restaurací. Pokud bude-
te chtít, náš průvodce 
vám předá jejich seznam 
i s plánkem města.

Herrenberg

Zámek Hohenzollern

Esslingen
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stAroněMeckÉ 
vánoce ii.
„2.díl první řady“

s možností nákupů a s ter-
málními lázněmi

stuttgart, calw, schorndorf, 
ludwigsburg, esslingen, Met-
zingen

první den máte skvělý výběr: 
jedno z nejlepších outletových 
měst v německu - Metzingen či 
jedno z největších adventních 
měst vůbec stuttgart. k tomu 
4 překrásná historická města 
s  adventními trhy a  nocleh 
ve čtyřhvězdičkovém hotelu 
s přímým vstupem do termál-
ních lázní. to je víc než skvělá 
nabídka.

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 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 dal-
ších historických budov. Advent-
ní trh se táhne v podstatě celým 
centrem města plným obchodů. 
nebo místo stuttgartu Met-
zingen - daleko za hranicemi 
německa vyhlášené outletové 
město - na 60 outletových firem-
ních prodejen nestojí na zelené 
louce, ale v srdci města. Tady se 
vyřádí každá milovnice nakupo-
vání. Tady nakoupíte značkovou 
módu jako dárek k  Vánocům 
za skvělé ceny. esslingen - pů-
vabné historické městečko se 
spoustou typických hrázděných 
domů - historický adventní trh 
na hlavním náměstí. 11 m vyso-
ká vánoční pyramida. nocleh 
ve čtyřhvězdičkovém hotelu 
s přímým vstupem do termál-
ních lázní limes terme v Aaalen. 
Možnost večerního relaxu v ter-
mální vodě (vstupné).

2.den: ludwigsburg - barokní 
adventní trhy v městě s největším 
barokním palácem v Německu 
a s jedním z největších němec-
kých náměstí. Na 175 adventních 
stánků, calw - adventní trhy 
v starobylém městečku s hráz-

děnými domy. schorndorf - ad-
ventní trh v historickém městě 
s řadou hrázděných domů. Město 
patří mezi nejkrásnější stará měs-
ta Německa. Symbolem města je 
radnice, která mívá v čase adven-
tu slušivou vánoční čepici. Návrat 
do Prahy do půlnoci.

termíny:

29.11 - 30.11. 2014  
28.11 - 29.11. 2015

cena: 3.450 kč

trAsA: b

cena zahrnuje: dopravu, uby-
tování v hotelu, pojištění proti 
úpadku, průvodce

zájezd filmový: Ve Stuttgartu se narodil režisér, scenárista a producent roland emmerich, který má 
na kontě jeden z nejúspěšnějších filmů všech dob den nezávislosti. Dále například univerzální voják, 
godzilla, Hvězdná brána, den poté, 10.000 př. n. l., …

Jedna z nejkrásnějších mayovek poklad na stříbrném jezeře měla svoji premiéru 12. prosince 1962 
v kině ve Stuttgartu. Ve Stuttgartu se narodilo i mnoho slavných filmových aut - jejich malý přehled 
naleznete na „pánské“ straně. Zámek Hohenzollern uvidíte v německé filmové Šípkové Růžence pod 
jménem „Osm jednou ranou“.

„A noci jsou zde chladné... to abych si vzal teplé prádlo, (hláška z filmu Limonádový Joe). Ve Stuttgartu 
skončila životní pouť Gustava Jägera a ani teplé prádlo mu nepomohlo. V mládí měl trefnou přezdívku 
Woll-jäger neboli vlněný jäger. Byl to takový německý Jára Cimrman - byl totiž - opravdu - biolog, en-
tomolog specializovaný na brouky, lékař, hygienik, fyziolog a antropolog a obrovský propagátor vlněného 
spodního prádla a oděvů z živočišných materiálů… ano táta jégrovek. Na jeho myšlenkách byla v Anglii 
založena oděvní firma Jaeger, která funguje doposud.

doplatky: 650 Kč - 1/1, komplet-
ní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 
let 264 Kč.

 

Schorndorf

Stuttgart

Esslingen
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zA největšíM vánoČníM 
stroMeM světA,  
největšíMi vánoČníMi trHy 
světA A největší vánoČní  
pyrAMidou světA
aneb to nejkrásnější ze spol-
kových zemí severní porý-
ní-vestfálsko a Hesensko. 
dortmund, Münster, soest, 
kassel a bad Hersfeld a cca 
800 adventních stánků…
pohádky bratří grimmů, 
hrázděná města.

1.den: Odjezd z Prahy ve 23.45 
hodin.

2.den: Vánoční trh v dortmundu 
nabízí největší vánoční strom 
světa - jedná se o neuvěřitelnou 
konstrukci vysokou 45 metrů, 
vážící 40 tun, kterou zdobí na 
1.700 červených smrčků a 48 ti-
síc světel. Münster - město má 
v  čase vánočním jedinečnou 
atmosféru, kostely, staré domy, 
muzea, vše se decentně osvítí 
zlatavou barvou. Ve městě je 5 
adventních trhů s 300 advent-
ními stánky - patří k největším 
německým adventním městům. 
Největší a nejstarší adventní trh 
je v nádvoří radnice. Ve městě je 
i 6 metrů vysoká dřevěná vánoční 
pyramida. Nocleh v hotelu ***.

3.den: soest - jedno z nejkrás-
nějších míst spolkové země 
Severní Porýní-Vestfálsko na-
bízí půvabný adventní trh před 
kulisou hrázděných domů mezi 
dómem, radnicí, kostelem a Trž-

ním náměstím. kassel - adventní 
trhy na náměstích Königsplatz 
a Friedrichplatz s největší vánoč-
ní pyramidou světa. Ve městě je 
Muzeum bratří grimmů (v his-
torickém paláci Bellevue, sepsa-
né pohádky bratří Grimmů byly 
zařazeny do katalogu Světového 
nehmotného bohatsví UNESCO). 
bad Hersfeld - další překrásné 
městečko s hrázděnými domy, 
kterých je tady celkem 216. Bad 
Hersfeld patří do top 15 němec-
kých hrázděných měst. Bad Her-
sfeld byl vyhlášen jako 3. a Kassel 

jako 11. nejkrásnější město v He-
sensku. Advent v Bad Hersfeldu 
je nazýván jako advent 30 tisíc 
světel - ta zdobí fasády hrázdě-
ných domů. Návrat do Prahy do 
půlnoci.

termíny: 

05.12. - 07.12. 2014  
04.12. - 06.12. 2015

cena: 3.550 kč

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

trAsA: F

Dortmund

Dortmund

Muzeum bratří Grimmů

Münster

Soest

doplatky: 700 Kč - 1/1, komplet-
ní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 
let 264 Kč.

ˇ
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pár hudebních zajímavostí k zájezdu 
od ck permon:
Z  Münsteru pochází populár-
ní skupina Alphaville  , která 
vznikla v  roce 1982. Jméno si 
skupina zvolila podle jména 
domu, ve kterém vznikly první 
nahrávky.  Skupinu proslavi-
ly písně Big In Japan, Sounds 
Like a Melody a Forever young 
z roku 1984, jejíž verzi Být stále 
mlád nazpíval Karel Gott v duetu 
s nejlepším německým rapperem 
Bushidem… I když letos v létě 
vše trumfla verze, kterou nazpí-
valy Karlovi k 75. Narozeninám 
Charlotte, Nelly a  žena Ivana. 
V malebném městečku Soest, 
které navštívíme, se v roce 1972 
narodil populární zpěvák sasha 
(hit If you believe), svého času 
přítel Marty Jandové. V Dortmun-
du se narodila debbi, vlastním 
jménem deborah kahl - čes-
ko-německá zpěvačka - ukázka 
toho, že ve zpěvácké soutěži není 
nutné zvítězit, a přitom pak lze 
dobýt hitparády. Písnička touch 
the sun se stala známým tele-
vizním reklamním songem (na 
Metaxu). Za tuto písničku získala 
od Akademie populární hudby 
cenu Anděl pro nejlepší píseň 
roku. V roce 1981 převzal jaromír 
vejvoda v Dortmundu cenu ra-
dia Luxemburg a stanice ZDF Zla-
tý lev za Škodu lásky jako jednu 
z 20 nejúspěšnějších lidových 
písní na světě. 

pohádky bratří grimmů byly 
publikovány ve dvou svazcích 
(1812 -1815, originál můžete vi-
dět v muzeu v kasselu), posled-
ní edice vyšla v roce 1857 a ob-
sahovala 211 pohádek, dalších 
28 bylo v dřívějších edicích, takže 
celkem tedy sbírka obsahovala 
239 pohádkových příběhů. Po-
hádky byly zapsány podle ústní 
tradice, v prvním vydání bylo 
použito 10 dialektů německého 
jazyka. Některé pohádky se staly 
proslulými po celém světě, jsou 
půvabné svým kouzlem, motivy 
komunikace mezi lidmi a zvířaty 
a morálním patosem boje dobra 
se zlem. Na jejich podkladu byly 
natočeny stovky filmů hraných 
i kreslených. Mezi nejznámější 
publikované pohádky pat-
ří:  Sněhurka,  Červená karkul-
ka,  Šípková Růženka,  Jeníček 
a  Mařenka,  Popelka,  Brémští 
muzikanti,...

něco pro pány: v  bundesli-
govém fotbalovém klubu bo-
russia dortmund, který skončil 
sezónu na 2. místě za Bayernem 
(jeden jejich hráč hrál za Řecko 
na MS ve fotbale), zanechali v mi-

nulosti výraznou stopu čeští fotbalisté. V sezoně 1995-96 zde získal 
německý titul patrik berger a v sezoně 2001-02 ho napodobili re-
prezentanti jan koller a tomáš rosický, kteří společně patřili mezi 
hlavní tahouny tehdejšího týmu. Nyní v klubu hraje 1 účastník MS 
ve fotbale. V Dortmundu je automobilové muzeum (například Lotus 
Seven z roku 1962). Ve městě je i pivovarské museum. 30 km od 
Dortmundu se narodil nejlepší 
brankář současného světa Ma-
nuel neuer. Brankář nároďáku 
a německý fotbalista roku 2011. 
Ve stejném městě se narodila dal-
ší hvězda německého národního 
týmu Mesut Özil, hráč Arsenalu.

něco pro gurmány: V  rámci 
našeho zájezdu můžete navští-
vit v  Münsteru michelinskou 
restauraci.

 kvíz: Víte, na 

kterém zámku se Jan Koller oženil? 

Odpověď naleznete na straně 85.

Dortmund

Debbi

Sasha

Nedaleko Münsteru se narodil 
zpěvák - hvězda "osmdesátek" 
peter kent (It ´s a real good fee-
ling,1980, Stop n´go ). V kasselu 
se narodila herečka z turecké ro-
diny, žijící v Německu, Meryem 
uzerli, hvězda tureckého seriálu - 
telenovely, který běží letos i v na-
šich televizích Velkolepé století, 
kde ztvárnila roli Hürrem Sultan.

sněhurka a sedm trpaslíků je legendární animovaný film, snad nejznámější kreslená filmová pohádka na světě vůbec. Jedná se o první 
celovečerní animovaný film z dílny Walta Disneye z roku 1937. Nejnovější verze Sedmi trpaslíků jde do českých kin na začátku října. V roce 
2013 vznikl film Sněhurka s Julií Roberts v roli královny. 

Meryem Uzerli
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ŘíMská noc 
nA Mosele 
s návštěvou „metropole“ 
lucemburského velkové-
vodství  
 
hotel přímo v nejstarším 
německém městě trevíru 
u římských lázní. 2 x pa-
mátky unesco

luxembourg, trier, bern-
kastel-kues, cochem, 
koblenz 

2.den: prohlídka lucemburku, 
adventní trhy v největším lucem-
burském městě, které se jmenují 
kreschtmaart. Přejezd do treví-
ru (jen 50 km). Ubytování v hote-
lu hned vedle římských lázní. Celé 
odpoledne máte k návštěvě řím-
ských památek (nejstarší římská 
brána Porta Nigra je 2 tisíce let 
stará) i atraktivních adventních 
trhů, které se nacházejí na hlav-
ním náměstí i před katedrálou 
a čítají na 95 stánků.

3.den: bernkastel-kues - pře-
krásné, pitoreskní, středověké, 
hrázděné, romantické… ad-
ventní vesnička uprostřed hlav-
ního náměstí starého města na 
Mosele nabízí v čase adventu 
vánoční trh s cca 40 vánočními 
sruby, s největším adventním 
kalendářem na Mosele a s lo-
kálními pochutinami včetně 
vynikajícího moselského vína. 
Můžete navštívit i Muzeum mo-
selského vína s vinotékou, kde 
je 150 různých moselských vín. 
Mosela je nejstarším německým 
vinařským regionem s dvouti-
síciletou historií. Muzeum patří 
k nejmodernějším německým 
interaktivním muzeím. cochem 
- adventní trh před kulisou hráz-

děných domů. koblenz - v ma-
lebném starém městě na souto-
ku Mosely s Rýnem je adventní 
trh se 130 stánky, díky kterému 
je Koblenz v předvánočním čase 
velmi oblíbeným cílem. Zdejší vá-
noční trh patří k nejkrásnějším 
i  největším ve spolkové zemi 
Porýní - Falc. Díky překrásné 
poloze na soutoku řek, atrak-
tivitám jako je Německý roh, 
pevnost Ehrenbreitstein 118 m 
vysoko nad hladinou Rýna, kur-
fiřtský zámek, a díky malebnému 
starému městu s romantickou 
vánoční výzdobou se stává ná-
vštěva Koblenze mimořádným 
vánočním zážitkem. Nechy-
bí projížďky kočárem. Trh je na řadě náměstí Starého města  
- například na Mincovním náměstí se starou mincovnou uprostřed 
a s rodným domem Metternicha. Návrat do Prahy do půlnoci.

terminy: 

05.12. - 07.12. 2014  
04.12. - 06.12. 2015

cena: 3.900 kč

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

doplatek: 1/1 - 750 Kč, kom-
pletní pojištění Allianz 132 Kč, 
nad 70 let 264 Kč

trAsA: b

váš hotel v centru trevíru

Váš wellness hotel v  nejstarším německém městě leží přímo u  římských Císařských lázní v  klidné 
lokalitě. V  hotelu jsou i  velké rodinné pokoje až pro 4 osoby. V  tomto zájezdu tedy není problém 
ubytovat rodiny. Lobby bar a vinárna v hotelu. Bezprostředně vedle hotelu je velké konferenční cent-
rum - ideální zájezd pro firemní kolektivy. Do historického centra města s adventními trhy je to jen 10 
minut pěší chůze.

1.den: Odjezd z Prahy ve 23.45 
hodin. Noční transfer do Lucem-
burska.

Lucemburk

Cochem

Cochem

Údolí Mosely
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slavní rodáci: nejznámějším rodákem z trevíru je karel Marx, jemuž bylo rovněž věnováno několik filmů. Malý Karlík se narodil 5. 
května 1818 - půl roku předtím než Mohr s Gruberem napsali Tichou noc, tak už o Vánocích mu ji maminka mohla zpívat. To ještě netušil, 
že bude jednou velkým teoretikem komunismu. Karel Marx byl mnohokrát ztvárněn ve filmech nejen dokumentárních a životopisných, ale 
i komediálních či fiktivních. v koblenci se narodili: Drusilla - sestra Caliguly (film Caligula z roku 1979), kníže Metternich (Klemens Wenzel 
Nepomuk Lothar kníže z Metternich-Winneburgu, vévoda z Portelly, hrabě z Königswartu ), bývalý francouzský prezident valéry Marie 
rené giscard d’estaing. 30 km od Bernakstelu je městečko Idar - Oberstein, kde se v manželství amerického vojáka a Němky narodil bruce 
Willis. K nejslavnějším občanům Lucemburska patří určitě bývalý lyžař Marc girardelli, původem Rakušan, ale reprezentant Lucemburska. 
Má svoji módní sportovní outdoorovou značku. Metternich ve filmu: Krásná lhářka (1959, v hlavní roli Romy Schneider).

trevír římský: Toto dnes nejstarší německé město 
založili Římané, po kterých tady zbyla pěkná řádka památek. Císař 
Augustus založil město, které pojmenoval po sobě - Augusta Trevero-
rum. Hlavní římskou památkou je Severní brána městského opevnění 
- Porta Nigra z 2. století. císařské lázně patřily mezi největší lázeňská 
zařízení v celé římské říši. Budete bydlet v hotelu jen pár kroků od 
této významné památky.

něco pro labužníky: 

v lucemburku jsou 3 špičkové 
michelinské restaurace - jedna 
má dokonce 2 hvězdičky. v tre-
víru, kde budete bydlet, můžete 
ochutnat místní speciality - „Flie-
ten“ - speciálně kořeněná pečená 
kuřecí křidélka. Specialitou z říše 
nápojů je pak jablečné víno „Viez“, 
které můžete dostat třeba na ná-
městí Viehmarkt, Kornmarkt nebo 
v Brunnenhof nedaleko brány Por-
ta Nigra. Na kávu a koláč je dobré 
si zajít na náměstí Hauptmarkt do 
podniku jménem „Steipe“ (zdobený dům s rytíři), nebo na horkou 
čokoládu a taktéž výborný koláč do „Suite au Chocolate“ v Glocken-
straße, kam už dvakrát zašla i sama kancléřka Merkelová. lucembur-
ské vánoční speciality: na trhu můžete ochutnat speciální polévku 
s uzeninou a typickými crepes. Další vánoční specialita: Černý puding 
s mačkanými bramborami a jablečnou omáčkou.

Lucemburské zajímavosti: 
Ve městě se narodil desá-
tý český král Jan Lucem-
burský. Hrob Jana Lucem-
burského je v katedrále 
Notre Dame. Město je od 
roku 1994 na listině svě-
tového dědictví UNESCO, 
V 50. letech všichni hl-
tali legendární Laxík - 
stanici Radio Luxembou-
rg (právě tu Bejby Martin 
Dejdar označil na rádiu 
před Prokopem Josefem 
Abrhámem ve filmu Šakalí 
léta). Lucemburk je síd-
lem institucí Evropské 
unie, konkrétně zde má 
sídlo Soudní dvůr Evrop-
ské unie, Evropský účetní 
dvůr, Evropská investiční 
banka, a Evropský inves-
tiční fond. Ve městě jsou 
3 špičkové michelinské 
restaurace. 
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poklAd  
niebelungŮ  
aneb Advent 
nad Mohanem 
a rýnem 
 
Adventní trh ve Frankfurtu 
patří k nejstarším a nejkrás-
nějším v německu, ročně 
ho navštíví na 3 miliony lidí. 
klášter z filmu jméno růže. 
vánoční trh národů ve vinař-
ském rüdesheimu.

1.den: Odjezd z  Prahy v  5.30 
hod. Frankfurt nad Mohanem 
- vánoční trhy se vždy konaly na 
historickém náměstí römerberg 
a patří k nejstarším v Evropě (od 
roku 1393). Dnes se trhy rozpro-
stírají na náměstích a ulicích po 
celém historickém centru města: 
Paulsplatz, Liebfrauenberg, Neue 
Kräme, Fahrtor, Mainkai, Zeil (nej-
delší a nejrušnější ulice) a Kon-
stablerwache. Středem města 
je radnice Römer - uvnitř je Cí-
sařský sál s 52 portréty císařů 
v životní velikosti - od Karla Veli-
kého, přes Karla IV., Rudolfa II. až 
po Františka II. Vedle Römerbergu 
se tyčí středověká katedrála, kos-
tel Paulskirche, rodný dům j. W. 
goetha. Katedrála svatého Bar-
toloměje“ je perlou historického 
centra města. Pro vývoj Evropy 
měla velký historický význam, 
protože byla místem volby ně-
meckých králů a římských císařů 
Svaté Říše. V centru města máte 
tedy všechny památky i překrás-
né adventní trhy s celkem cca 200 
stánky, které ročně navštíví na 3 
miliony turistů. Zájemci o moder-
ní architekturu mohou vyrazit do 
zcela odlišného Frankfurtu plné-
ho mrakodrapů. Nocleh v hotelu 
nedaleko Frankfurtu.

2.den: klášter eberbach - pro-
hlídka jednoho z  nejstarších 
a nejvýznamnějších cisterciác-
kých klášterů v Evropě. Klášter 
patří k  nejvýznamnějším ev-
ropským stavbám románského 
a raně gotického slohu. V zimě 
1985/86 se v klášteře natáčely 
skoro všechny vnitřní záběry 
filmu Jméno růže s Seanem Co-
nnerym v hlavní roli.

rüdesheim - slavný vánoční trh 
národů v půvabném vinařském 
historickém městečku na Rýně, 
jehož název je chráněn ochranou 
značkou, trh se nachází v uličkách 
včetně světoznámé drosselga-
sse. 124 vánočních domků se 
svíčkami, vyřezávanými figur-
kami, vánočními oblouky, bet-
lémy, svátečními jídly z regionu 
i s fantastickým svařeným vínem 
z rýnských vinic. Ve stáncích se 
představuje každoročně 12 - 15 
různých zemí. Na náměstí Markt-
platz je nejen největší německý, 
ale dokonce evropský největší 
betlém s figurkami v životní ve-
likosti na ploše 150 m2. Mainz 
(Mohuč) - hlavní město spolkové 
země Porýní - Falc nabízí advent-
ní trhy na náměstí před císařským 
dómem sv. Martina - 112 m dlou-
hý dóm je přední památkou 
německé romantické architek-
tury. Ručně vyřezávané jesličky 
v jedné z kaplí dómu - figurky 
z lipového dřeva v životní veli-
kosti - jedinečné v celé Evropě. 
11 m vysoká vánoční pyramida 
ze dřeva - vyrobená z Erzgebirge 
- jedna z největších v Německu. 
Speciální platidlo - mohučský vá-
noční tolar. Gutenbergovo muze-
um, Chagallova okna v kostele sv. 
Štěpána. Návrat do ČR. Dojezd do 
Prahy do půlnoci.

termíny:

06.12 - 07.12. 2014  
05.12 - 06.12. 2015

cena: 3.500 kč

trAsA: b

cena zahrnuje: dopravu, uby-
tování včetně snídaně, pojištění 
proti úpadku, průvodce

doplatky: 650 Kč - 1/1, komplet-
ní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 
let 264 Kč.

Frankfurt historický Frankfurt moderní

Mohuč

Rüdesheim - slavný Vánoční trh národů

klášter Eberbach
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ze světa filmové hudby: 

Frankfurt má k  Hollywoodu 
blíž, než si myslíte.

Pravděpodobně nebudete vě-
dět, že ve Frankfurtu se narodily 
2 obrovské hvězdy filmové hud-
by - skladatelé Hans Florian 
zimmer  a  klaus badelt  . Ten 
možná o trochu slavnější Hans 
Florian Zimmer je držitelem 
Oscara, ceny Grammy i Zlatého 
Glóbu. Napsal hudbu k filmům 
Rain Man (1988, nominace na 
Oscara), Operace: Zlomený šíp, 
Skála, Gladiátor, Černý jestřáb 
sestřelen, Poslední samuraj, Šifra 
mistra Leonarda, Piráti z Karibi-
ku: Truhla mrtvého muže, Tenká 
červená linie, Sherlock Holmes, 
Španglicka snadno a rychle. Za 
hudbu ke snímku Lví král dokon-
ce obdržel v roce 1995 Oscara. 
V roce 2007 se, s třetím dílem 
trilogie Piráti z Karibiku: Na kon-
ci světa umístil na prvním místě 
nejvýdělečnějších filmů roku. „Za 
mlada“ hrál v úspěšných kape-
lách 80. let na klávesy, konkrétně 
v kapelách Ultravox a The Bug-
gles (hit „Video Killed the Radio 
Star“). Naposledy dělal hudbu 
k letošnímu filmu Zimní příběh 
s  C.Farellem,Russelem Crowe 
a Will Smithem v hlavních ro-
lích. klaus badelt dělal hudbu 
k filmům Piráti z Karibiku: Pro-
kletí Černé perly, Stroj času,... 
S  Zimmerem vytvořili hudbu 
k velkofilmu Pearl Harbor.

Frankfurt je nejdůležitější ev-
ropskou bankovní a  burzovní 
metropolí. Banky stojí také za 
zrodem nového symbolu Frank-
furtu - tzv. skyline, které tvoří 
nejmodernějšími mrakodrapy. 
Ve Frankfurtu sídlí až 315 kre-
ditních institutů a  175 zahra-
ničních bank.  Sídlo zde našla 
Bundesbank (Německá národní 
banka), deutsche bank (Deut-
sche Bank je největší německá 
banka. Založena byla již roku 
1870. Své pobočky má po celém 
světě včetně Prahy), od roku 1998 
zde sídlí také evropská centrální 
banka. Největší úřední budovou 
v Evropě je mrakodrap Komerční 
banky - commerzbank (300 m 
včetně antény). Ve městě sídlí vý-
znamná pivovarská skupina bin-
ding. Druhé sídlo zde má i čoko-
ládový gigant Ferrero. Ve městě 
jsou nejvyšší německé budovy 
- commerzbank Tower byla do-
konce nejvyšší v Evropě - než se 
vyrojily další mrakodrapy v Rus-
ku či Londýně. Dnes je 7. nejvyšší 

budovou Evropy. Messeturm je 
9. nejvyšší budovou Evropy. Na 
náměstí Friedrich-Stoltze-Platz 
je od roku 2012 pořádán „růžový“ 
adventní trh.

pro gurmány: Zatímco například 
holandská omáčka je z Francie, 
vídeňský řízek z Itálie, tak frank-
furtské párky jsou opravdu 
z Frankfurtu. Praotec všech párků 
(já osobně jsem rád, že praotec 
všech pivních ležáků je z Česka) je 
zdokumentován již v roce 1487. 
První závazný recept je z roku 
1749 (muselo se používat nej-
libovější maso). Při korunovaci 
císaře Maxmiliána II. se tyto pár-
ky objevily dokonce v oficiálním 
menu na korunovační hostině. 
Prostřednictvím řezníků se do-
stávaly i dále do světa, takže ra-
kouský řezník Johan Georg La-
hner, který se vrátil z Frankfurtu 
do Vídně, založil výrobu těchto 
párků ve Vídni, kde mu to ostat-
ní řezníci jak to tak bývá, obra-
tem „ošlehli“…. Vídeňské párky 
jsou tedy následníkem párků 
frankfurtských. Pro gurmány, co 
jdou ještě dál než je ochutnávka 
skvělých párků máme připraven 
seznam frankfurtských miche-
linských restaurací, kterých 
je celkem 8, což je 4 x více než 
máme v celém Česku.

svět filmu: Tento náš zájezd 
bude doprovázet film jméno 
růže s  seanem connerym 
a ještě mladičkým christianem 
slaterem v hlavních rolích, který 
byl natočen podle románu um-
berta eca. Film se natáčel v zimě 
1985 / 86 v klášteře eberbach. 
Ve Frankfurtu sídlí jedna z nej-
větších evropských televizních 
stanic, produkujících seriály 
a filmy Zweite Deutsche Fern-
sehen (zdF). Dámy, co sledují 
romantické filmy, jistě znají pří-
běhy rosamunde pilcher. ZDF 
jich natočila více jak sto. Tyto fil-
my patří v Německu k nejoblíbe-
nějším a jejich premiéry sleduje 
průměrně 7 milionů diváků. kob-
ra 11 (tu sleduji já) a Frankfurt: Ve 
městě se narodil herec johannes 
brandrup alias vrchní komisař 
Frank Stolte, jeden z prvních hrdi-
nů této populární série. Ve městě 
vyrůstal i christian oliver alias 
slavný parťák semira gerkhana 
jan richter. Tento herec si zahrál 
i po boku Toma Cruise v dramatu 
Valkýra. Ve Frankfurtu se narodil 
známý hollywoodský bavič Mar-
tin lawrence (Mizerové, Bume-
rang, Agent v sukni).

Frankfurt hudební: V roce 1977 
zde vznikla skupina Arabesque, 
kterou jsem osobně „hltal“ na 
jedné z tehdy tří pražských dis-
koték. Hlavní zpěvačkou skupiny 
byla sandra. V roce 1989 tady 
vznikla další populární hudeb-
ní skupina culture beat, jeden 
z hlavních představitelů euro-
dance (hit Mr.Vain). Ve stejném 
stylu kralovaly další projekty 
Snap! („Rhythm Is a Dancer“) a la 
bouche („Be my lover“) . 25 km 
severně od města má své studio 
světoznámý producent Frank 
Farian, z jehož stáje jsou slavné 
hvězdy diskotékové éry Boney 
M, No Mercy, Meat Loaf, La Bou-
che, Eruption, P.Wilson, Chilly…
ti všichni zde nahrávali.

ze seriózního soudku: Nejzná-
mějším rodákem Frankfurtu je 
johann Wolfgang goethe (film 
Goethe !, 2010). Z Frankfurtu po-
chází na jedné straně konstruktér 
Wilhelm emil Messerschmitt, 
na straně druhé Anna Franková 

necHte se nAlAdit: Dschin-
ghis Khan - Loreley (1981)

Podle stanice CNN je ve 
Frankfurtu 7. nejkrás-
nější evropská stani-
ce metra, která se nedá 
přehlédnout. Německý ar-
chitekt Zbigniew Peter 
Pininski chtěl udělat ta-
kový vstup do podzemky, 
aby bylo na první pohled 
jasné, o co jde. Vagon, 
který vypadá, jako kdyby 
vyjel z podzemí na chod-
ník, je jedním z nejfo-
tografovanějších míst ve 
Frankfurtu. Stanice se 
jmenuje Warte. Hned vedle 
Frankfurtu je Wiesbaden, 
tady se narodil tenista 
John McEnroe a nejlepší 
letošní pilot Formule 1 
Nico Rosberg.

Kontrolní otázky: 

Ve které zemi přísahají prezidenti 
na Guttenbergem tištěnou bibli? 

Od čeho Guttenberg odvodil svůj 
tiskařský stroj?

Odpovědi naleznete na straně 85.

28 km od Frankfurtu je Bad Ne-
uheim, kde byl elvis presley 18 
měsíců svého života “na vojně“ 
– pro později narozené mladíky: 
“To jsme dřív my chlapi museli na 
dva roky na vojnu“…

Christian Oliver
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stAroněMeckÉ 
vánoce iii. 

Heidelberg - speyer 
vylepšený program, levnější 
než loni. skvělý alternativní 
program pro pány

1.den: Odjezd z  Prahy v  5.30 
hodin. Heidelberg - univerzitní 
město (nejstarší německá uni-
verzita založená roku 1386) se 
světoznámým zámkem - sym-
bolem romantiky - královský 
sál, gigantický sud, německé 
lékárnické muzeum. Adventní 
trh v zámku. Romantické staré 
město na řece Neckar se Starým 
mostem. Adventní trhy na pěti 
historických náměstích - napří-
klad na Universitním náměstí je 
80 stánků s keramikou, skleněný-
mi koulemi, svíčkami, dřevěnými 
hračkami i známým heidelber-
ským svařeným vínem. Na hrad 
lze vyjet pozemní lanovkou - 
nejstarší, která je na elektrický 
provoz dosud v provozu a záro-
veň nejdelší horskou železnicí 
v Německu (na hrad vede pouze 
1. úsek). speyer - adventní trhy 
nebo pro zájemce technické 
muzeum. Lokalita UNESCO: 
největší zachovalá románská 
památka na světě - délka 134 
m, výška klenby 33 metrů. právě 
tady si jan lucemburský vzal 
za ženu elišku přemyslovnu. 
V 11. století byl Speyer centrem 
říše a v kostele je pohřbeno i 8 
císařů z  tohoto období, a  pár 
set metrů odsud je k vidění ra-
ketoplán Buran. Adventní trh je 
přímo před dómem, střídají se tu 
hudební skupiny i sbory, k tradici 
patří představení partnerských 
měst Spalding, Ravenna, Gniez-
no, Chartres, Kursk,… které se na 
trhu prezentují svými tradičními 
výrobky. Umělecký adventní trh 
je v nádvoří radnice. Dóm je jen 
pár pěších minut od Technické-
ho muzea. Bližší podrobnosti 
k Technickému muzeu, jednomu 
ze dvou největších soukromých 
technických muzeí v Evropě (to 
druhé můžete vidět v neděli) - 
pro pány - jsou na „pánské stra-
ně“ v katalogu. Nocleh v hotelu 
v Hockenheimu.

2. den: po bohaté bufetové 
snídani si dopoledne opět 
můžete vybrat právě ten „svůj“ 
program - adventní či „fanouš-
kovský“ - skupina si prohlédne 

cisterciácký klášter Maulbronn 
(7 EUR), který je považován za 
nejzachovalejší středověký kláš-
ter na západ od Alp a který je od 
roku 1993 zapsán na Seznamu 
světového dědictví UNESCO. Pá-
nové mohou mezitím prožít extá-
zi v dalším skvělém technickém 
muzeu v sinsheimu (podrob-
nosti na pánské straně katalogu). 
A kdo by byl úplně „ucaprtaný“ ze 
sobotního adventu či shoppingu, 
může skočit do nádherných ter-
málních lázní hned vedle muzea 
Sinsheim. Odpoledne pak všech-
ny čeká další parádní adventní 
trh bad Wimfen - zdejší adventní 
trh má několik superlativů - je to 
jeden z nejtradičnějších, nejstar-
ších i nejkrásnějších adventních 
trhů v duchu staroněmeckých 
Vánoc. Město dostalo privilegi-
um k pořádání adventních trhů 
roku 1487 od císaře Fridricha III. 
Trh se jmenuje „staroněmecký 
vánoční trh“ a kulisu mu dělají 
malebná zákoutí s hrázděnými 
domy, s největší Císařskou falcí 
na sever od Alp či s Modrou věží 
(postavena roku 1200), na jejímž 
vrchu dodnes bydlí rodina. Stře-
dověké staré město s křivolakými 
uličkami a hrázděnými domy láká 
k procházkám. V Michelinské tra-
diční restauraci můžete ochutnat 
i místní speciality, tak blízké fran-
couzské kuchyni. Alternativním 
programem je koupání v solných 
termálních lázních cca 10 minut 
pěšky od centra. Návrat do Prahy 
do půlnoci.

termíny: 

13.12 - 14.12. 2014  
12.12 - 13.12. 2015

cena: 3.300 kč

trAsA: b

cena zahrnuje: dopravu, 1 x 
nocleh v hotelu *** vč. bufetové 
snídaně, průvodce, pojištění CK 
proti úpadku. příplatek: 1/1 - 450 
Kč, kompletní pojištění Allianz 
132 Kč, nad 70 let 264 Kč 

pro pány - tento zájezd můžete 
prožít i jako víkend s nejkrásněj-
šími technickými muzei v Němec-
ku. Zatímco vaše dámy boudou 
na adventních trzích, vy můžete 
s dětmi vyrazit do fascinujícího 
světa techniky - podrobnosti 
naleznete na straně 86, snad jen 
malá ukázka: náš hotel je v Hoc-
kenheimu - nedaleko okruhu pro 
Formule 1 - Hockenheimring, 
na kterém vyhrávali slavní pilo-

ti - Nicky Lauda, Nelson Picquet 
(3x), Alain Prost, Ayrton Senna 
(3x), Michael Schumacher (4x), 
Ralf Schumacher, Mika Häkinnen, 
Fernando Alonso, J.P.Montoya, 
Lewis Hamilton. Můžete tam 
s námi nahlédnout. V muzeích 
ve speyeru a sinnsheimu lze 
například obdivovat: největší 
evropskou sbírku formulí 1, 
sbírku vozů Mercedes, rychlostní 
vůz blue Flame (přes 1.000 km/
hod.), buggatti royal (vzniklo 
pouze 7 kusů), největší evrop-
skou sbírku amerických sno-
vých vozů, vůz z trilogie filmů 
návrat do budoucnosti, letadla 
concorde, tu 144, Douglas, IL 
18,…Je tu i ponorka.

Největší sud na světě: 
délka 8 metrů, šířka 7 
metrů, vejde se do něj 
221.726 litrů vína. 

NočníK - Sud proti nene-
chavcům a žíznivcům hlídal 
dvorní lilipután Perkeo. 
Tak mu říkali. A proč? Byl 
to Ital a na otázku, zda 
si dá ještě sklenku vína 
vždy odpověděl: „perché 
no?“ (proč ne)…Kozel 
zahradníkem.

Speyer
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slAvnÉ  
bAvorskÉ  
Adventní 
trHy
s možností prima nákupů.  
letos vám přinášíme i ad-
ventní víkendy, ve kterých 
můžete – chcete – li, ale 
rozhodně nemusíte, naku-
povat dárky. A rozhodnout 
se můžete vždy až na místě. 
takto může jet celá rodina – 
maminka půjde do špičkové-
ho outletu a zbytek rodiny si 
užije adventu.

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hod. 
2 fantastická malá městečka a je-
jich adventní trhy – Wertheim – 
na soutoku řek a Mittenberg na 
Mohanu. A tady máte tu skvělou 
možnost – kdo bude chtít, může 
tento čas využít ve Wertheim 
outlet village, což je jedna ze 
tří nejlepších německých outle-
tových vesnic originálních ně-
meckých i světových módních 
značek. V pozdním odpoledni 
společně navštívíme Würzburg 
a jeho adventní trhy. Nocleh ve 
wellness hotelu s bazény v láz-
ních bad kissingen.

2.den: Po bohaté bufetové snída-
ni se sektem či po vašem zapla-
vání si v hotelovém wellnes…vás 
čeká adventní bamberg – na 40 
místech betlémy, na tisíc historic-
kých budov, 9 pivovarů. A zase si 
budete moci vybrat – kdo budete 
chtít trávit méně času v Bamber-
ku, který je skvělý, ale…zájem-
kyně o módu jistě uvítají výjezd 
do nedalekého městečka, kde je 
v rodném domě levi strausse 
Muzeum džín (vstup 2,60 EUR).
Součástí muzea je i obchod. Ces-
tou domů se podíváme na nej-
slavnější, největší, nej asi všechno 
adventní trh v norimberku. Ná-
vrat do Prahy do půlnoci.

V Mittebergu se narodila he-
rečka Eva-Maria Grein von Friedl 
(Hotel snů, Plavba snů,…). Ve 
Würzburku se kromě 3 muške-
týrů odehrává kriminálka Fre-
iwild. V bamberku zase krom již 
zmíněných mušketýrů zase kriminálka Bamberský jezdec (což je 
jedinečná jezdecká socha, kterou uvidíte). V Bamberku se narodil 
thomas gottschalk (televizní konferenciér a moderátor, herec, bavič 
a tvář firmy Haribo).

první džíny na světě

Nedaleko Bamberka se v roce 1929 narodil levi strauss rozený löb 
straus, který po emigraci do Ameriky založil první společnost na 
výrobu džín na světě. Jeho firmu levi strauss & co. zná asi každý. 
Levi Strauss dostal nápad vyrábět ze stanové látky pevné kalhoty pro 
zlatokopy – původně se šily z celtoviny z přístavu Janov (anglicky 
Génes, četlo se džíns). Patent si Levi Strauss podal roku 1873. Původní 
model se jmenuje „Levi Strauss Co‘s Original Riveted 501 range, with button fly“, tedy džíny s cvočky 

a poklopcem na knoflíky. Původ-
ní cena džínsů byla pak 1 dolar. 
Dozvíte se i příběh o tom, že pů-
vodní látka byla pravděpodob-
ně z Bruntálu. Tak k Porschemu, 
Meinlovi, Swarovskému, Cimr-
mannovi si přidejme i „made in 
tuzemák“ džínsy. Texasky se tomu 
říká podle kovbojů. A kde se vzala 
slova denim a serž se dozvíte na 
zájezdu taky. V rodném domě 
v buttenheimu je levi strauss 
museum, které je věnováno 
nejslavnějším kalhotám světa. 
Zájemce tam náš bus odveze. 
Průvodce zůstává v Bamberku 
se skupinou. příplatek za bus: 
100 Kč/os.

Speyer

Wertheim Outlet Village

termíny:

29.11 - 30.11. 2014  
28.11 - 29.11. 2015

cena: 3.100 kč

trAsA: b

cena zahrnuje: dopravu, 1x 
nocleh se snídaní (bufet vč. šam-
paňského) v hotelu *** superiore, 
vstup do wellness světa i do světa 
saun, průvodce, pojištění proti 
úpadku.

doplatek: večeře (bufet) 500 
Kč, kompletní pojištění Allianz 
132 Kč, nad 70 let 264 Kč, 1/1 - 
400 Kč
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Advent ve 
stŘedověkÝcH  
MěstecH ii. 

„2.díl první řady“ 
aneb „Wartburg není neu-
burg“

skvělou letošní novinku uvá-
díme „seriálovou mluvou“ 
a  skvělou hláškou z  vinařů 
– Wartburg je jeden z nejzá-
sadnějších evropských hradů, 
předobraz mnoha filmových 
hradů a místo úzce spjaté s ži-
votem a dílem Martina luthera. 
ten pobýval na hradě, v pod-
hradí žil pro změnu johann se-
bastian bach. jeden z opravdu 
nejkrásnějších adventních trhů 
vůbec je v erfurtu. k tomu mix 
hrázděných typických měste-
ček a skvělý víkend je na světě. 
to ani nemluvme o obestavě-
ném středověkém mostě, zla-
tém židovském pokladu či o ro-
dišti „chlupatých“ knedlíků.

1. den: Odjezd z Prahy v 5.30 
hod. bad Hersfeld - celkem 216 
chráněných domů, kamenných 
patricijských i hrázděných, měs-
tečko patří do top 15 němec-
kých hrázděných městeček. Al-
sfeld – téměř modelové město 
středověkého evropského měs-
tečka s uzavřeným historickým 
jádrem, které čítá na 400 hráz-
děných domů kolem gotické 
radnice, a patří rovněž do top 15 
německých hrázděných měste-
ček. Adventní trh na centrálním 
náměstí. Alsfeld leží na německé 
pohádkové cestě – v krásném 
hrázděném domě z roku 1628 je 
ve dvou patrech expozice věno-
vaná pohádkám bratří Grimmů, 
je tady i výstava pokojíků pro 
panenky ze dvou století. Je jich 
celkem 83. Na konec příjemného 
dne vás čeká schlitz – romantic-
ký adventní trh pod největší ad-
ventní svíčkou na světě - hradní 
věž se v čase adventu promění 
ve skvělou vánoční fantazii - vá-
noční svíci obřích rozměrů. 40 m 
vysoká věž je pokryta červeným 
plátnem - dokonalá iluze oprav-
dové adventní svíce, do které se 
můžete podívat výtahem. Přejezd 
do vašeho příjemného čtyřhvěz-
dičkového hotelu v městečku 
Hünfeld (20 km). 

2.den: Adventní trhy v hradu 
Wartburg (unesco) a v eise-
nachu – rodném městě Johanna 
Sebastian Bacha. Adventní trh 
v erfurtu, hlavním městě spolko-
vé země Duryňsko, s překrásnou 
kulisou dvou perel gotické archi-
tektury, kostelů – Mariánského 
dómu a kostela sv. Severina patří 
k nejkrásnějším a nejslavněj-
ším trhům v německu vůbec, je 
to zároveň největší adventní trh 
v duryňsku. Na trhu je 12 met-
rů vysoká vánoční pyramida, 
která v pěti patrech představuje 
osobnosti dějin města, a betlém 
v životní velikosti se 14 figurami 
vyřezanými ze dřeva. Adventní 
trh se táhne z Dómského náměstí 
vnitřním městem přes Rybí trh, 
Zámecký most až na náměstí 
Willy-Brandt-Platz. Celkem přes 
200 dřevěných domků nabízí 
kulinářské speciality, umělecké 
předměty i vánoční dárky. His-
torické jádro města patří k nej-
větším a nejlépe dochovaným 
v celém Německu. Siluetu města 
tvoří věže 25 farních kostelů, 15 
klášterů a 10 kaplí. Ve městě je 
i největší středověký zvon na 
světě Gloriosa. Obrovskou his-
torickou atrakcí je stará syna-
goga. O její existenci totiž nikdo 
neměl dlouho tušení, postupně 
byla přestavována, byla zde na-
příklad i tančírna či restaurace, 
původní jádro budovy však díky 
tomu zůstalo výborně dochova-
lé…a při rekonstrukci se našel 
zlatý poklad, který zde můžete 
vidět. Městu se říká malé Benátky, 
protože má 142 mostů, z nichž 
nejkrásnější je krämerbrücke, 
vlastně ani nepoznáte, že se na 
nějakém mostě nacházíte. Most 
je totiž zastavěný středověkými 
budovami, v nichž se v dnešní 
době nacházejí malé obchůdky. 
Taková Zlatá ulička, ale na rozdíl 
od Prahy bez vstupného. Návrat 
do Prahy do půlnoci.

pro gurmány: Když už byla zmí-
něna gastronomie, budete-li 
v Erfurtu, neměli byste vynechat 
takřka povinnou ochutnávku 
durynských knedlíků. Zde se jim 
říká klößen, a při pohledu na ně 
si zcela určitě mnozí z vás vzpo-
menou na známou scénku z fil-
mu Pelíšky …na povrchu trochu 
oslizlé, ale uvnitř kypré a vláčné. 
Tyhle „chlupaté“ knedlíky tady 
prodávají i jako plyšáky, přívěsky 
na klíče,….

johann sebastian bach se na-
rodil v Eisenachu. Jeho překrás-
ná hudba zazněla v desítkách 
filmů, například Hana a její ses-
try, Americký prezident, Ostrov 
dr.Moreau, Gremlins 2, Schin-
dlerův seznam, Mlčení jehňátek, 
Trainspotting, Enigma,Lara Croft 
Tomb Rider, Patriot, Talentovaný 
pan Ripley,… ….Navštivte ba-
chův rodný dům s 250 originál-
ními exponáty a s obří prodejnou 
Bachovy hudby.

termíny:

06.12 - 07.12. 2014  
05.12 - 06.12. 2015

cena: 3.600 kč

trAsA: F

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

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

Erfurt

Erfurt

Eisenach
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poHádkovÉ 
záMky 
poHádkovÉHo 
krále

aneb vánoční pohádkovou krajinou po stopách ludvíka ii.

zámky ludvíka ii.: neuschwanstein a Herrenchiemsee, adventní 
trhy na ostrově Fraueninsel, adventní trhy v historickém městeč-
ku Füssen, Wieskirche (unesco), plavba lodí.

1.den: Odjezd z Prahy ve 23.45 hodin.

2.den: Pohádkovými horami bavorských Alp v Allgäu za Ludvíkem, 
kouzelnými zámky a půvabnými adventními trhy… Kostel ve Wiesu 
- v katalogu UNESCO zapsaný nejkrásnější rokokový interiér severně 
od Alp. Pohádkový zámek neuschwanstein, jehož romantika vyniká 
v adventním čase tím, že je krásně osvětlen uprostřed zasněžených 
hor, má všechna nej, která si můžete představit. Každopádně je nejna-
vštěvovanějším objektem v Německu a nechybí v žádném katalogu 
japonských, amerických či australských cestovních kanceláří. Jestli 
v nějaké americké pohádce uvidíte kouzelný zámek, pak jeho vzorem 
byl zcela určitě Neuschwanstein. Adventní trhy v historickém měs-
tečku jako z pohádky - ve Füssenu. Nocleh v hotelu *** .

3. den: bavorské moře - jezero 
chiemsee - vytápěnou lodí na 
dva ostrovy - Herrenchiem-
see s Ludvíkovým zámkem ve 
stylu Versailles (prohlídka) a na 
Fraueninsel. V Ludvíkově zámku 
je nejpůsobivější 98 m dlouhý 
Velký zrcadlový sál, delší než ten 
ve Versailles. Fraueninsel - do 
dnešních dnů funkční ženský 
benediktinský klášter, adventní 
trh patří k  nejromantičtějším 
v Německu. V krámku kláštera 
můžete zakoupit produkty řá-
dových sester -perníčky, mar-
cipánové sladkosti a  zejména 
několik druhů bylinného likéru. 
Na 80 vystavovatelů v nádvoří 
ostrovního kláštera i v jeho okolí 
přináší jeden z nejznámějších ad-
ventních trhů Německa. V někte-
rých letech jsou adventní stánky 
i na lodích rybářů. Záleží jen na 
vás, zda vyrazíte na jeden či oba 
ostrovy. Návrat do půlnoci.

termíny: 

05.12. - 07.12. 2014  
04.12. - 06.12.2015

cena: 3.150 kč

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

doplatek: 450 Kč - večeře, 400 Kč 
- jednolůžkový pokoj, kompletní 
pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 
let 264 Kč

trAsA: A

Kouzelný zámek Neuschwanstein... ... se stal předlohou zámku Walta Disney.
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Advent 
v poHoŘí HArz
Hotel **** , tutovka pro 
váš skvělý a neotřelý ad-
ventní víkend.
goslar, Quedlinburg, 
Wernigerode, gernrode, 
osterwieck, 3 z top 15 
nejkrásnějších hrázděných 
měst německa

1. den: Odjezd z Prahy v 5.30 
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 architektu-
ry, překrásné město roman-
tických hrázděných domů, 
pohádkový středověký ad-
ventní trh… a vrchol celého 
adventního dění v  Harzu. 
Advent ve dvorech histo-
rických domů - za soumra-
ku nejkrásnější část adventu 
v  Quedlinburgu. Quedlin-
burg - to je jedinečný soubor 
1300 hrázděných budov (cel-
kem 8 století) a  jedna z nej-
známějších plošných pa-
mátek Německa - a  největší 
pozoruhodnost města? To je 
město samé jako jedinečně 
uchovalý celek. největší ad-
ventní kalendář německa 
z 24 domů. V jednom z nej-
starších hrázděných domů 
Německa z roku 1340 je Mu-
zeum hrázděných domů. 
Nocleh ve čtyřhvězdičkovém 
hotelu u  paty nejvyššího 
harckého vrcholu Brocken 
na území národního parku 
Harz jen asi 4 km od Wernige-
rode, v jednom z nejkrásněj-
ších údolí Harzu v absolutně 
klidném místě. K dispozici je 
sauna.
2. den: Po příjemné snídani 
se šampaňským vás čekají 
adventní trhy ve dvou histo-
rických městech v  podhůří 
Harzu. Ale ještě než se trhy 
otevřou, se zajedeme podí-
vat do malebného městečka 
osterwieck (to je nová 
věc v  našem zájez-

du), kde se natáčely filmy Goethe 
a Památkáři. Na „východě Němec-
ka” Wernigerode - „vánoční trh 
jak z  obrázkové knížky“ - náměstí 
s  hrázděnými domy a  světozná-
mou radnicí. Na „západě Německa” 
goslar (UNESCO) - historické han-
sovní, císařské a hornické město s go-
tickou radnicí, četnými kostely a Cí-
sařským domem (největší románský 
palác v Německu) se pyšní skvělým 
adventním trhem s  80 adventními 
chalupami, obřím adventním ka-
lendářem a s vánočním lesem - 40 
rozzářených vánočních borovic. 
Návrat do Prahy do půlnoci
 
termíny: 
06. 12. - 07. 12. 2014
05. 12. - 06. 12. 2015

cena: 3.400 kč
 
cena zahrnuje: dopravu, 
průvodce, 1x nocleh v hotelu 
**** vč. bufetové snídaně, 
pojištění proti úpadku CK.
doplatky: večeře 550 Kč, 
1/1 - 450 Kč, kompletní 
pojištění Allianz 132 Kč, 
nad 70 let 264 Kč.
trAsA: F

Náš zájezd bude do-
provázet film Památ-
káři (The Monuments 
Men) v  režii George 
Clooneyho , který byl 
uveden do kin v letoš-
ním roce a  který má 
hvězdné obsazení: Matt 
Damon, George Cloo-
ney, Cate Blanchett, Bill 
Murray... 

Točilo se na různých místech v Harzu, ale hlavní roli ve fil-
mu hraje staré město v Goslaru. Celý obrovský filmový štáb 
bydlel v hostinci „Zu den Rothen Forellen“ v Ilsenburgu. 

Tento pětihvězdičkový historický hotel hostil prominenty 
v podstatě vždycky, bydleli tady například Friedrich Schiller 
či Heinrich Heine. Tento hotel leží 1,5 km a 16 minut pěšky, 

3 minuty naším busem od 4* hotelu, kde budete bydlet vy. 
V Goslaru se točila i oblíbená komedie Sedm trpaslíků. Hos-

poda „U tří čepiček“, kam trpaslíci 
chodili, je ve Wernigerode. 

Některé scény jsou i z Quedlin-
burgu. Uvidíte sami. V Harzu 
se natáčela i seriozní německá 

verze pohádky bratří Grimů 
Sněhurka. Filmaři si vybrali 
bezprostřední okolí nejvyšší hory 

v severním Německu Am Brocken 
v pohoří Harz, kde našli požadova-

néskály a lesy nad středověkým Wernigerode. 
Sleva 10 % pro obyvatele Berouna, který je partnerským 
městem Goslaru. Pojeďte s námi do vašeho sesterského měs-
ta se super cenou.
NočníK
Vznik novodobých visutých lanovek 
bezprostředně souvisel až s  vynálezem 
moderního ocelového lana, o  což se 

v roce 1834 postaral důlní rada W. A. J. 
Albert z německého Harzu.

Quedlinburg - Náš tip pro vás - navštivte ka-
várnu Café Roland - je to sice jen jedna kavárna, 

za to se rozkládá v 7 domech. Sladkou specialitou 
Harzu jsou tzv. „ Baumkuchen - stromové dorty“. 

Ve Wernigerode jich mají na 40 variant.

Harz filmový aneb po stopách george 
clooneyho a sedmi trpaslíků...

V  Qued-
linburgu se točil 

film lékař (Medicus) 
z  roku 2013. Toto město 

hraje i  ve filmu göthe!, který 
vypráví o  první Göthově lásce. 
Quedlinburg se svou tisícovkou 
historických domů zde předsta-

vuje historický Wetzlar, film 
se částečně točil i v Čes-

ké republice.

VIP nabídka: Chcete-li a nahlásíte-li nám to včas, můžeme 
pro vás zajistit pokoj v hotelu, kde bydlel George Clooney, Matt 
Damon a Cate Blanchett, za doplatek k ceně našeho zájezdu. 
Do hotelu vás pochopitelně dovezeme.
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Jezdíme 17 let 

to nejlepší z AdventníHo sAskA
drážďany, Míšeň, zámek Moritzburg, pevnost königstein, 
termálky bad schandau

1. den: Odjezd z Prahy v 5.30 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 
kurfiřtů, 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 580. ročník. Na 
tomto trhu vás čeká především originální dřevěné umění od řezbářů 
z Krušných hor (figurky, 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.

termíny: 

13.12 - 14.12. 2014  
12.12 - 13.12. 2015

cena: 2.900kč

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

slavná hláška z pelíšků: otec kraus: Mě by jen zajímalo, kde udělali 
soudruzi z NDR chybu.strýc václav: Stříleli za války do vzduchu! otec 
šebek: Jo tak! Když něco není z USA, tak se to pánům nelíbí!

všichni občané drážďan na 
pelhřimovsku mají slevu 10 % 
na tento na zájezd do drážďan.

zajímavost pro vás od nás:

V Míšni se narodil Wolfgang Hei-
chel, zpěvák skupiny Dschinghis 
Khan z konce 70. let (hit Moskau). 
V Drážďanech se narodila hereč-
ka carina nicolette Wiese (Od 
roku 1997 hraje Andreu Schäfe-
rovou-Gerkhanovou v seriálu Ko-
bra 11- manželka Semira). Dalším 
hercem – rodákem z Drážďan je 
Horst naumann - v cca 80 ně-
meckých filmech hraje doktory 
(Schwarzwaldská klinika, Loď 
snů,…). Film cesta kolem svě-
ta za 80 dní: let balónem – přes 
pevnost Königstein. Známý ital-
ský herec terence Hill se sice 
narodil v  Benátkách, ale jako 
dítě žil s rodiči mezi roky 1943-
1945 v malé německé vesnici 
Lommatzsch v  blízkosti Dráž-
ďan, kde také přežil spojenecké 
bombardování. Několik různých 
filmů se věnuje spojeneckému 
bombardování Drážďan. Je to až 
neuvěřitelné ale jedna zásadní 
scéna s dalšího skvělého filmu 
z hrozných válečných časů Ha-
nební pancharti od Quentina 
tarantina a s bradem pittem 
v hlavní roli se natáčela v Bad 
Schandau – scéna, kdy mrazivě 
zdvořilý plukovník Hans Landa 
( Christoph Waltz) vyslýchá ne-
šťastného farmáře. Exteriér – vý-
hled z domu – to není Francie, ale 
výhled na vesnici sebnitz, jen pár 
kilometrů severovýchodně od 
Bad Schandau v blízkosti hranic 
s Českou republikou. Tady Landa 
volá své šílené: „Šošána“. My pro 
vás ale máme něco zcela jiného – 
ležíte v hodně horké a hodně sla-
né vodě, která vás nese. Na stropě 
kupole se promítají do temného 
prostoru barevné ornamenty 
a tiše… velmi tiše hraje hudba, 
i pod vodou…Skvělé.

Česká vánoční klasika nejklasič-
tější. „Šaty s vlečkou, stříbrem 
vyšívané, ale princezna to není, 
jasný pane.“ 

ˇ
ˇ
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do světA  
obŘícH  
vánoČnícH  
pyrAMid 
a hrázděných domů, za legen-
dou o krysařovi, jehož por-
trét uvidíte i všude v hotelu.

1.den: Odjezd z  Prahy v  5.30 
hodin. vánoční trh v celle - je 
půvabný díky kulise překrásných 
fasád hrázděných domů starého 
města. Staré město v celle sestá-
vá celkem z více jak 400 hrázdě-
ných domů. Nejznámější z nich 
je „Hoppener Haus“. Celle patří 
do top15 nejkrásnějších hráz-
děných měst Německa. Více jak 
80 originálních dřevěných srubů 
adventního trhu, 14 metrů vy-
soká vánoční pyramida či růz-
ná představení na středověkém 
trhu. Hannover - velký adventní 
trh na starém městě s cca 200 
adventními boudami, který se 
rozkládá kolem kostela Marktkir-
che - tradiční zboží z Krušných 
hor, Duryňského lesa i z dalších 
německých oblastí, vánoční oz-
doby, pochutiny všeho druhu. 
Finská vesnice s tradičními la-
ponskými produkty na jednom 
z náměstí. vánoční les s 50 de-
korovanými vánočními stromky 
na ploše 400 m2,…, vánoční 
nákupy na jedné z největších 
pěších zón v německu - více jak 
150 obchodů, pro rodiny s dětmi: 
skvělá zoologická zahrada, Sea 
life - první tropické mořské akvá-

rium v Německu, model města 
v Nové radnici,… V Hannoveru je 
další z obřích vánočních pyramid, 
která se honosí titulem největ-
ší na světě - je 18 m vysoká a je 
největší vánoční pyramidou na 
světě, po které se dá chodit. Z 1. 
patra se můžete rozhlédnout 
po kouzelně vyzdobeném měs-
tě. Nocleh v hotelu u Hamelnu.  
 
2.den: půvabné adventní trhy: 
Hameln - jeden z nejkrásnějších 
severoněmeckých adventních 
trhů pod překrásnou kulisou 
středověkých kupeckých domů. 
Pro zájemce ukázková sklářská 
huť v historické věži s ukázkou 
foukání skla (4 EUR). Ve městě je 
pěkné auto muzeum. Právě do 
toho města zasadili bratří Grim-
mové děj Krysaře. Adventních 
stánků je v Hamelnu 70 a obří 
pyramida měří 11 metrů. Další 
krásné hrázděné město - rinteln 
a jeho adventní trh. Adventní trhy 
v zámku bückeburg. Návrat do 
Prahy do půlnoci.

termíny: 

13.12 - 14.12. 2014  
12.12 - 13.12. 2015

cena: 3.600 kč

cena zahrnuje: dopravu, 1x ubytování v  hotelu*** s  bu-
fetovou snídaní, průvodce, pojištění CK proti úpadku.  
 
doplatek: 1/1 - 700Kč, kompletní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.  
 
trAsA: F

ˇ
ˇ

Hannover
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celle – město módy: V roce 1980 
zde vznikla společnost CBR Fashi-
on, která vlastní módní značky 
cecil a street one.

Hannover a celebrity: Z Hanno-
veru pochází 2 slavné osobnosti 
a jedna slavná skupina, které my 
máme zrovna moc rádi. V roce 
1948 se tady narodil klaus Mei-
ne, zpěvák skupiny scorpions, 
kterou tady chlapci v 60. letech 
založili (všichni jistě znají skladbu 
Wind of Change, která byla neo-
ficiální hymnou „nového větru“ 
v politice Michaila Gorbačova, 
hymnou začátku pádu komuni-
smu. Rockoví fanoušci milují ba-
lady Always Somewhere, Still Lo-
ving You či Holiday). V roce 1966 
se v Hannoveru narodil erdoğan 
Atalay alias semir gerkhan ze 
seriálu Kobra 11. V Hannoveru 
se narodil režisér a herec dennis 
gansel (obě tyto profese si vy-
zkoušel v teenagerovské komedii 
Holky to chtěj taky).

z vážnějšího soudku: Ve městě 
se narodil i slavný britský astro-
nom sir William Herschel, který 
se stal objevitelem planety uran.

z trochu jiného soudku – o 2 
roky dříve než frontman Scorpi-
ons se v Hannoveru narodil dirk 
roßmann, který ve věku 25 let 
17. března 1972 otevřel v Han-
noveru svůj „obchod s drogis-
tickým zbožím“- no a drogerie, 
kterou dámy znáte, drogerie 
rossmann byla na světě. Dnes 
je to 2. největší drogistická síť 
v Německu s 1.800 prodejnami, 
která je jednou z hlavních drogi-
stických obchodních sítí i u nás.

něco pro pány: Z Hannoveru 
je německý  podnik zabývají-
cí se  výrobou  autorádií blau-
punkt, který již roku 1932 vyrobil 
vůbec první autorádio na světě. 
Kromě toho je výrobcem auto-
navigací, handsfree a další au-
diotechnikou pro automobily. 
Z Hannoveru je i výrobce pne-
umatik continental. Firma zde 
vznikla již roku 1871. Hannover 
fotbalový – zdejší klub skončil 
v lize na 10. místě, jsou v něm dva 
účastníci MS ve fotbale, jeden 
hráč z Japonska a 1 z Pobřeží slo-
noviny. Menší auto muzea jsou 
v Hannoveru (Historické muze-
um, BMW Isseta 1956, Hanomag 
1939,..) a Hamelnu (Colibri 1908, 
Selve 1921,..).

pověst o krysařovi: Je rok 1284, 
město Hameln je zcela zamořeno 

krysami. Do města přichází ne-
známý muž v pestrobarevném 
oděvu, který tvrdí, že je krysař. 
Slibuje radním řešení jejich pro-
blému s krysami a radní mu ob-
ratem na oplátku slibují tučnou 
odměnu. Neznámý souhlasí a za-
hraje na svou píšťalu. Její melodii 
následují krysy až do řeky Veze-
ry (Weser), kde se utopí. Navzdo-
ry úspěchu radní poruší svůj slib 
a odmítají mu zaplatit za odve-
denou práci. Krysař ve vzteku od-
chází, aby se o nějaký čas později 
vrátil pro svou pomstu. Je 26. čer-
ven, všichni místní jsou v kostele 
a krysař se vrací, aby znovu zahrál 
na píšťalu. Tentokrát ale její me-
lodii následují hamelnské děti.  
 
střípky ze zájezdu: V malém 
městečku kousek od Hamelnu 
se narodil baron prášil. Nejlep-
ší místní pivo je „Herry“, jak mu 
hannoverští říkají - Herrenhäu-
ser Premium Pils. V Hannoveru 
je největší evropské kuchyňské 
muzeum World of Kitchen.

kvízová otázka:

V  roce  1998  úspěšně odstar-
toval kariéru skupiny dami-
ens singl Lásko měj se. V břez-
nu 1999 jim vyšlo první album 
pod názvem Křídla. Album bylo 
oceněno zlatou deskou. Co mají 
společného s Hannoverem bra-
tři  Ladislav Křížek  a  Miroslav 
Křížek? Odpověď naleznete na 
straně 85.

Hannover

Bückeburg
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zavřete oči a představte si následující: vrzající kůly, u kterých jsou ukotvené lodě, houpající se lodní stěžně v rušných 
přístavech, podél kanálů sýpky a skladiště, ve kterých voní káva, kakao. Jen o několik kroků dále úzké uličky s úzkými k nebi 
se zdvíhajícími domky, poschoďové lomenice s rumpálem na fasádě, stavby z červených cihel a někdy dokonce i dláždění 
v ulicích je červené. V dolních patrech velká okna, zatímco nahoře jsou okna úplně malinká. Dole bydlí obchodník a nahoře 
má sýpku. Vedle úzkých měšťanských domů stojí velké cechovní domy, ty už jsou v centrech hanzovních měst, tak typických 
pro sever Německa. Letos jsme pro vás vybrali 5 hanzovních měst – brémy, Hamburg, lübeck, rostock a stralsund ve dvou 
novinkových zájezdech. V Hamburku se narodily 2 velké adventní tradice, bez kterých si předvánoční čas ani nelze představit. 
Roku 1902 vytisklo v Hamburku jedno vydavatelství v podstatě první adventní kalendář – vánoční hodiny s časy 13 až 24 na 
ciferníku. V roce 1839 jistý johann Hinrich Wichern, který se v Hamburku narodil i zemřel, zavěsil první adventní věnec na 
světě - zpočátku se čtyřmi bílými svíčkami na neděli adventní a jednou červenou svíčkou na každý den mezi nimi. 

Fantastická novinka

Advent  
v HAnzovnícH 
MěstecH
Hamburg, brémy (unesco), 
lübeck (unesco).
skvělý novinkový víkend do 
severoněmeckých hanzovních 
měst aneb do míst, kde byl prv-
ní vánoční stromeček či první 
adventní věnec na světě. nej-
úspěšnější německý adventní 
trh. brémští muzikanti. 

1.den: Odjezd z Prahy ve 23.45 
hodin.
2.den: lübeck - roku 1987 byly 
zachované středověké části 
města prohlášeny za součást 
kulturního dědictví UNESCO. 
Markantní silueta se sedmi věže-
mi pěti hlavních kostelů a zacho-
valá zástavba města na ostrově 
uprostřed řek láká návštěvníky, 
aby vstoupili a obdivovali zdej-
ší památky – Holštýnská brána, 
radnice, klášter, zachovalá středo-
věká čtvrť ze 13. století Koberg, 
čtvrť patricijských domů z 15.- 16. 
stol. Adventních trhů je ve městě 
hned několik – stánků je celkem 
na 150. Ve městě je i historický 
adventní trh. Ale asi nejkrásnější 
trh je ve středověké čtvrti Ko-
berg – je to pravý a nefalšova-
ný mořský adventní trh. To si 
nenechte ujít. Kostel sv. Jakuba 
a další historické budovy dávají 
tomuto místu fantasticky krás-
nou scenérii, atmosféru dokre-
slují staré dřevěné sudy, rybářské 
sítě a další námořnické proprie-
ty. Jedí se uzené ryby s čerstvě 
upečeným chlebem, pije se horký 
rum,… Hamburg - s 5 milióny 
návštěvníky je hamburský trh 
nejúspěšnějším trhem němec-
ka. Táhne se několika náměstími 
v centru města. Hlavní část trhu je 
před impozantní radnicí. Advent-
ních trhů je ale na území města 
neuvěřitelných 16. Vedle toho 
hlavního historicko-umělecké-
ho před radnicí, kam se v 16 hod. 

snese Weihnachtsmann i se saně-
mi, můžete navštívit například: 
Adventní trh na pěší třídě Spi-
talstrasse, kde naleznete jak 
slavnostně dekorované advent-
ní stánky, tak i výlohy mnoha 
exkluzivních obchodů – tady 
je nákupní srdce města. Klidný 
a neokázalý trh s přímořskou at-
mosférou na ostrově Fleetinsel 
Naopak nejbujnější trh je v pří-
stavní části St.Pauli A konečně 
Winter Pride v růžovo červených 
barvách s pestrými každoden-
ními programy – tady je vítán 
každý.

Hlavní adventní trh u  radnice 
čítá kolem 150 hrázděných vět-
ších i menších srubů, je tu i velká 
vánoční pyramida, vyřezávaný 
betlém v životní velikosti, vá-
noční strom s cca 12.500 světly, 
tento trh mezi radnicí a kostely 
sv. Jakuba a sv. Petra je přímo 
v srdci města. V muzeích města 
jsou vánoční výstavy, po Alsteru 
se konají vánoční plavby s pun-
čem. Hamburk leží na dolním 
toku labe při ústí do severního 
moře a má 2428 mostů (2001) 
a  s  tímto počtem se řadí na 
první místo v evropě (V Benát-
kách jich je „jen“ 400). V podvečer 
transfer na ubytování u Brém.
3.den: brémy (unesco) - jeden 
z nejkrásnějších adventních 
trhů v německu vůbec se roz-
kládá kolem radnice, kolem soch 
Rolanda či Brémských muzikan-
tů. Celkem 185 vánočních bud, 
ročně přijede na 1,5 milionu ná-
vštěvníků. Významnou památkou 
náměstí je desetimetrová socha 
rytíře Rolanda stojící před radni-
cí, která symbolizuje nezávislost 
a obchodní práva města. Socha 
Rolanda je spolu s  radnicí od 
roku 2004 zapsaná na seznamu 
památek UNESCO. Mnohem no-
vější památkou Brém je bronzová 
socha Brémských muzikantů, kte-
ří symbolizují čtyři hrdiny - osla, 
psa, kočku a kohouta - z pohádky 
bratří Grimmů. Skupinka se stala 
hlavním symbolem města, který 
nalezneme téměř ve všech podo-
bách - ať už jako plyšové hračky 

ˇ

Lübeck

nebo gumové bonbóny. Domně-
lý dům robinsona crusoea. 
Hanzovní město staré dvanáct 
set let je nabité architektonický-
mi skvosty jako málokteré místo 
v severním Německu. Brémy mají 
nádherné historické jádro a po-
těší vás osobitou veselou atmo-
sférou se severským nádechem. 
Srdcem Starého města je náměstí 
Marktplatz, které bývá označo-
váno za nejelegantnější v celém 
Německu. Nádherná gotická 
budova Staré radnice postavená 
v letech 1405 až 1410 (interiéry 
4 EUR). Svobodné hansovní měs-
to Brémy je nejmenší německou 
spolkovou zemí. Starobylá čtvrť 
Schnoor s úzkými uličkami. Ná-
vrat do Prahy do půlnoci.

termíny:

05.12. - 07.12. 2014 
04.12. - 06.12. 2015

cena: 3.900 kč

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

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

trAsA: F
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Historie vánočního stromku: 
pochází pravděpodobně ze 
severu německa - jednu z nej-
starších dochovaných zpráv 
o ozdobeném stromku v míst-
nosti můžeme nalézt v brémské 
cechovní kronice z roku 1570. 
Zprvu se vyskytoval v řemesl-
nických a cechovních domech, 
později (polovina sedmnácté-
ho století) se začal objevovat 
i v soukromých obydlích. Za hra-
nice Německa se obyčej rozšiřuje 
v devatenáctém století, přičemž 
se ujímá spíše ve městech a až 
později na venkově.

v Hamburgu bydlí například 
tito slavní lidé: slovenský herec 
juraj kukura („Nech brouka žít“), 
zpěvák oliver bendt – hvězda 
legendární skupiny goombay 
dance band, která nás v letech 
1979-80 omámila legendární 
písní Sun of Jamaica. V Hambur-
ku bydlí s rodinou i další hvězda 
pop musik 80. let – představitelka 
tzv. německé nové vlny – nena 
( „99 Luftbalonns“). Ve městě se 
narodil další představitel tohoto 
stylu joachim Witt. Z Hamburku 
pocházejí i další žánrově tak růz-
norodé skupiny - oblíbení tech-
naři scooter, metalová skupina 
Helloween, seskupení zpěváků 
gregorian. Německá popová 
hvězda sasha byl dlouhá léta 
přítelem zpěvačky Marty jando-
vé, se kterou bydleli v Hamburku. 
V Hamburku se narodila slavná 
zpěvačka sarah connor. V Ham-
burku objevil na jedné talentové 
soutěži Dieter Bohlen zpěvačku 
cc catch.

v brémách se narodil světozná-
mý muzikant james last, sklada-
tel a „majitel“ velkého orchestru. 
Další hudební hvězdou ze světa 
šlágrů z Brém (narodil se zde i zde 
zemřel) je ronny roloff, který už 
v roce 1970 natočil sierra Mad-
re del sur. Píseň skončila bez 
většího zájmu publika. Dnes je 
to šlágrový megahit, který na-
zpívali další německé šlágrové 
hvězdy Heino, Tony Marshall 
a další.Z Brém je jedna z nejlep-
ších skupin stylu eurodancez 90 
let Mr. president (hit „Coco Jam-
boo“ 1996.)

z vážnějšího soudku: V Ham-
burku se narodil romantický 
skladatel jakob ludwig Felix 
Mendelssohn bartholdy (a to 
je dost vážná věc - složil Svatební 
pochod, při kterém lidé juchají, 
aby se pak mlátili válečky na 
nudle a rvali se o děti a majetky, 

zlatá Tichá noc), v lübecku paul 
thomas Mann - držitel Nobelo-
vy ceny za literaturu za rok 1929. 
V Lübecku se i odehrává velká 
část filmu podle románu Tho-
mase Manna buddenbrooko-
vi. V Hamburku skončila životní 
cesta legendárního filmaře karla 
lamače (Hadimrška, Ducháček, 
U pokladny stál,…), který zde 
i dlouhá léta žil. V Hamburku žila 
i současná populární kancléřka 
Angela Merklová. V hambur-
ské čtvrti Hafen City má druhý 
domov profesionální boxer a bo-
jovník za svobodnou Ukrajinu 
vladímír klitschko.

značky, které znáte, ale možná 
nevíte, že jsou z Hamburku či 
brém: tentokrát na téma káva 
- tchibo založil v  Hamburku 
v roce 1949 Carl Tchilinghiryan. 
To zase v  Brémách se narodil 
Klaus Johann jacobs, vystudo-
val univerzitu v Hamburku a pře-
vzal od táty firmu, kterou založil 
prastrýc na starém městě v Bré-
mách,…. Z jiného, než kávového 
pytle…obi založili v roce 1970 
Emil Lux a Manfred Maus a první 
prodejna byla v Hamburku. Svě-
toznámá značka piva beck je 
z Brém. z Hamburku je i první 
kosmetický krém na světě – 
umíchala ho firma niveA, která 
ho uvedla v Hamburku na trh 
v prosinci roku 1911. Novou in-
grediencí byl eucerit.(v latině ni-
veus znamená sněhobílý). V Bré-
mách byla založena jedna z těch 
velmi kvalitních fastfoodových 
firem s rybími výrobky nordsee. 
Založila jí skupina rybářů a ob-
chodníků jako řešení přebytků 
ryb, které se prodávaly na rybím 
trhu. První restaurace byla na svě-
tě. Stalo se to v roce 1896.

Móda z Hamburku:

V roce 1923 byla v Hamburku 
založena světoznámá značka 
džínového oblečení H.i.s. Módní 
značka jil sander je z Hambur-
ku, odkud pochází i slavný pro-
ducent psacích potřeb a hodinek 
Montblanc. Dnes je Montblanc 
součástí skupiny Richemont, je 
sesterskou firmou luxusních fi-
rem jako jsou Cartier, Van Cleef 
& Arpels, Chloé, Mercier. V roce 
1962 byla v Hamburku založe-
na módní značka tom tailor. 
V roce 1978 vznikla v Hamburku 
módní značka closed. Módní 
značku joop založil Wolfgang 
Joop v roce 1986.Z Hamburku je 
i jeden z nejslavnějších módních 
guru karl otto lagerfeld.

nočník karl otto lagerfeld. 
Prestižní světové listy prohla-
šují, že neexistuje větší módní 
ikona, než je právě on. Muž, kte-
rého svět nezná bez slunečních 
brýlí, tmavého saka a s bílými 
vlasy svázanými do culíku. Jeho 
modely nosí hvězdy jako lady 
gaga, penélope cruz, emma 
Watson  nebo monacká prin-
cezna charlene. Právě na svat-
bě monacké princezny Lagerfeld, 
narozený v německém Hambur-
ku, nemohl chybět. Lagerfeld je 
výraznou tváří luxusní značky 
chanel, pro kterou vymyslel 
nový trend - plastovou kabelku, 
která vypadá jako slavný parfém 
Chanel N°5. Zpěvačka rihanna si 
pořídila hned dva kusy. Pro nás 
je tu malý problém – to je cena. 
Pořídit se dá za necelých 180 tisíc 
korun.

víte, že existuje český Ham-
burk? Česká republika má pro-
najatou část přístavu v Hamb-
urku od Německa do roku 2028. 
Pronájem části Hamburku od 
Německa je důsledek posta-
vení Československa na straně 
vítězů první světové války. Tak 
například v roce 1975 jsme ještě 
měli 11 českých námořních lodí, 
tento rok vykonala českosloven-
ská flotila 110 cest. To bylo „pirá-
tovi z Prahy“ Viktoru Koženému 
12 let a ještě si pouštěl na rybníku 
loďku vyřezanou z kůry…. Každo-
pádně dodnes je 300 českých ná-
mořníků na světových oceánech, 
ale česká loď není ani jedna…. 

kvízová otázka: Z Hamburku 
přišel do New Yorku s námořníky 
hamburger. Toto oblíbené jídlo 
německých námořníků začali na-
bízet restaurace v přístavu v New 
Yorku. Ale víte, odkud jim námoř-
níci přivezli původní recepturu 
do Hambrurku? Odpověď nalez-
nete na straně 85.

9.díl z 30 případů majora Zeman 
se jmenoval Loď do Hamburku 
– kam ale tajný agent major Jiří 
Hradec opravdu nikdy nedora-
zil, natáčelo se ve Warnemünde 
v časech NDR, což je mořská část 
Stralsundu, kam vede náš druhý 
zájezd.

z Hamburku pochází i nivea 
a v podstatě krém vůbec (la-
tinsky  niveus  – sněhově bílý). 
Prvním produktem řady byl ni-
vea creme (krém nivea), kte-
rý byl uveden na trh v prosinci 
roku 1911. Spoluvynálezci krému 
byli chemik isaak lifschütz, der-

matolog  paul unna  a  Oskar 
Troplowitz, lékárník, majitel firmy 
Beiersdorf. Použili vodu, olej, gly-
cerin, kyselinu citronovou a no-
vou ingredienci -  eucerit. Ta 
umožnila dosud nevídané, totiž 
spojit vodu a olej do dlouhotrva-
jící stabilní báze - krému. Výsled-
nému produktu dali název Nivea.

z 15 nejvyšších kostelů světa 
stojí 4 v Hamburku: 5. nejvyšší 
kostel světa (147 m) - kostel sva-
tého Mikuláše se zvonkohrou, 
11. nejvyšší kostel světa - kostel 
sv. Petra  (133 m), 12. nejvyšší 
kostel světa - kostel sv. Michala 
(132 m), 15. nejvyšší kostel světa 
- kostel sv. Jakuba (125 m). 

h
A

N
z

O
V

N
í M

E
s

t
A

 J
A

k
 J

E
 N

E
z

N
á

t
E

ˇ



36

V
ík

E
N

D
 V

 b
E

R
l
íN

E vánoČní víkend v berlíněi

berlín je 2. největší město evropské unie, největší ně-
mecké město a od roku 1991 i hlavní město sjednoce-
ného německa.

během dvou dnů si můžete užít berlína podle vlastního gusta. 
pochopitelně můžete využít i prohlídky města s naším průvod-
cem, ale jinak se vám otevírá prostor pro individuální užití tohoto 
živého velkoměsta. Adventní trhy, nákupy, muzea, atrakce pro 
děti, večerní život, památky, trabant safari…

berlín má asi nejvíce vánočních trhů ze všech světových měst – na 
území města jich je neuvěřitelných 60 – snad nejkrásnější vánoční 
trh je v centru na náměstí gendarmenmarkt, každý trh ale má svo-
ji neopakovatelnou, jedinečnou atmosféru - velký berlínský trh, 
který se táhne od Alexanderrstrasse až k náměstí Alexanderplatz, 
hvězdný trh v moderní budově sony centrum, kulturní vánoční 
trh, chanuka trh v Židovském museu, trh u Červené radnice, …. 
za pozornost určitě stojí vánoční trh před královskou kulisou 
zámku charlottenburg, kam vás rovněž odvezeme, největší ber-
línský krytý trh v „Gropius Passagen“,…Máme pro vás řadu tipů, jak 
si město užít. Tak jen základní program:

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. berlín adventní. Tento den jsou 
otevřeny obchody do večera. Nocleh v Berlíně.

2.den: Adventní berlín – trhy, muzea, památky, atrakce,…Adventní 
trh u zámku charlottenburg. Návrat do Prahy mezi 22. a 24. hodinou.

Berlín v čase adventu: základní prohlídka města a především čas 
na úžasnou adventní atmosféru německé metropole - kombinaci 
klasického adventu na historickém berlínském adventním trhu (jeden 
z 60 berlínských adventních trhů) a neuvěřitelné světelné výzdoby 
nákupních tříd a náměstí centra města. „Město budoucnosti“ s největší 
moderní výstavbou na světě (snad jen některá asijská města mají stej-
ný boom) a vedle Paříže s nejpřepychovější vánoční výzdobou nabízí 
i tradiční starobylá adventní zákoutí jako ostatní historická německá 
města. Třída Unter den Linden, Braniborská brána, Humboldtova 
univerzita, Muzejní ostrov, Říšský sněm,… 2 tipy na vánoční trhy: 

nostalgická vánoční nálada na náměstí Gendarmenmarkt. Noviny Ber-
liner Morgenpost: „nejkrásnější berlínský vánoční trh na nejkrásnějším 
berlínském náměstí”, okolo 150 adventních stánků, každý rok okolo 
600 tisíc návštěvníků, krásné osvětlení historických budov, přes 1 km 
vánočního osvětlení, přes 1000 vánočních koulí, 120 svítících hvězd, ...

vánoční trh u opery - v historickém středu Berlína vás čeká cca 160 
stánků s uměleckými výtvory řemeslníků z celého Německa, ale i z Již-
ního Tyrolska či z Čech. Budova opery, pohled na berlínský dóm, ... 

termíny:

06.12. - 07.12. 2014

05.12. - 06.12. 2015

cena: 3.000 kč 

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

doplatek: 1/1 - 700 Kč, večeře 540 Kč, kompletní pojištění Allianz 

132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

 

berlín kulturní: Budete bydlet ve 
městě, tak proč si nevyrazit večer 
za kulturou. V sobotu 6.12.: velký 
sál philharmonie berlin – kon-
cert berlínských filharmoniků, 
státní opera v schilerově di-
vadle – opera Faust, německá 
opera – Mozartova kouzelná 
flétna, komická opera

V Berlíně se točilo množství hollywoodských filmů a neskonale mno-
ho filmů německých (každý rok nejméně 10 filmů, to jsou stovky 
filmů), z těch světových připomeňme bournův mýtus (2004 - to se 
tady potkával v jednom stejném momentu Matt Damon s Arnoldem, 
který chodil v historickém kostýmu – cesta kolem světa za 80 dní), 
kabaret, pianista, spy game (Brad Pitt a Robert Redford), …V Berlíně 
se natáčela 13. bondovka s rogereme Moorem – chobotnička 
(například Kurfürstendamm či Checkpoint Charlie). Z německých 
filmů si připomeňme film Modrý anděl (1930) s Marlen dietrich či 
i u nás promítaný film good bye lenin (2003), kdy nemocné babič-
ce znovuvytvářejí iluzi zaniklé NDR. Pokud budete chtít k zájezdům 
seznam filmů z Berlína, můžeme vám ho poslat s odbavením. berlín 
má i Filmové muzeum a hvězdný chodník slávy.

ˇ 25
l e t

pá d u  b e r l í n s k É  z d i

2014

Gendarmenmarkt
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novinka

HAnzovní  
MěstA 
A berlín 
aneb Advent u baltského 
moře

1.den: Odjezd z Prahy ve 23.45 
hodin. 

2.den: stralsund (unesco) 
- Návštěva vánočních trhů 
v hanzovním městě Stralsund 
(UNESCO) na historickém náměs-
tí Alten Markt s gotickou radnicí 
a historickými domy měšťanů 
a obchodníků. Trh se táhne sta-
rým městem až k náměstí Neu-
en Markt . V radnici nabízejí své 
produkty umělci v  největším 
klenutém sklepu v  přímořské 
oblasti Německa. Stralsund je 
charakteristický množstvím do-
chovaných gotických cihlových 
staveb, např. Nikolaiskirche, 
Marienkirche, Katarinenkloster, 
radnice (ze 13. století). rostock 
je největší město spolkové země 
Meklenbursko-Přední Pomořan-
sko a bývalé hanzovní město. Ad-
ventní trh v rostocku je vedle 
Hamburku největším trhem 
na severu německa a přitahu-
je každoročně statisíce turistů, 
zejména ze Švédska a Dánska 
a patří k největším v Německu 
vůbec s cca 250 stánky a s dél-
kou 3,2 km – od náměstí Neuen 
Markt přes Universitní náměstí 
k městské bráně a k přístavu. Do-
jezd do Berlína. Nocleh v Berlíně.  
3.den: berlín v čase adventu: 
základní prohlídka města a pře-
devším čas na úžasnou adventní 
atmosféru německé metropole, 
berlínská muzea. Návrat do Prahy 
do cca 23. hodiny.

termíny:

12.12. - 14.12. 2014  
11.12. - 13.12. 2015

cena: 3.400 kč

cena zahrnuje: dopravu, 1 x 
nocleh v hotelu *** vč. bufetové 
snídaně v Berlíně, průvodce, po-
jištění CK proti úpadku. 

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

 

po stopách majora zemana, majora jirky Hradce (rudolf jelínek) 
a agentky Hanky bízové (regina rázlová) – super vzrůšo ze 70. 
let minulého století: V místní části Rostocku – Warnemünde, která je 
přímo u moře, se odehrává díl Majora Zemana Loď do Hamburku. Rov-
něž 18. (Bílé linky) a 20. díl (Modrá světla) se natáčely ve východním 
Berlíně a na východoněmecké Rujáně. Vy si dnes klidně můžete vybrat 
mezi zájezdem do originálního Hamburku či do filmového Hamburku 
– Rostocku. A Berlín? Je to letos už 25 let jedno město. Nemůžeme si 
odpustit vzpomínku na jednu scénu ze seriálu Major Zeman – záběr: 
„Jirku Hradce napadli v berlínském metru Böhm s Fantou“... pochopi-
telně v západoberlínském metru… ale natáčelo se na Alexanderplatz. 
Rostock hrál ale Hamburk ještě jednou, a to v seriálu cirkus Humberto.  
 
V Rostocku se narodil joachim gauck – současný německý prezident, 
cyklista jan ullrich, který jako první a doposud jediný Němec vy-
hrál cyklistický závod „Tour de France“ (1997), držitel Nobelovy ceny 
ludwig karl Martin leonhard Albrecht kossel.

berlín sportovní: v Berlíně padly dva zásadní atletické rekordy – 
v rozpětí pouhých 4 dnů je v roce 2009 vytvořil usain bolt – stovku 
zaběhl za 9,58 a dvoustovku za 19,19. V Berlíně padly i rekordy na 
2.000 metrů a v maratónu. Na MS ve fotbale byl z Berlína jediný hráč, 
a to v týmu Kolumbie, hráč berlínského klubu Hertha BSC.

berlín – hlavní město německého filmu: v berlíně se odehrává na 
300 filmů. Z Berlína je filmová společnost rialto Film, která v roce 
1962 natočila první mayovku poklad na stříbrném jezeře. Hned 
2 známé postavy z tohoto filmu se v berlíně narodily, a to götz 
george neboli Fred Engel a ralf Wolter neboli umluvený a skalpo-
vaný Sam Hawkins z pokladu na stříbrném jezeře. Götz George 
je ale v první řadě duisburský komisař Horst Schimanski v seriálu 
Místo činu. 

berlín filmový, berlín hudební  

V Berlíně je známé filmové studio babelsberg. V Berlíně se narodila 
Marlene dietrichová. jürgen Heinrich alias komisař siska žije 
v Berlíně a ve španělském Alicante. Siska je kriminální seriál z Mni-
chova. V Berlíně se odehrává skoro 200 dílný kriminální seriál Wolffův 
revír (173 dílů). Každé velké město má svůj seriál z nemocničního 
prostředí, ten berlínský se jmenuje stefanie a rovněž se vysílal v čes-
kých televizích. Ve Východním Berlíně se narodil herec rené dan 
steinke , který v letech 1999 – 2001 a poté 2004 – 2006 hrál v seriálu 
televize rtl kobra 11 vrchního komisaře toma kranicha. Tato role ho 
proslavila. V Berlíně se narodila herečka rhea Harder-vennewald – 
pokud sledujete seriál Policie Hamburg, tak je to ta menší blondýnka 
– policistka Franzi Jungová. V Berlíně se narodil skladatel filmové 
hudby Martin Hermann böttcher, který je autorem kompletní hud-
by k filmům o Vinetouovi. V Berlíně se narodil i zemřel herec Horst 
Werner buchholz, který je nejvíce znám jakožto nejmladší pistolník 
Chico ze sedmi statečných mužů ve stejnojmenném filmu sedm 
statečných z roku 1960, zahrál i si i v české filmové pohádce pták 
ohnivák z roku 1997 režiséra václava vorlíčka. V Berlíně se narodil 
i smíšek z pána prstenů – herec dominic bernard patrick luke 
Monaghan.sat. 1 (Sat Eins) je první německá soukromá televizní 
stanice – sídlí v Berlíně. První zvukový film na světě jazzový zpěvák 
byl prezentován v Berlíně v roce 1927. Velká část oblíbeného filmu 
pro celou rodinu cesta kolem světa za 80 dní (2004) se natáčela 
v berlínském studiu Babelsberg, ale i v reáliích Berlína. Ve filmu hrají 
Arnold schwarzenegger (letos máme v zájezdu do Grazu i jeho rodný 
dům), owen Wilson a jackie chan. Například Francouzský dóm na 
náměstí Gendarmenmarkt, kde jsou i adventní trhy, hraje banku Bank 
of England. Budovu královské akademie, kde slavná sázka vznikne, 
hraje divadlo na stejném náměstí, kde si budete užívat adventních 
trhů. Část pátrání německého „Indiana Jonese“ ve filmu kopí osudu 
(2010) se odehrává v prostorách Braniborské brány. Z vážnějších filmů 
připomeňme berlin 36 z roku 2009 či operace valkýra s tomem 
Cruisem. Z akčních filmů Mission: impossible iii (2006) s tím samým 
fešákem v hlavní roli. 

Kontrolní otázka: Je v USA Berlín? 
Odpověď naleznete na straně 85.

ˇ
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rakousko adventní 
Vedle Německa je Rakousko druhou 
adventní velmocí s  překrásnými 
adventními trhy v horách (St. Wolf-
gang, Mariazell, Bad Ischl, Hallstatt, 
Kitzbühel, Gmunden, Velden, 
Rattenberg,….). Na všechny nejkrás-
nější alpské trhy se s námi můžete 
zajet podívat. stálicemi v popula-
ritě jsou adventní zájezdy do víd-
ně, lince, salcburku a Śtýrského 
Hradce. Letos vám nabízíme i spol-
kové země na „krajích“ Rakouska - 
Burgenlandsko, Vorarlbersko a Ko-
rutany. rakousko dalo světu Tichou 
noc, překrásnou tradici čertovských 
běhů a rejů - krampuslaufů, jsou zde 
obrovské tradice řezbářů a stavite-
lů jesliček,…. Rakousko sbírá jeden 
bod za druhým v zápisech do katalo-
gu Nehmotného kulturního dědictví 
UNESCO - na všechny ty nádherné 
tradice a zvyky vás v průběhu adven-
tu i v průběhu roku 2015 odvezeme 
- jsou to: shánění stád almabtrieb, 
glockneři a ptáčníci ze solné ko-
mory, krampusové z hor, vídeňské 
kavárny,… 

rakouský štědrý den - je téměř 
stejný jako u nás, společná stale-
tá historie se zkrátka nedá zapřít. 
V Rakousku tedy nečekejte nic jiné-
ho než: stromeček, koledy, rybu,…
Velmi rozšířené jsou adventní věnce 
u vchodů do domů a adventní kalen-
dáře. Rodiny se scházejí o Štědrém 
večeru u společného stolu k slav-
nostní večeři, po ní zapálí svíčky na 
stromečku, zpívají koledy a rozdávají 
si dárky, které přináší Ježíšek. Hlav-
ním chodem je kapr s bramborovým 
salátem nebo jiná ryba v různých 
úpravách, ale také vídeňský řízek, 
případně pečená husa či krůta. Ne-
smí chybět různé cukroví včetně 
vanilkových rohlíčků, vánočka ani 
štrúdl.

K rakouským putováním patří cesty 
po stopách císařovny Sisi, po sto-
pách Mozarta, letos velmi aktuálně 
po stopách Ferdinanda, kterého 
nám před sto lety zastřelili v Saraje-
vu, po stopách Terminátora Arnolda 
či Franze Schuberta, po stopách val-
číků či Conchity Wurst. Je to pestro-
barevná škála… 

Ze Švejka: „Tak nám zabili Ferdinan-
da.“ - „Kterýho, paní Müllerová? Já 
znám dva… „- „Pana arcivévodu 
z Konopiště, toho tlustýho, nábož-
nýho…“ 

„Některej revolver vám nedá ránu, 
kdybyste se zbláznila. Ale na pana 
arcivévodu si jistě koupili něco lep-
šího. „

celosvětově nejznámější rakouské 
značky jsou: uvádíme ty, které mají 
sídlo v místech, která letos navštívíme: 
1. značkou jednoznačně nejznámější 
je Red Bull, 2. Swarovski, 4. Raiffeisen, 
6. Erste Bank, 7. Spar. Rakousko a lyže: 
z Rakouska jsou tyto značky lyží: Ato-
mic, Blizzard, Fischer a Kneissl. Dozvíte 
se něco i o firmách či značkách Julius 
Meinl, Pez,…Podíváte se do rodišť 
sacherova dortu, lineckých dortů či 
išských koláčků a dortíků,…V největší 
prodejně Swarovski na světě naše dámy 
provede místní český průvodce a zaří-
dili jsme to pro vás zdarma.

Pojedeme po stopách slavných filmů 
Sisi, Angelika, Tři mušketýři, James 
Bond, Amadeus, Nesmrtelná teta,…

Máme skvělé tipy pro rodiny s dětmi 
- dráha „Světem Vánoc“, zoo s pandou 
velkou a koalami, termální světy, obří 
akvária,…ale hlavně ty čerty. Stačí je-
den víkend a vaše děti budou vzorné 
celý další rok - „a to se vyplatí…a při za-
koupení dvou míst rákoska zdarma…“ 
To je legrace, nebojte. Naopak pro vaše 
děti vždy máme v buse nějaké sladkosti 
i zábavu.

Hned na začátku vám nabídneme 
zájezdy na 1. a 3. největší průvod 
čertů na světě,…a ten druhý největ-
ší? je v třídenním zájezdu do solné 
komory. K tomu ledové sochy a ter-
mální bazény, projížďky saněmi s ko-
níky a trhy v Salcburku. Skvělé víkendy 
s ještě skvělejšími hotely - v centru čer-
tovského dění nebo v klidu přírody pod 
Dachsteinem nebo s bazénem…stačí si 
vybrat…Na čerty vás vozíme od roku 
1992. bavte se…
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zájezdy na rakouské čertovské průvody - krampuslaufy - pořádáme již 20 let. na 
největší průvod čertů světa do schladmingu jsme jezdili řadu let jako jediná česká 
i slovenská cestovní kancelář. i dnes zde máme prioritní postavení - máme velmi 
úzké vztahy s organizátory průvodu. vy, naši klienti, budete bydlet přímo v dějišti 
průvodu ve skvělém hotelu, dá se říci v nejlepší možné lokaci ve schladmingu.

Český čert je jiný než ten alpský, je hodný, dobrosrdečný, přihlouplý,…obvykle naši čerti lezou z pískovcových skal-
ních roklí - Prachovské skály,…Adršpach,…zatímco rakouští přichází z alpských lesů, horských luk, jezírek, tůní, jezer, 
potoků,…Pokud se vám v zájezdu nebude něco líbit, řekněte to průvodci, protože: „Co je šeptem, to je s čertem“. Při 
průvodu - radíme vám dobře - nekrmte je, protože: „Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění“. No ještě na dvě přísloví 
jsme si vzpomněli: „Kam čert nemůže, tam nastrčí ženskou“. „Šijou s tebou všichni čerti“. To je ostatně i ve filmu Noc 
na Karlštejně: „Tam, kde nesmí zajít ďábel, tam si ženu dosadí“. Upozornění pro pány: ( Z filmu S čerty nejsou žerty) 
lucifer: „Pozor na peří a žádnej alkohol!“ 

vítejte ve světě čertů, které letos kromě filmů uvidíte i pěkně na živo. Na rozcvičení jsme vám připravili malý seznam 
čertovských, mnohdy i čertovsky dobrých, filmů: Peklo s princeznou, Z pekla štěstí, Anděl s ďáblem v těle, Ďábel 
nosí Pradu, Čert ví proč, Čertova nevěsta, Inferno, Čertův švagr, Čerte, tady straší, Hrátky s čertem, Jak vyženit z pekla 
štěstí, Ďábelská tchýně, Anynka a čert, Cesta do pekla a zpátky, Tanec s ďáblem, Čerte, drž se svého kopyta, Čertova 
skála, …Jízda do pekel, Ďáblova slza, Kam čert nemůže (tady je čertice žena Jana Hlaváčová),…Pravá a levá ruka 
ďábla (Terence Hill), Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert (na čerty ze Schladmingu určitě nezpomenete), 
Dilino a čert, Ďábelské klíče,Rok ďábla, S čerty nejsou žerty, Vražda ing. Čerta (tady vidíte, že jsou i čerti vzdělaní), 
Poslední propadne peklu, Čertík Bertík, Skleněné peklo (Paul Newman), Peklo s princeznou, Z pekla do Texasu... Může 
se ovšem objevit i „Divoký anděl“.

Klienti ze 4 českých obcí Peklo a z pěti osad Peklo, z pražské čtvrti Ďáblice a z pražské Čertovky a zaměstnanci 
plzeňského kulturního domu Peklo mají slevu 10 %. Existuje i příjmení Peklo - tak i tito klienti mohou čerpat svoji 
čertovsky výhodnou slevovou nabídku. Chce-li s námi jet i DJ Lucifer, tak může jet za polovic. Naopak ďábelsky proradní 
vysocí politici mají k zájezdům příplatek 200 %.

Hlavně, aby se venku neženili všichni čerti.

Jeden film jsme si vymysleli. Víte, který? Odpověď je na straně 85

I rocková hudba je plná čertů a pekla, například nejslavnější songy od AC/DC

 - Highway to Hell, Hells Bells.
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tento zájezd jezdíme 17 let 

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  5.30 
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 
vytesaný v ledovci letos hostí 
ledové sochy. Další novinkou 
vedle vyhlídky Sky Walk je tu od 
loňského roku 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 počasí 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.

termíny: 

22.11. - 23.11. 2014  
21.11. - 22.11. 2015

cena:  3.200 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.

ˇ
ˇ
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Váš HOTEL *** ve Schladmingu: zcela nový moderní hotel v ideální 
poloze pod lanovkami na Planai. Moderní pokoje se sprchou a WC, 
kabelovou TV, rádiem, trezorem a bezpl. připojením na internet. Celý 
hotel je nekuřácký. Sky sauna na střeše s terasou, odkud je panorama-
tický výhled na vrcholy Dachsteinu a Planai. Jen 5 minut pěší chůze 
na Hlavní náměstí !!!!! Čertovský průvod u něj končí. Kolem hotelu do 
100 metrů naleznete moderní údolní stanici na Planai, největší alpskou 
aprés ski hütte, kde bude večer velká čertovská párty, obchody se 
suvenýry i s oblečením, supermarket s rakouskými specialitami, krytý 
městský bazén či skvělé wellness hotelu Falkensteiner (byl postaven 
rovněž pro potřeby Mistrovství světa), které lze za poplatek navštívit. 
Většina pokojů má výhled na hory, stravování je fantastické. Sky sauna 
na střeše se 3 různými saunami a s fantastickým výhledem na svět 
hor. Finská venkovní sauna, pára, …. Snídaně: bufet. Večeře: různé 
předkrmy, salátový bufet, výběr ze tří hlavních jídel, polévka, desert, 
kuchaře uvidíte při práci,…Hotelový bar je útulný, má rozsáhlou vi-
notéku, můžete si dát pivo ze Schladmingu i míchané nápoje. Přímo 
před hotelem máte legendární FIS sjezdovku - dějiště krkolomných 
pádů na MS světa. Prostě skvělé.

váš Hotel ve scHlAdMingu hodnocení: 9,2 z 10 na booking.com 

Bude to slovy skupiny Kabát „Po čertech velkej koncert“ (mimochodem 
jejich 6. album se jmenuje Čert na koze jel).

Z oblasti pocházejí čertovsky dobří lyžaři například Michael Wal-
chhofer se narodil v Radstadtu či josef „sepp“ Walcher ve Schlad-
mingu. V Therme Amadé je čertovský tobogán s lopingem.

budeme-li mluvit řečí filmů, pak výjezd na Dachstein lze nejlépe 
nazvat: Doba ledová, Ledové ostří, Skála,…ale nejlépe ho vystihne 
hláška z jednoho českého filmu - Homolka a Tobolka: „Až budeme 
nahoře, to teprv budou panoramata!“…protože: „jen ho nechte, ať 
se bojí“ (český film, 1977). Rakousko otevřelo v loňském roce nejvyšší 
most - od nádherných výhledů na Alpy vás bude dělit jen sklo a pro-
past hluboká 396 metrů. To je čertovské místo. 14 schodů vás vyvede 
do nikam…do volného prostoru. Most je spojený s Ledovým palácem 
(je v ceně vstupenky do paláce, pokud půjdete jen na most, vstupné 
je 3 EUR, co je důležité - do Ledového paláce můžete jít pohodlně bez 
tohoto mostu - to není pro každého - sám se výšek „pekelně“ bojím).

Mistrovství světa v alpském lyžování 2013, v pořadí 42. ročník, se 
konalo v rakouském Schladmingu od 4. do 17. února 2013. Mezi hosty 
byla celá řada celebrit, například milovník lyžování a rodák ze Štýrska 
Arnold schwarzenegger či další skvělý herec kevin costner. Oba 
dva bydleli v hotelu, který je jen 150 metrů od hotelu, kde budete 

bydlet vy. A pozor, náš hotel je 
lyžařskému areálu blíž, protože je 
přímo u dojezdu slavné závodní 
sjezdovky. vip nabídka, chcete-
li, zajistíme vám za doplatek byd-
lení v hotelu celebrit. V něm by-
dleli i spolkový prezident Heinz 
Fischer, populární rakouský zpě-
vák Andreas Gabalier či lyžařská 
legenda Hermann Maier.

lekce štýrštiny. Jak se zdraví - 
v horách Griass ́ di, v Grazu Hallo, 
na jihu Štýrska Servas. Když říká 
Štajerák „Jasně“, řekne Souwie-
sou. Když řekne „jde to dobře 
a pěkně rychle, poví: Des geht 
mir nix, dir nix!, atd. Mluví se tady 
zkrátka trochu jinak než jinde…

N
E

J
V

E
t

š
í 

k
R

A
M

p
u

s
l
A

u
f
 s

V
E

t
A

ˇ
ˇ



R
o

t
h

e
n

b
u

R
g

,  W
ü

R
z

b
u

R
g

, b
a

m
b

e
R

k
,  b

a
y

R
e

u
t

h

43

Atraktivní adventní 
novinka 

999 ČertŮ 
v oHnivÉM 
pŘedstAvení  
 
rakouské město vánoc štýr 
- adventní salcburk - roman-
tická projížď ka kočárem pod 
dachsteinem - hotel v ram-
sau

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. rakouské město vánoc steyr je proslavené svými sbír-
kami betlémů a vánočních ozdob. Prohlédnete si toto historické městečko na soutoku řek, na-
vštívíte na starém městě největší světovou sbírku historických vánočních ozdob a u pout-
ního kostela christkindl si prohlédnete dva betlémy - jeden mechanický a největší betlém 
na světě o ploše víc jak 60 m2. Dojezd na ubytování do hotelu *** v Ramsau. Náhorní plošina 
kolem Ramsau se nachází v nadmořské výšce 1100-1700 m pod jižní stěnou dachsteinského 
masivu a vysoko nad údolím Schladmingu. Zkrátka uprostřed překrásné alpské přírody. Večer 
vás čeká výjezd na největší čertovskou show na světě ve schladmingu.

2.den: Po příjemném probuzení v horách a po bohaté bufetové snídani jsme pro vás připra-
vili projížď ku kočáry či saněmi taženými koňmi v ramsau. Zbytek dne prožijete na ad-

ventních trzích v  salcburku. 
Doporučujeme skvělou no-
vinku Dóm Quartier. Návrat 
do Prahy do půlnoci.

termíny: 

22.11. - 23. 11. 2014  
21.11. - 22. 11. 2015

cena:  3.200 kč

cena zahrnuje: dopravu, nocleh v hotelu*** včetně bufetové sní-
daně v Ramsau, průvodce, pojištění proti úpadku.

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

trAsA: A

Váš hotel
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jezdíme 8 let

vánoČní sAlcburk, jezerní 
slAvnosti u jezerA 
WolFgAngsee A největší 
krAMpuslAuF světA  
 
letos jsme propojili to nejlepší 
ze zájezdu salcburk a jezerní 
slavnosti a ze zájezdu největší 
krampuslauf v jeden parádní 
víkend, a  s  krásným hote-
lem*** s bazénem ve schlad-
mingu. tento výlet na čerty 
můžete jet jako zájezd advent 
i jako zájezd relaxační a hlavně 
- rozhodnout se můžete až u sní-
daně dle nálady a počasí.

1.den: Odjezd z  Prahy v  5.30 
hodin. Adventní salcburk - pro-
hlídka města a slavné vánoční 
trhy, možnost návštěvy Moza-
rtova 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 figur, 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 celodenní 
pobyt v bad ischlu s jeho sol-

nými termálními lázněmi a vě-
hlasnou cukrárnou Zauner. Vstup 
do lázní je cca 16 EUR. Bazény 
mají cca 32 °C teplou vodu a 3 
% obsah soli (jako Jadran). Nád-
herná venkovní sekce se slaným 
bazénem a  s  kanálem divoké 
vody v zahradě - výhled na hory 
z horkých termálních bazénů je 
skvělý. Návrat do Prahy kolem 23. 
hodiny.

termíny:

22. 11. - 23. 11. 2014  
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.

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 oficiální 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.

Wolfgangsee

Vyjížďka „zubačkou“ nad jezero

Termální lázně Bad Ischl
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jezdíme 8 let

Čerti 
z kAribiku
letos opět se salcburkem. zá-
jezd doporučujeme i pro rodi-
ny s dětmi. 

1.den: Odjezd z  Prahy v  5.30 
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 od Prahy do 
půlnoci.

termíny:

29. 11. - 30.11. 2014  
28. 11. - 29.11. 2015

cena: 3.100 kč

cena zahrnuje: dopravu auto-
karem, ubytování 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 
filmově, 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
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z filmu Amadeus: Antonio 
salieri: „To byl Mozart! To 
chechtající se nemravné stvo-
ření, válející se po podlaze.“

jezdíme 8 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. nově pak filmový 
zámek sisi ve Fuschlu.

1. den: Odjezd z Prahy v 5.30 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: Fuschl – zámek nad jeze-
rem, kde byl filmový rodný dům 
císařovny Sisi, malý adventní trh. 
Advent na jezeře Wolfgangsee, 
což je v posledních letech jeden 
z hlavních rakouských advent-
ních magnetů. Adventní trhy ve 
dvou letoviscích -st.Wolfgang 
se slavným kostelem a  rozto-
milými uličkami, Mozartovský 
st.gilgen. Mezi jednotlivými 
městečky a  jejich adventními 
trhy jezdí flotila 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.

termíny: 

13.12. - 14.12.2014

12.12. - 13.12.2015

cena: 3.200 kč

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

Firmy, které asi znáte, ale ne-
víte odkud jsou: Absolutně 
nejznámější rakouská značka 
je z půvabného Fuschlu, a je to 
ten, co vám dává křídla, Red Bull. 
Původní recept tohoto energe-
tického nápoje, nejznámějšího 
na světě, je sice ale z Thajska, ale 
kvalitní marketing je z Rakous-
ka. Jen loni bylo prodáno skoro 5 
miliard plechovek ve 160 zemích 
světa. Ve Fuschlu je luxusní sídlo 
firmy, nikoliv výroba. 
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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 traunsee 
a  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 5.30 
hodin. Adventní trhy na jeze-
ře traunsee - adventní trhy na 
půvabném jezerním náměstí 
s kotvištěm nejstaršího uhelné-
ho parníku světa Gisela, s kera-
mickou zvonkohrou na radnici 
v gmundenu. Adventní trh se 
táhne pěší zónou až k dalšímu 
náměstí starého města. ro-
mantický 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 dřevě-
ném mostě kolem plovoucích 
vánočních stromků do nádvoří 
skvostného zámku na adventní 
trh (vstup na adventní trh v zám-
cích Seeschloss a Landesschloss 
Orth -3,50 EUR). Možnost plavby 
lodí. Ubytování v hotelu v eben-
see u jezera Traunsee. Adventní 
trhy v bad ischlu. Mechanický 
betlém s 300 figurkami v býva-
lém hotelu Austria, kde se na ple-
se seznámila 15 letá Sisi a 23 letý 
císař Franz Josef. Známá cukrárna 
zauner. Zauner je rodinná kavár-

na, která byla vyhlášeným a oblí-
beným místem posezení France 
Josefa a Sisi - vynikající domácí 
dorty i pralinky, které si můžete 
koupit jako dárek pro blízké. Nej-
známější jsou oblíbené rohlíčky 
císaře Františka Josefa (oříšky, 
vanilka). Denně zde připraví na 
200 druhů dortů a pralinek. Mů-
žete se vykoupat v termálních 
lázních s horkou slanou vodou 
přímo v centru Bad Ischlu, jen pár 
kroků od adventních 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 vel-
ký betlém, možnost výjezdu zu-
bačkou na vyhlídkovou plošinu 
s punčem, adventní trh přímo 
nad hladinou jezera,... Advent-
ní trhy u jezera Mondsee - ad-
ventní trhy v nádvoří a v křížové 
chodbě zámku, a před slavnou 

bazilikou. Návrat do Prahy mezi 
22.00 a 24.00 hodin.

termíny:  

06.12. – 07.12. 2014 
05.12. – 06.12. 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

Bad Ischl

Bad Ischl
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nočníK

v gmundenu se narodily “hez-
ký holky i  divný holky“…Miss 
Rakouska z  roku 2009 Anna 
Hammel a  zpěvačko-zpěvák 
thomas „tom“ neuwirth alias 
conchita Wurst, senzační vítěz – 
vítězka letošní Velké ceny Eurovi-
ze (hit Rise Like a Phoenix). Co říct 
ke „Končítě“, řečí filmů snad jen 
„Holka nebo kluk“ (film s Adinou 
Mandlovou), „Tootsie“- tam hrál 
dámu Dustin Hoffman, a klasika 
Někdo to rád horké aneb, jak říká 
na konci filmu miliardář Oswood: 
„Nikdo není dokonalý“.

Přesto se vousatá vítězka Euro-
vize ve svatebním stala zlatým 
hřebem přehlídky Jean-Paul 
Gaultiera v  Paříži (11.7.2014) 
a ačkoliv to byla její (jeho) první 
přehlídka, šla (šel) jako poslední, 
což je výsadou nejlepších mode-
lek a nejkrásnějších šatů, kolek-
ce. Jean-Paul Gaultier dokonce 
před ní (ním) poklekl, Gaultier je 
francouzský módní návrhář, který 
začal tvořit s vlastní značkou od 
roku 1976. Patří k nejslavnějším 
a nejvýznamnějším návrhářům 
posledních 30 let. Léta dělal pro 
značky Pierre Cardin a Hermés, 
v roce1990 navrhl kostýmy pro 
Madonnu a její turné. Mezi nej-
známější kostýmy patří charakte-
ristická špičatá podprsenka. Roku 
1997 vytvořil bílý kostým z pruhů 
látky pro film Pátý element s Bru-
ce Willisem, kde ho nosí herečka 
Milla Jovovich…a teď rakouská 
Conchita z Gmundenu. Jak říká 
majitel pivovaru Bernard: „Svět se 
zbláznil“. Ještě jeden drb z Gmun-
denu - před lety jsme tady měli 
adventní zájezd s koncertem Kar-
la Gotta, který místo aby přebíral 
ve Státní opeře Zlatého slavíka, 
zpíval s krojovaným souborem 
v Gmundenu.

V Gmundenu se narodil zpěvák 
stylu Neue deutsche Welle z 80.
let klaus peter karl eberhar-
tinger, který se skupinou erste 
Allgemeine verunsicherung 
natočil hit „Der Watzmann ruft“.

traunsee – jezero jako filmo-
vá kulisa: odehrává se tady část 
kriminálního seriálu stockinger, 
který volně navazuje na Komisaře 
Rexe. Hlavním hitem je ale seriál 
zámecký hotel orth: 6.570 mi-
nut,144 dílů, 9 sérií. Jeden drbík: 
Protože seriál běžel v řadě zemí 
včetně asijských, bylo zvykem, že 
minimálně 2-3 páry týdně s kuf-
ry přijely a chtěly se v ostrovním 

zámku Orth ubytovat…kde ale 
žádný hotel není a nikdy nebyl. 
Pokoje i  recepce byly točeny 
ve studiu na kraji Gmundenu – 
dnes je tam jen v létě otevřené 
muzeum. V Toscanaparku, který 
je součástí Zámeckého adventu 
se v roce 2006 natáčel film Marie 
bonaparte s catherine deneu-
veovou v hlavní roli.

6 kuriozit z oblasti: nehmotné 
kulturní bohatství unesco 
- v této listině jsou zapsány do-
konce tři zcela unikátní tradice 
ze Solné Komory - tzv. glockneři 
z Ebensee, masopust z Ebensee 
a  ptáčníci. V  Ebensee budete 
bydlet. guinessova kniha re-
kordů: V Gmundenu je nejstarší 
uhelný parník na světě (letos je 
175. výročí paroplavby – v muzeu 
můžete shlédnout výstavu), který 
je dosud v provozu – Gisela, v tru-
pu lodi pracuje dokonalý parní 
stroj – vyrobený v Praze. V měs-
tečku jezdí nejmenší tramvaj na 
světě, a aby toho nebylo málo, 
v zemi mezi Hallstattem a Eben-
see vede nejstarší potrubí světa, 
vyrobené z vydlabaných kmenů, 
kterými proudila solanka ze sol-
ných dolů – nejstarších na světě.

st.Wolfgang byl již 3 x za sebou 
vyhlášen jako nejvánočnější ra-
kouské město…Wolfgangsse 
- jezero jako filmová kulisa: 
V září 2011 se v St. Gilgen natá-
čela 13. epizoda z televizní série 
Lilly Schönauer - láska z minu-
losti. Slavnostní premiéra filmu 
byla v kině v St.Gilgenu 11. ledna 
2012, letos běžel film i na českých 
televizích.

bad ischl filmový: Tady není 
co řešit – jedineční trilogie sisi 
s romy schneiderovou v hlavní 
roli. Děj filmu vypráví v podsta-
tě zcela smyšlený příběh o tom 
jak se Alžběta Bavorská (de fac-
to inkognito a mimo rámec všech 
přísných dvorních předpisů a pře-
depsaných ceremonií) náhodně 
seznámí se svým budoucím man-
želem a bratrancem rakouským 
císařem Františkem Josefem I. 
během oslavy jeho 23. naroze-
nin v roce 1853 v rakouském Bad 
Ischlu.

Asi nebude věřit souvislosti 
mezi císařským bad ischlem 
a old shatterhandem, protože 
i Sisi potkala v lese Františka Josefa 
a ne Vinetoua. Ale my jsme jí pro 
vás i přesto našli. V Bad Ischlu se 
totiž v časech Rakouska-Uherska 
narodil režisér a filmový producent 

Harald reinl. Zrežíroval na 60 fil-
mů, ale nejznámější jsou právě 
mayovky, kterých natočil 5, a to 
těch nejlepších včetně legendár-
ního Pokladu na stříbrném jeze-
ře, dále Vinnetou, Vinnetou rudý 
gentleman a Vinnetou – Poslední 
výstřel. Natočil i western Posled-
ní mohykán. To jste nečekali, co? 
A zatímco třeba já jsem jako dítě 
prožíval osudy Old Shatterhanda 
i jeho Rudého bratra, aniž bych 
jako dítě vnímal opravdové rudé 
bratry, o desetiletí později jsem 
v kině omdlíval nad tehdy úžas-
ným filmem plným záhad Vzpo-
mínky na budoucnost od Ericha 
von Däniken. I tento film režíroval 
Harald Reinl.

Válečný akční film kam orli ne-
létají (1968) v  hlavní roli s  ri-
chardem burtonem a clintem 
eastwoodem, kteří osvobozují ge-
nerála na nejnebezpečnějším mís-
tě Říše – v „orlím hnízdě“ - zámku 
Adler. Tím je ve skutečnosti hrad 
Hohenwerfen, který je ve skuteč-
nosti daleko níž v horách než ve 
filmu, ale kam i přesto vy vyjede-
te lanovkou a nebudete ho muset 
dobývat jako filmoví hrdinové.

Ve filmu jsou rovněž atraktivní 
scény s lanovkou, ale ve skuteč-
nosti je její spodní stanice 50 km 
jižněji, na Feuerkogelu v eben-
see, kde je ubytován jeden 
z našich zájezdů. Bude-li v čase 
zájezdu lanovka v provozu a bu-
dete-li mít chuť, zařídíme vám 
dle dohody možnost výjezdu na 
vyhlídkový vrchol.

nočník

v letošním roce, a to 29.května 
zemřel legendární filmový Franz 
Josef v úctyhodném věku 86 let 
(k.böhm), a to přesně ve stejný 
kalendářní den jako jeho Sisi 
romy schneider.

cukrárna zAuner v bad ischlu 
patří k absolutní špičce v ra-
kousku.

specialita od nás pro vás: Bu-
dete-li chtít, pánové, vezmeme 
vás do nádherné privátní palírny 
u jezera Wolfgangsee – rybízov-
ky, kořalky z divokých malin či 
hrušek z vlastního sadu. Jak říká 
majitel: „Zachytili jsme jedineč-
nou atmosféru mezi Traunsee 
a Dachsteinem do lahví“.
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nový program

Advent ve vídni A okolí
nejkrásnější památky v okolí vídně, čtyřhvězdičkový komfortní 
hotel.

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Klášter Heiligenkreuz - údajně 
nejstarší cisterciácký klášter, který od doby svého založení nepřetržitě 
funguje až dodnes a zároveň je to údajně největší středověký klášter. 
Interiéry potěší každého milovníka umění. Foto zastávka u zámečku 
Mayerling. Klášter klosterneuburg - jeden z nejvýznamnějších ra-
kouských klášterů s císařskými pokoji (Slavnostní sál, Mramorový sál, 
Gobelínový sál,…) a bazilikou, která ukrývá zlatý verdunský oltář 
z roku 1181. Pro zájemce - sjezd obřího sudu na víno po vlastním 
pozadí…. V rámci adventu je v klášteře malý adventní trh v Binder-
stadlu (krásná klenutá prostora) a výstava betlémů. Nejstarší vinařství 
v Rakousku s tradicí 900 let. Ubytování v hotelu **** ve Stockerau - cca 
10 km od kláštera. 150 m od hotelu, tedy cca 2 minutky chůze od 
hotelu je adventní trh otevřený do 20 hodin.
2.den: vídeň - v klidu a pohodě (bez sobotního stresu a návalů). 
Dopoledne vás čeká adventní trh u zámku Schönbrunn (UNESCO) 
s možností navštívit zámecké interiéry či nejstarší zoo na světě s pan-
dami a koalami. Odpoledne velkolepý advent v adventní metropoli 
Vídni: adventní trhy před radnicí a na okolních náměstích, slavnostní 
osvětlení ulic, výstava betlémů, malá prohlídka s průvodcem pro 
zájemce. Pro zájemce adventní trhy u vídeňského zámku Belvedere. 
Návrat do Prahy kolem 22.-23. hodiny.

termíny: 

29. 11. - 30. 11. 2014  
28. 11. - 29. 11. 2015

cena: 2.900 kč

trAsA: c

 

cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 1x nocleh v hotelu **** vč. bu-
fetové snídaně, pojištění proti úpadku CK.

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

letos slaví klášter klosterneu-
burg 900. leté jubileum založe-
ní. Vinařství kláštera existuje od 
samého počátku založení kláš-
tera. Je považováno za nejstarší 
a  největší rakouské soukromé 
vinařství. Pro zájemce místo pro-
hlídky kláštera možnost návštěvy 
vinařství.

váš Hotel **** ve stockerau  
hodnocení: 8,2 z 10 na booking.com

Komfortní hotel před branami Vídně v centru městečka Stockerau 
je vzdálen jen cca 15 minut busem od Vídně a jen pár kilometrů 
od kláštera Klosterneuburg. V hotelu je restaurace, bar, vinotéka 
s  možností degustace, kulečník, stolní tenis. Pokoje se sprchou/
WC, s kabelovou TV, rádiem, telefonem, minibarem, psacím sto-
lem i s přípojkou na internet. Pro firmy: 11 plně vybavených se-
minárních prostor (flip chart, zpětný projektor atd.) K  dispozici 
sauna, pára, malý whirlpool, fitness studio.
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i jezdíme 6 let

vídeŇ 
s individuálníM 
pŘístupeM 
se skvělým hotelem přímo ve 
vídni

1.den: Odjezd z  Prahy v  5.30 
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, i když… letos jsme 
pro vás vybrali nejlepší možný 
termín. Největší nápor zažívá Ví-
deň o týden dříve než je náš zá-
jezd. Tento náš termín je zároveň 
nejkrásnějším - v pravém slova 
smyslu - svátečním víkendem pro 
všechny Vídeňany. V sobotu jsou 
zároveň 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 
Kärntnerstrasse, Graben, Kohl-
markt - nejlepší vídeňská adresa 
s luxusními obchody, kavárnami, 
restauracemi, …Morový sloup, 
fantastická adventní výzdoba - 
obří lustry, kavárna Demel, … 
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 adventní trh mezi budovami 
historických muzeí. kostel kar-
lskirche - nejvýznamnější ba-
rokní chrám Vídně, adventní trh 
vídeňská radnice s nejslavněj-

ším vídeňským adventním trhem 
Hotel sacher a opera - jedna 
z pěti 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: 

13. 12. -14. 12.2014  
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 může-
te metrem (jedna jízda cca 1,8 
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 firem. 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 loňského roku je živým ztělesněním moder-
ního, 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 minimalistické-
ho designu. Pokoje s vlastní koupelnou a oddělenou toaletou, 
s klimatizací, televizí s plochou obrazovkou a s bezplatným vy-
sokorychlostním internetem. Kavárna, bar, restaurace, fitness 
studio, sauna. WC a koupelna, které jsou od sebe odděleny. Hotel 
nepoužívá oficiální hodnocení, což již v podstatě nepoužívají 
všechny nové hotely, ale na všech vyhledávačích je označen jako 
****. Hodnocení serveru booking.com: 8,3 z 10 možných.

váš novÝ design Hotel **** ve vídni

trAsA: c

ˇ
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Ve Vídni se narodili Alexander pschill, který zde i by-
dlí, alias Marc Hoffmann v seriálu Komisař Rex, karl 
Markovics alias vrchní komisař Stockinger v seriálu 
Komisař Rex a hlavní hrdina spi - off seriállu Stockin-
ger. Třetí z party, který se ve Vídni narodil, je Fritz Mu-
liar alias Max Koch v seriálu. No a konečně - i první 
protagonista - hlavní hrdina - německý ovčák Rex 
je také rodák z Vídně, vlastním jménem Reginald 
von Ravenhorst. Skoro všichni Rexové měli českého 
trenéra. komisař rex je jasně nejznámější seriál 
z prostředí Vídně. Ve Vídni se narodil herec chris-
toph Waltz, držitel Oskara a Zlatého glóbu za od-
pudivou roli ve filmu Hanební Pancharti z roku 
2009, kde hrál Hanse Landu.Ve Vídni se narodil 
Maximilian schell (režisér a herec, držitel Oskara 
za Norimberský proces, 1961). Liz Taylor ve Víd-
ni točila film Malá noční hudba. Z mnoha filmů 
z Vídně připomeňme koprodukční film z roku 
2011 Nebezpečná metoda (Viggo Mortensen, 
Keira Knightley), který se natáčel na zámku 
Belvedere.

Malá rozcvička „řečí filmových titulů“: „50 
x jinak a pořád stejně“ je film ale s Vídní 
to je jinak, a to “50 x stejně a pokaždé 
jinak,, - při každé návštěvě Vídně (a že vás 
jako adventních vídeňských štamgastů je 

pěkná řada) zažijete něco nového. Dal-
ší film je „Švéd“…s námi vám ale žádný 
„Schwedenplatz“ neboli šílený autobu-
sový terminál, nehrozí…jezdíme metrem 
pěkně od hotelu. „Kočár do Vídně“ je český 
film, ale vy můžete přímo ve Vídni pojezdit 

„fiakrem“ přímo centrem jako Sisi a Fran-
tišek Josef. Fiákry parkují vlevo od průčelí 
katedrály. Film „Valčík pro milión“ (1960) sice 
nemá s Vídní nic společného, ale „valčíky pro 
milióny posluchačů“ z Vídně jsou. Stejně jako 
pravá „vídeňská káva“ (Kulový blesk: „Nemá 

někdo zájem o dobrou brazilskou kávu?“),…
ale vážně:

slavní rodáci z vídně: Marie Antoinetta 
- rakouská kněžna a pozdější francouzská krá-
lovna, císařovna Marie terezie, filmová Sisi 
herečka rommy schneider, zpěvák Falco 
(Rock me Amadeus, Der Kommissar, Vienna 
Callin´…) - představitel stylu neue deutsche 
welle, rebel a vlastně první bílý rapper na svě-

tě, pilot Formule 1 niki lauda (mistr světa 1975, 
1977 a 1984), skladatelé Franz schubert, johann 
strauss, architekt F. Hundertwasser. Z Vídně je 
populární skupina unique 2 (Break my stride). 
V zámku Schönbrunn se narodil císař František 
josef i. U Vídně se narodil malíř gustav klimt.

ve vídni se natáčelo více jak sto filmů, uveďme 
jich jen pár- životopisné filmy Amadeus, sarajevo, sisi 
mladá císařovna, klimt, Marie Antoinette, Mayerling 
(ten už byl zfilmován dvakrát), Franz schubert, Falco,…
tři mušketýři (verze 1993), pianistka (2001, 2 a půl mili-
onu diváků v kinech ),ve Vídni se natáčela 15. bondovka 
dech života s Timothy Daltonem (1987) - James Bond 
jezdí v Prateru na ruském kole či jede kočárem do zahrad 
zámku Schönbrunn, část se odehrává na československo 
- rakouské hranici a v Bratislavě (I tu si ale zahrála Vídeň).
Asi nejznámějším filmem z Vídně je romantika před 
úsvitem (1995) - Jeden Američan, jedna Francouzka, 
jeden vlak, jedno město, 2 dny, jedna noc a jeden dlou-
hý milý rozhovor.

Češi a Vídeň: ve Vídni se narodil Karel Plicka 
- fotograf, režisér, scénárista, hudebník,…Ve 
Vídni zemřeli dirigent Václav Neumann a zakla-
datel Laterny magiky Alfréd Radok. Ve Vídni se 
narodila Božena Němcová (filmová Babička z roku 
1940 s Terezií Brzkovou, dvoudílná televizní 
Babička z roku 1971 Jarmilou Kurandovou a 18 
letou Libuší Šafránkovou). Ve Vídni zemřel 
český prvorepublikový herec Hugo Haas. 

Herec Pavel Landovský po podpisu Charty 
77 emigroval do Rakouska, kde byl členem 
souboru Burgtheateru. Pokud jste někdo 
z vás starších poslouchali před listopa-
dem 89 Hlas Ameriky, jistě pamatujete 
na závěrečná slova každé reportáže Ivana 
Medka: „Ivan Medek, Hlas Ameriky, 
Vídeň“. Někdejší kancléř prezidenta 
Václava Havla prožíval rovněž emigra-
ci ve Vídni.

ve vídni skončila životní pouť: skladate-
lé Franz joseph Haydn , Anton bruckner, Franz 
schubert, gustav Mahler, johann strauss starší 
(slavný Radetzky Marsch - Radeckého pochod, hlavní 
hit Novoročního koncertu Vídeňských filharmoniků), 
johann strauss mladší. johann strauss dal Vídni 
image města valčíků (složil jich na 500 a přivedl je 
do každého sálu), svým dunajským valčíkem vytvořil 
první světový šlágr, zkomponoval nejvíce hranou 
operetu na světě, kterou je Netopýr (1873/74). nej-
slavnější valčík světa je z roku 1867 - Na krásném 
modrém Dunaji. Dodnes je v Rakousku tradice vtan-
čit na Silvestra do Nového roku za zvuku dunajského 
valčíku. Několik dnů před svou smrtí dirigoval Neto-
pýra poprvé ve Státní opeře. Další jeho operety měly 
ve Vídni premiéry - Vídeňská krev, Cikánský baron.

filmová vídeň
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i „operu si buď zamilu-
ješ, že ti tečou slzy…
nebo tě nechá chlad-
ným“ (pretty Woman)

Adventní  
vídeŇ  
A pŘedstAvení  
ve vídeŇskÉ 
státní opeŘe 
zveme vás na krásný ad-
ventní víkend ve vídni, 
který umocní představení 
ve vídeňské státní opeře 
(g. rossini: popelka, před-
stavení může být změně-
no). 

1. den: Odjezd z Prahy v ranních 
hodinách – prohlídka včetně Fi-
garohausu - zde bydlel a složil 
Figarovu svatbu W. A. Mozart, 
adventní trhy. Hlavním bodem 
programu je návštěva předsta-
vení ve vídeňské státní opeře 
– vrcholný zážitek pro všechny 
milovníky hudby. 

2. den: vídeň a schönbrunn.

termín: 06.12. - 07.12. 2014

cena: 2.890 kč

cena zahrnuje: dopravu, 1x 
ubytování v hotelu ve Vídni, 1x 
snídani, průvodce, pojištění CK 
proti úpadku.

doplatky: komplex. pojištění vč. 
storna zájezdu 60 Kč 

poznámka pro zájemce o líst-
ky na představení ve vídeňské 
státní opeře!

Ceny vstupenek střední a vyšší 
třídy se pohybují v rozmezí 50 
-120 EUR dle vašeho výběru. Vět-
šina vstupenek se prodává měsí-
ce dopředu a bývají velmi brzo 
vyprodány. z tohoto důvodu je 
nutná vaše včasná rezervace! 
Na představení postačí formální 
společenský oděv. Ředitelství 
Státní opery ve Vídni si vyhra-
zuje právo na změnu programu 
i případnou změnu sólistů.

Oficiální bydliště skvělé operní 
pěvkyně Anny netrebko je ve 
Vídni.

Nový film ze série Mission: impossible (tentokrát je to „pětka“) s To-
mem Cruisem v hlavní roli se začal natáček letos 21. srpna ve Vídni, 
do amerických kin se chystá jako vánoční dárek na 25. prosince 2015. 
Zatímco v minulých dílech šplhal Tom Cruise po pražských budo-
vách, po nejvyšší budově světa v Dubaji,.. i po „lecčem jiném“, tak 
tentokrát bude zdolávat budovu Vídeňské státní opery, do které vás 
i letos zveme na představení. Chce to ale velmi rychlé rozhodnutí 
kvůli vstupenkám.
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Malé lákadlo pro milovníky hudby na jaro

open Air koncert vídeŇská 
FilHArMonie v pArku záMku  
scHÖnbrunn 

(vstup zdarma, místa na stání v zahradách)

Víkend ve Vídni s jedinečným hudebním zážitkem - večerní kon-
cert vídeňské filharmonie pod širým nebem v překrásném 
schönbrunnu. Můžete vychutnávat najednou úžasnou hudbu, krá-
sy Schönbrunnu a atmosféru májového večera a případný zážitek 
z návštěvy opery nebo domu hudby také stojí za to. Čas bude jistě 
i na vídeňskou kávu a Sacher dort. Mimořádná historická výstava 
ve vídní - vídeňský kongres (výročí 200 let).

termín: 14.05 -15.05.2015

cena: 2.990 kč

cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1x hotel na okraji Vídně 
u Schönbrunnu, 1x snídaně, průvodce, pojištění CK

doplatky: 600 Kč – 1/1, 200 Kč - prohlídka Vídeňské opery, 84 Kč - 
komplexní pojištění

víkendová vídeŇ
s odjezdem i z tábora a Českých budějovic

1.den: Odjezd z Prahy v 5.45 hod. Bus jede po trase Praha – Tá-
bor – České Budějovice – Vídeň. krems, klášter klosterneuburg, 
schlosshof. Nocleh v hotelu ****.

2.den: vídeň v čase adventu.

termín: 06.12. – 07.12. 2014

cena: 3.190 kč

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

všechny zájezdy na této straně jsou organizovány ve spolupráci 
s partnerskými cestovními kancelářemi.

ˇ

SETKÁNÍ O VÁNOCÍCH
Abby Clementsová

Půvabná pětatřicetiletá 
Laurie je úspěšná módní 
návrhářka u věhlasné lon-
dýnské firmy. Své kariéře 
obětovala naprosto vše, od 

svého osobního volna až po začínající vztah s Jayem, překrásným a milým klukem ze sousedství. Jenže 
stačí několik hloupých chyb z roztržitosti a celý její dosavadní život je najednou v troskách. Musí si 
vzít neplacené volno, a protože je měsíc před Vánoci, které bytostně nesnáší, o to tíživěji na 
ni dopadá samota. Právě v tu chvíli jí zavolá její dlouholetá kamarádka Rachel, se kterou už 
se ale dlouho neviděla, a požádá ji, zda by pár dní nemohla i se svými dvěma dětmi bydlet 
u ní. Její tchyně totiž musí neplánovaně do londýnské nemocnice na vyšetření, a tak by jí 
rodina chtěla být nablízku. A Laurie dostává bláznivý nápad. Vymění si spolu na těch pár 
dní bydlení. Oni budou u ní v Londýně a ona zase u nich v domku na venkově. Ani jedna 
však netuší, že těch pár dní se trochu protáhne. Obě tak budou nuceny přehodnotit své 
dosavadní plány a postavit se novým výzvám.
 
Romantický vánoční příběh.
Vánoce, vůně pečení a móda od začátku až do konce.
 
vychází 15.11. v nakladatelství argo, knihu můžete také pohodlně zakoupit v internetovém knihkupectví www.kosmas.cz.
INZERCE
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záMeckÝ 
Advent 
s Angelikou

aneb vídeň a  3 nejkrás-
nější zámky dolního ra-
kouska s  adventními trhy, 
čtyřhvězdičkový komfort-
ní hotel

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 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.

termíny:  
 
06. 12. -07. 12. 2014  
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

naším filmovým prů-
vodcem bude nová 
veze příběhů markýzy 
andělů film deník An-
geliky či jen Angelika 
(2013).

Natáčení nového filmu (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 filmaři 
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 Joffreye. Od 27. 
září do 5. října 2012 probíhalo na-
táčení na hradě rosenburg. Tím-
to dnem také definitivně 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.“

Schönbrunn Schloss Hof

Rosenburg

Rosenburg
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co by bylo kdyby…, 
filmovým názvoslovím „den zlo-
mu“… 12.9.1683 proběhla bit-
va o Vídeň, kdyby ji vyhráli Turci, 
jsme všichni muslimové. Tímto 
dnem skončila nadvláda Osma-
nů- Turků - muslimů v  Evropě 
a začíná habsburská monarchie 
až do roku 1914, kdy to zase pro 
změnu pravděpodobně měl v ru-
kách český řidič, který vezl Ferdi-
nanda d´Este po Sarajevu… Kdy-
by bitva dopadla jinak - to bych 
se nejspíš dnes jmenoval Ben Dia 
a ne Radek a adventní zájezdy by 
se neorganizovaly. 12.9.1683 - 
4.000 vyčerpaných vídeňských 
obránců proti 168.000 Turkům. 
Za kopcem 14.000 okřídlených 
polských jezdců - jen díky Polá-
kům nejsme islámský svět…No 
a Francouzi? Jako vždycky - čekali, 
jak to dopadne…Polský král Jan 
Sobieski, vojevůdce Karel Lotrin-
ský, kopec Kahlenberg a jedno 
slavné vítězství. Pod katedrálou 
sv. Štěpána v kostnici odpočívají 
stovky padlých hrdinů bránících 
Vídeň a západní kulturu. Po Tur-
cích zůstaly jen pytle s divnými 
hořkými zrnky - s kávou.

Že Vídeň vděčí za kávu Turkům 
je zřejmé, ale co Češi? Vedle café 
Hawelka připomeňme známou 
kavárnu Aida z  roku 1925. Tu 
založil Josef Prousek ze severo-
českého Držkova. julius Meinl 
se narodil v Kraslicích a zemřel 
ve Vídni přesně před sto lety 
na Štědrý den. Svůj první ob-
chod si otevřel v roce 1862 na 
vídeňském Masném trhu, kde 
prodával svoji „denně čerstvě 
praženou kávu“…Po 14 letech 
zbankrotoval, ale pak našel díru 
na trhu a otevřel první průmys-
lovou pražírnu kávy. Když v roce 
1913 předával firmu synovi, měla 
už síť poboček po celé Evropě. 
 
Ve Vídni byla letos ote-
vřena NOVá NEJVyšší BUdOVA 
Rakouska - architektem 250 
metrů vysokého mrakodrapu 
dC Tower 1 je Francouz Do-
minique Perrault. Skleněný 
obr doplňuje další výškové 
stavby v obchodní čtvrti Do-
nau City u břehu kanálu Neue 
Donau. Dosavadní nejvyšší 
rakouský mrakodrap Millen-
nium Tower měřil 202 metrů. 
„Tekutá fasáda“ budovy má 
ladit s Dunajem. Absolutně 
nejvyšší stavbou Rakouska 
je nedaleká věž Donauturm, 
která je jen o další dva me-
try vyšší než nový mrakod-
rap. V Česku nyní drží primát 
brněnský mrakodrap AZ Tower, 
který měří 111 metrů.

JedeN Z  toP 10 
NeJSlAVNěJších 
oBRAZů SVětA je 
k  vidění ve Vídni - je to obraz 
polibek vídeňského umělce 
přelomu 19. a 20. století Gustava 
Klimta. Ani jemu se během jeho 
kariéry nevyhýbaly skandály. 
Poté, co předvedl svou sérii tří 
alegorických obrazů (Filozofie, 
Medicína a Právo) určených pro 
halu Vídeňské univerzity, byl 
obviněn z pornografie. Erotika 
a smyslnost provází jeho tvorbu 
od počátku až do konce a obra-
zPolibek není výjimkou. Klimt 
jej vytvořil v letech 1907-1908 
a patří do jeho „Zlatého období“, 
ve kterém pokrýval pozadí svých 
obrazů plátky zlata.

ve vídni je největší světová prodejna firmy swarovski, 
zájemkyním můžeme na neděli domluvit zdarma prohlíd-
ku s  průvodkyní. Z  pohádky „Lotrando a  Zubjeda“: král pi-
kola: Zlato? Stříbro? Drahé kameny? bibmác: Bižuterie. 
král pikola: Bižuterie... No to ještě nemáme, bižuterii.

ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
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skvělá novinka

MorAvskÝ 
sklípek  
A vinAŘskÝ 
Advent
zámecké a vinařské advent-
ní trhy, průvod čertů, betlé-
my, nejkrásnější rakouské 
sklepy, večer v moravském 
sklípku s živou hudbou, ne-
omezenou konzumací vína, 
skvělou degustací,…

1.den: Odjezd z  Prahy v  5.30 
hodin. Město betlémů třešť 
- v Třešti má stavění betlémů 
více jak dvousetletou tradici. 
Na počátku 19. století se zde 
objevovaly papírové betlémy, ve 
druhé polovině 19. století dřevě-
né figurky. Místní řezbáři vyřezá-
vají dřevěné postavičky a zvířátka 
dodnes. Ve stálé expozici betlé-
mů uvidíte mimo jiné dva nej-
větší třešťské betlémy. Brožkův 
betlém a betlém, který postupně 
vzniká na řezbářském festivalu 
Dřevořeznání. Každý rok do něj 
přibývají další figurky. Vstupné: 
dospělí 30 Kč / děti, studenti, 
senioři 15 Kč. V Třešti je zajímavá 
židovská synagoga (vstup 25 Kč)
a na náměstí největší sluneční 
hodiny (výška 8,21 m) v ČR. Mi-
roslav - největší adventní vě-
nec v Čr. Ke zhotovení obřího 
adventního věnce bývá mj. po-
třeba: vlečka slámy, čtyři vlečky 
smrkového a borového chvojí, 
42 metrů trubek, 4 metrové svíce 
a cca 250 metrů světelného kabe-
lu. Rekordní průměr se pohybuje 
kolem sedmi metrů. Hadres - vi-
nařský adventní trh v nejdelší 
sklípkové ulici v evropě. vinař-
ský advent v retzu - ochutnejte 
selské speciality na vyzdobeném 
historickém náměstí - adventní 
trh láká vůní pečených kaštanů, 
punče a svařeného vína. Vrcho-
lem je krampuslauf - tradiční 
běh čertů. podívat se můžete do 
největšího rakouského vinař-
ského sklepa (10 EUR, skupina 
8,50, děti 3,50), kde je i výstava 
betlémů,… Nocleh v hotelu ve 
Znojmu. Návštěva sklípku v no-
vém šaldorfu s odbornou de-
gustací, prohlídkou historického 
sklepa, neomezenou konzumací, 
harmonikářem...

2.den: Po bohaté bufetové 
snídani pojedeme na zámek 
grafenegg - zámecké trhy jsou 

největšími trhy v dolním ra-
kousku (7,50 EUR, děti do 12 
let zdarma, mladiství 13 - 18 let 
3,50 EUR) - 150 vystavovatelů na-
bízí vánoční produkty v zámku 
i v zámecké zahradě. Kouzelné 
prostředí zámeckého nádvoří, 
staré jízdárny, zámeckých kom-
nat a sklepů hostí lidové umělce 
a řemeslníky. Tyto adventní trhy 
patří k nejlepším ve spolkové 
zemi Dolní Rakousko a existují 
více jak 30 let. svět vína loisium 
- možná největší zážitkové skle-
py v evropě - na 15 stanovištích 
uvidíte 900 let staré sklepy, mo-
derní výrobu sektů, vinařský sta-
tek, podzemní laserovou show,…
Součástí Loisia je i skvěle vyba-
vená vinotéka. Adventní trhy 
na zámku rosenburg - stánky 
před romantickou kulisou hrad-
ního dvora nabízejí dobroty, ke-
ramiku, 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. Vstupné 5 EUR, děti 
2,50 EUR. Návrat do Prahy mezi 
22 a 23 hod.

termíny: 

06. 12. -07. 12. 2014  
05. 12. -06. 12. 2015

cena: 2.900 kč

trAsA: c

cena zahrnuje:  dopravu, 
průvodce, 1x nocleh v  hote-
lu v  ČR vč. bufetové snídaně, 
návštěvu sklípku s teplou večeří 
a neomezenou konzumací vína 
(v ceně i degustace, harmonikář, 
nealko nápoje),pojištění proti 
úpadku CK.

doplatky: 1/1 - 450 Kč, komplet-
ní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 
let 264 Kč.

váš sklípek v Novém Šaldorfu je vytesán v pískovci. Původně je 
součástí obřích křížových klášterních sklepů Louckého kláštera. Sklí-
pek patří jednomu z členů Cechu vinařů a nachází se ve sklepní uličce 
Modré sklepy. Jakmile vstoupíte do prostoru sklepa, učarují vám téměř 
gotické, až pohádkové sklepní klenby, pokryté tmavou plísní. Tento 
několik staletí starý sklep je zahloubený do stráně, takže nemusíte 
chodit do schodů. Je to jeden z nejstarších sklepů na Znojemsku. 
Typická vína pro Znojemsko jsou Veltlín, Sauvignon, Rýnský ryzlink. 
Majitel sklepu vlastní část vinic v TOP lokalitě Kraví hora. Jak říká pan 
vinař: ”ta viniční trať mne opravdu zlákala. Je jedinečná”. Degustace 
nabízí úplný sortiment odrůd - celkem se zde vyrábí 12 odrůd. Jak 
říká pan vinař: ”náš sklep skrývá skvělou Pálavu, výborný Rýnský ryz-
link a nyní se těšíme na Veltlínské zelené”. Domů si můžete nakoupit 
kvalitní vína v lahvích 0,7. Pro zájemce lze předem dojednat nákup 
i v archivním sklepě.

Filmové lokace: Třešť (Dům 
U Zlatého úsvitu, Až přijde ko-
cour, Začátek světa), Miroslav 
(Rodáci), Znojmo (Santiniho 
jazyk, Ďáblova lest, Labyrint, 
Četnické humoresky, Ať žije 
republika,…).

ˇ
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jezdíme 20 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, per-

níková chaloupka skutečných rozměrů z tuny perníku, 
vánoční trhy, kláštery a dómy, historická městečka, za-
sněžené Alpy i kraj vinic kolem dunaje.

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 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 již po dvacáté opět vydat do pohádkové alpské krajiny a prožít 
jedinečnost zdejšího 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 mari-
zellské likérky, která vyrábí ve třech druzích bylinkový likér z více než 
33 různých bylin v tajném složení vč. ochutnávky,… 4 mariazellské 
betlémy vč. mechanického a vč. živého betlému. obří perníková 
chalupa vážící jednu tunu je vysoká 5 metrů, obří adventní ka-
lendář, 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 krampuslauf 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 historic-
kého města na Dunaji krems s množstvím historických památek 
a s adventním trhem. Pro zájemce návštěva vinařství. Návrat do 
Prahy mezi 22. a 24. hodin.

termíny:  

29. 11. - 30. 11. 2014  
28. 11. - 29. 11. 2015

cena: 3.250 kč

trAsA: A1

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.

Romantický německý film dok-
tor ve Wachau se odehrává v nej-
krásnější části dunajského údolí. 
Ordinace doktora je v Dürnsteinu.  
 
Český film z roku 1933 perníková 
chaloupka se sice v Mariazellu 
neodehrává, ale za to je zde nej-
větší chalupa z pravého perníku 
na světě, která váží 5 tun.

„Hořčice mi stoupá do nosu“ 
(francouzský film)

Krems an der Donau se česky 
jmenuje Kremže. A je pravda, že 
kremžská hořčice se svou typic-
ky pikantní chutí opravdu popr-
vé spatřila světlo světa v Kremži. 
Dnes už se v Kremži kremžská 
hořčice (Kremser Senf ) nevyrábí 
a výroba přešla do jiných měst, 
například do Vídně. 

OBA NAšE HOTELy JSOU PRáVĚ TAdy...



58

š
t

ý
R

s
k

ý
 h

R
A

D
E

c nový program

Advent  
v MetropolícH štÝrskA  
A burgenlAndskA

 
štýrský Hradec (unesco), 
eisenstadt, zámek korn-
burg, lázně baden, největší 
ledové jesličky, zámek es-
terházy, průvod čertů a ča-
rodějnic perchtenlauf, mož-
nost koupání v termálech.

Hotel **** v grazu 

1.den: Odjezd z  Prahy v  5.30 
hodin. graz (Štýrský Hradec) - 
advent v metropoli Štýrska, v je-
diném rakouském „toskánském“ 
městě. vrcholy vyhlášeného ad-
ventu v grazu: největší advent-
ní kalendář na světě - denně je 
od 16.30 až do půlnoci osvět-
lováno průčelí radnice vánoč-
ními symboly, největší ledové 
jesličky na světě - světoznámý 
ledosochař Gert Hödl s meziná-
rodním týmem 4 dny vytváří ze 
speciálních obřích průzračných 
ledových kvádrů, které předtím 
vznikají ve speciálním hangáru 
několik měsíců, obří ledové jes-
ličky o váze 50 tun, vánoční trh 
před radnicí - tradiční adventní 
vesnička s fantastickou kulisou 
obřího adventního kalendáře 
a osvětlené Hodinové věže vyso-
ko nad městem, u které je rovněž 
nový adventní trh, starohradec-
ký adventní trh ve Františkánské 
čtvrti - překrásný nejstarší štýrs-
kohradecký adventní trh je po-
staven kolem dokola gotického 
františkánského kostela a nabízí 
umělecké předměty štýrských ře-
meslníků, selské produkty, punč 
i svařené víno. Před vstupem do 
kostela je betlém s živými ovce-
mi. Uličkami starého města mezi 
trhy jezdí vánoční vláček za pou-
hé 1 EUR. Adventní trh ručních 
prací z celého světa - denně 
je znovu přestavěn - umělci se 
střídají a stále je něco nového 
k vidění, předměty ze stříbra, 
skla, svíčky,…Adventní trh 
před zvonkohrou, která třikrát 
denně hraje vánoční melodie, 
nabízí štýrské lahůdky i nápoje, 
exkluzivní umělecké práce ze 
stříbra i keramiky,…Adventní 
trh am Mehlplatz - na staletém 
tržním náměstí historického měs-
ta ochutnáte vytříbené lahůdky 

kovní bazény, sportovní i zábav-
ní bazén -to vše s vodní plochou 
900 m2, sauny, aromatické páry 
atd… to vše nabízí luxusní zážitek 
v lázních, kam chodili již členové 
císařské rodiny. Voda o teplotě 
36°C tryská z hloubky 1000 m. 
Návrat do půlnoci.

termíny: 

06. 12. -07. 12. 2014  
05. 12. -06. 12. 2015

cena: 3.500 kč

trAsA: i

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

doplatek: 1/1 - 750 Kč, komplet-
ní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 
let 264 Kč.

štýrské gastronomie přímo od vý-
robců. umělecký adventní trh 
na náměstí Färberplatz, daleko 
známý za hranicemi Štýrska je 
specializovaný na umělecké lido-
vé práce ze dřeva, kovu, vosku, 
skla, papíru,… V 16, 17, 18 a 19 
hodin jsou koncerty alpských 
lidových souborů na jednotli-
vých náměstích s  adventními 
trhy a u ledových jesliček. Krás-
ná moderní architektura za „bra-
nami“ starého města. zájemce 
v průběhu odpoledne odveze-
me k rodnému domu Arnolda 
schwarzeneggera, kde je jeho 
muzeum. Nocleh ve čtyřhvězdič-
kovém hotelu přímo v Grazu. té-
měř všechny trhy jsou otevřeny 
až do 22 hodin.

2.den: Po bufetové snídani vás 
čeká pohodová sváteční neděle. 
kornburg - vánoční výstava ve 
vyhřívaných klenutých zámec-
kých prostorách - krásný zámecký 
adventní trh (vstup zdarma). V zá-
mecké galerii na 70 uměleckých 
vystavovatelů, na nádvoří punč, 
svařák, dobroty,…Adventní trh 
na zámku esterházy v hlavním 
městě Burgenlandska eisensta-
dtu. Pozdní odpoledne v lázních 
baden, kde vás čeká nádherný 
adventní trh na historickém ná-
městí. Další adventní trh je před 
nádherně vyzdobenou budovou 
nejstaršího evropského casina, 
které vypadá jak pohádkový 
vánoční zámek. Vrcholem bá-
denského adventu je v 17 ho-
din tradiční krampuslauf - 150 
čertů a percht běží adventními 
trhy a městem. Obvykle bývají 
v desítkách obchodů vystaveny 
betlémy. Obvykle zní v ulicích 
vánoční zpěvy živých kapel od 
klasických vánočních souborů po 
koledy folkových pěvců, jazzma-
nů či country kapel. nenechte si 
ujít koupání v císařských ter-
málních lázních römertherme 
- v Evropě největší plně klimati-
zované lázně. Historická budova 
z 19. stol.od architekta vídeňské 
radnice byla dostavena unikátní 
77 x 33 m skleněnou střechou 
(největší v Evropě), vířivka, 2 ven-

váš Hotel v grAzu **** hodnocení: 7,9 z 10 na booking.com

váš čtyřhvězdičkový hotel v  Grazu je položen v  centru štýrského 
hlavního města, cca 1,5 km od historického jádra. Komfortní a mo-
derní pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou a fénem, WC, klima-
tizací, televizí, minibarem. Gratis připojení k internetu. Pokoje mají 
balkony. Hotel je 1500 m od Starého města. V hotelu je restaurace. 
Bar je otevřený do 23.30 hodin. Hotel leží v klidné poloze. pro fi-
remní skupiny - dokonalé kongresové zázemí.
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slavní ze štýrského Hradce: 
narodil se tady František Ferdi-
nand karel ludvík josef Maria 
arcivévoda rakouský - este, 
kterého před sto lety atentátník 
zastřelil.

Citace z filmu Jára Cimrman ležící spící - děj se odehrává na zámku 
Konopiště, který následníkovi trůnu patřil: 

Jára cimrman jako učitel dětí arcivévody Ferdi-
nanda na Konopišti: „Monarchie je jaká? No?” 
Děti: „Prohnilá...” 
Cimrman: „Nejlepší státní zřízení je... repu...?” 
Děti: „... blika...” 
Cimrman: „Ale tatínkovi to nebudeme co?” 
Děti: „Řikat...”

něco ze švejka: 

paní Müllerová: Milostpane, milostpane. Tak nám zabili Ferdinanda! 
Josef Švejk: Kerýho paní Müllerová? Já znám dva. Jednoho, ten je slu-
hou drogisty Průši a vypil mu tam omylem nějaký mazání na vlasy! 
paní Müllerová: Ale milostpane, pana arcivévodu z Konopiště! Toho 
tlustýho, nábožnýho!

…ano letos je to právě sto let, co byl v Sarajevu zastřelen.

Další historickou osobností, rozenou v Grazu je český král Ferdinand ii. 

V Grazu se narodil současný ra-
kouský prezident Heinz Fischer, 
dále asi nejslavnější současný ra-
kouský zpěvák lidové hudby (což 
je vždy takový opálený hezoun 
v kožených kalhotách) Andreas 
gabalier. Jednozančně nejslav-
nějším rodákem je ale kalifornský 
guvernér a akční herec Arnold 
schwarzenegger.

V Grazu byla v roce 1973 založe-
na slavná outdoorová sportovní 
značka northland. Firmu založil 
Gerwalt Pichler, který organizo-
val expedice do nejvyšších hor 
světa a byl nespokojen s vyba-
vením účastníků, tak začal roz-
víjet své oblečení a vybavení. 
Název Northland vybral Pichler 
na základě regionu Northland na 
severu Nového Zélandu , který 
je považován za outdoorový ráj. 
V Grazu má sídlo firma Humanic. 
V Grazu v roce 1973 vznikla hu-
dební skupina opus (Live is live).

štýrský Hradec filmový: z ná-
draží v Grazu odjíždí slavná filmo-
vá postava rakouského horolezce 
Heinricha Harrera skutečný ro-
dák z Korutan a autor autobio-
grafické knihy (Sedm let vTibetu) 
v podání brada pitta objevovat 
svých sedm let v tibetu (natáče-
lo se ale na jiném nádraží a i Tibet 
byl točen v Jižní Americe, protože 
soudruzi z Čínské lidové republi-
ky pochopitelně neumožnili štá-
bu vstup do Tibetu. Ale tak už to 
ve filmech chodí - vše je iluze). 

A když jsme u soudruhů, tak 
tady je naše kontrolní otázka, 
soudruzi: Ve kterém filmu se ro-
dák z Grazu Arnold Schwarzenne-
ger sešel s rakousko-německým 
klenotem žlutým Porsche 911, 
které sledoval, pak ho přejelo, 
pak ho v honičce zdemoloval 
i s jeho řidičem, načež s ním pak 
sám za volantem odjel? A víte, 
kdo dabuje Arnolda Schwarze-
nnegera? Odpověď je na straně 
85.

Na starém městě v  Grazu se 
odehrává dvoudílný německý 
film starověká šifra zkázy (der 
bibelcode), který letos běžel 
i na českých televizích, taková 
německá obdoba populárních 
„hledačských“ filmů ve stylu Šifry, 
Indiana či Flynna Carsena. Velká 
část se odehrává v nádvoří Lan-
deshausu, kde jsou obří ledové 
jesličky i v jeho interiérech vč. 
největší světové sbírky středo-
věkých zbraní, kterou můžete 
navštívit.

Galerie postavená ve tvaru bicepsu Arnolda
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nejkrásnější 
tyrolskÝ 
Advent 
1. den: Odjezd z  Prahy v  5.30 
hodin. kufstein - adventní trhy 
v mohutné pevnosti historického 
města Kufstein, kam se dá vyjet 
i lanovkou, i v historickém centru 
města. brixlegg - svět svíček, dílna 
na výrobu svíček s muzeem, spe-
ciální expozicí vánočních svíček 
a s prodejnou. Voskové muzeum s figurami Marie Terezie, W.A.Mo-
zarta, císaře Františka Josefa, se Sněhurkou i sedmi trpaslíky. Ježíš 
na kříži v životní velikosti. Okolo 5.000 produktů - překrásné vánoční 
dekorace, 1.500 m2. V podvečer navštívíte nejatraktivnější tyrolský 
advent - 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…. skvělá 
bonusová zastávka v domě vzhůru nohama. Návrat kolem půlnoci. 

termíny: 

06.12. - 07.12. 2014  
05.12. - 06.12. 2015

cena: 3.400 kč

trAsA: b

cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 1x nocleh v hotelu*** vč. bu-
fetové snídaně, pojištění proti úpadku.  
doplatek: kompletní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč, 
1/1 - 600 Kč.



R
o

t
h

e
n

b
u

R
g

,  W
ü

R
z

b
u

R
g

, b
a

m
b

e
R

k
,  b

a
y

R
e

u
t

h

61

zajímavosti k našemu zájezdu:
V roce 1914 založil v Innsbrucku svůj první obchod se spodním prá-
dlem Ludwig palmers. Dnes patří tato značka ke špičce ve svém 
oboru. V Brixleggu se narodili slavný rakouský lyžař stephan eber-
harter (3 x mistr světa) a karl ganzer - skladatel (největší lidový hit 
Tyrolska. Ale vlastně nejpopulárnější lidová píseň v německy mluví-
cích zemích - Kufstein Lied - „Kennst du die Perle, die Perle Tirol…“ 
Jasně, že vám ji pustíme, Kufstein opěvoval a v Kufsteinu nakonec 
i zemřel.). V Tyrolsku se točilo víc jak 600 filmů. Akční lyžařský film 
Hladina adrenalinu se natáčel v tyrolských horách, ale i v Innsbruc-
ku. V Innsbrucku se natáčel také film cesta kolem světa za 80 dní. 
V Innsbrucku se narodila herečka kristina sprenger - blonďatá poli-
cistka v hlavní roli seriálu vraždy v kitzbühelu, dále Hermann buhl 
- nejlepší rakouský horolezec. V Tyrolsku se natáčel i slavný britský 
historický film poslední údolí s Omarem Sharifem. V Innsbrucku se 
narodil herec tobias Moretti (hlavní postava v seriálu Komisař Rex). 
V Kufsteinu je „nejmenší mostní restaurace na světě“ - na 15 m2 
s mottem: 4 oči, 5 chodů, 2 místa, 1 stůl. Další raritou je dům vzhůru 
nohama….20 km od Kufsteinu se narodila ildiko jaid barrymore, 
maminka herečky drew barrymore (Charlieho andílci). Mimochodem 
v tyrolském Seefeldu se ženil karel schwarzenberg. V Innsbrucku 
proběhly i některé sekvence doktora z hor. V Innsbrucku zemřel 
jeden z nejslavnějších rakouských lyžařů Anton engelbert „toni“ 
sailer (též herec a zpěvák. V letech 1972-76 byl technický ředitel 
a hlavní trenér rakouské lyžařské federace a v letech 1986 -2006 ředitel 
na sjezdovce Hahnenkamm). V Innsbrucku se narodil císař Friedrich 
iii. kiachl - tradiční tyrolské pečivo - sladké s brusinkami či pikantní 
s kyselým zelím. 

S vámi od A do Z

Ať už se chystáte
do hor či k moři,
nezapomeňte na
cestovní pojištění.

Allianz cestovní pojištění s neomezeným 
krytím léčebných výloh v zahraničí.
Smlouvu můžete uzavřít přímo v naší kanceláři.

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

letos se u nás můžete dobře pojistit.
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Adventní víkend  
v korutAnecH
jedinečná nabídka - plavba lodí kolem největšího advent-
ního věnce na světě po největším korutan-
ském jezeře, nová dřevě-
ná rozhledna - největší na 
světě, nejkrásnější advent-
ní trhy na jihu rakouska…
jediný adventní zájezd do 
korutan na českém trhu.

1.den: Odjezd z Prahy ve 23.45 
hodin.

2.den: Advent u nejkrásnějšího 
rakouského jezera Wörthersee 
- na tzv. rakouské riviéře. py-
ramidenkogel - na místě slavné 
jihorakouské rozhledny byla loni 
v létě otevřena zcela nová roz-
hledna - nejvyšší dřevěná roz-
hledna na světě - je vysoká ne-
uvěřitelných 100 metrů, nejvyšší 
vyhlídkové plato je ve výšce 71 
metrů. Ve věži je i nejvyšší kry-
tý tobogán v evropě - můžete 
se projet z výšky 52 metrů…ale 
nebojte, nemusíte... Vstupné 11 
EUR. Tím, že je rozhledna na 900 
m vysokém kopci, zážitek z po-
hledu na celé jezero Wörthersee 
(největší korutanské jezero s dél-
kou 16,5 km) i na okolní věnec ra-
kouských, slovinských i italských 
Alp, je ještě umocněn. villach 
- adventní trhy ve druhém nej-
větším korutanském městě pod 
nejvyšší korutanskou kostelní 
věží. velden - nejlepší rakouské 
jezerní letovisko, kam v létě jezdí 
prominenti, dějiště filmu Něžní 
zmatkaři. Půvabný adventní 
trh, plovoucí adventní věnec 
- největší na světě o průměru 
25 metrů, plovoucí betlém, plo-
voucí vánoční strom, andělská 
výstava v zámku Velden,…Máme 
pro vás nachystanou i plavbu an-
dělskou lodí santa lucia, z jejíž 
paluby je nejkrásnější pohled na 
plovoucí betlém s 80 tisíci světél-
ky i na slavnostně vyzdobenou 
promenádu, zámek a  casino. 
Nocleh v  hotelu *** v  oblasti 
Wörthersee.

3.den: Adventní trhy v  nej-
krásnějším korutanském hradu 
a jednom z nejznámějších hradů 
Rakouska Hochosterwitz se 17 
branami (cesta do hradu je mož-
ná ale i lanovkou za poplatek, ji-
nak je vstup zdarma). největší 
adventní trhy na jihu rakouska 
v klagenfurtu -cca 70 advent-
ních bud na dvou náměstích 
i v přilehlých uličkách starého 
města metropole Korutan. Návrat 
do Prahy do půlnoci.

termíny:  

12.12. - 14.12. 2014  
11.12. - 13.12. 2015

cena: 3.900 kč 

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

doplatek: kompletní pojištění 
Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč, 
1/1 - 600 Kč.

trAsA: A

nejslavnější z korutan: lyžař a olympijský vítěz z roku 1976 Franz 
klammer (25 x vyhrál sjezd Světového poháru). V Klagenfurtu se 
narodil „rakouský Karel Gott“ udo jürgens. Ve Villachu se narodil 
horolezec kurt diemberger (jeden ze dvou a jediný žijící, kteří mají 
na kontě prvovýstup na dvě osmitisícovky).

korutany filmové

V zámku ve veldenu se odehrává 34 dílný seriál televize RTL zámek 
na Wörthersee, ve kterém se objevili i takové hvězdy jako zpěvák 
Falco či „Džejár“ larry Hagman. V seriálu hraje i malebný poloostrov 
Maria Wörth. Ve Veldenu se natáčela řada německých filmů - například 
dva supernosáči či něžní zmatkáři (odehrává se i v Klagenfurtu). 
Další 3 seriály se jmenují doktor z Wörthersse, policajt z Wörthersee 
a Hotel z Wörthersee. V klagenfurtu se narodil herec danny nucci, 
který je znám tím, že jeho 4 filmové postavy ve slavných akčních hitech 
90. let byly nelítostně zabity (Přežít, Likvidátor, Skála, Titanic - italský 
parťák hlavního hrdiny v podání Leonarda diCapria). Hrál v thrilleru 
Divoký příliv po boku Denzela Washingtona a Genea Hackmana, 
v dramatu World Trade Center po boku Nicolase Cage, či v několika 
slavných televizních seriálech (Mentalista, Beze stopy, Dr.House, My-
šlenky zločince). Ve Villachu zemřela herečka uta Franz (princezna 
Helena Bavorská, zvaná Nené, Sisina starší sestra z trilogie Sisi).

nočník U jezera Wörthersee žije britská modelka, světoznámá akti-
vistka za lidská práva a druhá manželka Paula McCartneyho Heather 
Mills Mccartney. Po mnoha návštěvách se z ní stala „korutanská 
občanka“, protože si koupila byt v zámku ve Veldenu. Je to jediná 
modelka, která nemá nohu. Zúčastnila se i letošní Paralympiády v Soči 
jako závodní lyžařka. K dalším dámám velkého světa na Wörthersee, 
kterému se říká rakouská Riviéra, patří Fiona swarovski a miliardářka 
Heidi Horten.

Nejznámější alkohol z Rakouska - rum Stroh - firma 
existuje již od roku 1832 v Klagenfurtu. 
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14 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 5.30 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…. 

Firmy, které určitě znáte, 
ale nevíte, odkud pocházejí: 
philip zepter si roku 1986 za-
ložil v Linci vlastní společnost 
zepter. V roce 1945 vznikla ve 
Welsu firma XXX lutz – to je ta 
s červenou židlí.

linecký koláč (linecký dort)

Takzvaný „Linecká koláč“ je nej-
starším známým koláčem světa. 
Zmínky o  něm nalezneme již 
v  roce 1653. Kdo mu dal toto 
pojmenování a kdo jej poprvé 
připravil, však zůstane hádankou. 
Nejstarší recept pochází z kuchař-
ské knihy, která je starší více než 
350 let. Již v této době jsou v ní 
zaznamenány čtyři různé recep-
ty pro přípravu Lineckého kolá-
če a lineckého těsta. To dokazuje 
všeobecnou oblibu a také velkou 
rozšířenost tohoto pekařského 
výtvoru v  barokní době. Náš 
průvodce vám ukáže nejlepší 
cukrárnu s lineckými dorty ne-
daleko hotelu, dostanete i origi-
nální recept. Pro skupiny od 10 
osob lze zajistit seminář, v rámci 
kterého si sami upečete svůj li-
necký dort, který vám pak pošlou 
poštou domů. Cena je 18 EUR – 
včetně vašeho osobního dortu.  
 

shopping: ulice linzer land-
straße je po vídeňské Maria-
hilfer Straße druhou největší 
nákupní třídou v  rakousku. 
Táhne se od hlavního barokní-
ho lineckého náměstí přes celé 
centrum Lince až na křižovatku 
zvanou „Blumauer“. Jen několik 
kroků od Landstraße stojí nová 
katedrála, největší rakouský 
kostel. Na této nákupní třídě na-
bízejí své zboží vlajkové obchody 
světových značek i malé krámky 
s rozmanitým sortimentem.

nová katedrála je 10. nejvyšší kostel světa (134 m). Podle plá-
nů měla být vyšší než vídeňský dóm svatého Štěpána. Ale tehdejší 
vládní místa nařídila, že nejvyšší kostel v celém císařství musí mít 
hlavní město, takže v lineckých plánech muselo dojít ke změnám. 
Ale jeden rakouský primát katedrále zůstal – pojme nejvíce lidí ze 
všech rakouských chrámů, její kapacita je 20 000 lidí.

Štýr

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.

termíny:

13.12. - 14.12. 2014

12.12. - 13.12. 2015

cena: 3.100 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: Hodnocení: 8,2 z 10 na booking.com

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.

V Linci žil v letech 1612 – 1626 
matematik a astrolog johannes 
kepler. Gymnázium zde navště-
voval josef ressel. V Linci zemřel 
básník Šumavy Adalbert stifter. 
Jako varhaník v dómu působil 
Anton bruckner. v linci zemřel 
pekař a kuchař johann konrad 
vogel, díky kterému se stal linec-
ký dort světoznámým. V Linci 17 
let rozvážel limonády bavič „Na 
stojáka“ Miloš knor. Dokonce 
vystupoval v němčině i v Rakous-
ku. Ve Welsu zemřel vévoda karel 
v. lotrinský, zachránce Evropy 
před muslimskou nadvládou. 
zájezd hudební: Z  Welsu je 
skupina imperio (zal.1994, dance 
floor). V Linci se narodila zpěvač-
ka Antonia aus tirol. To je pro 
změnu hvězda lidových veselic 
a lyžařských aprés ski stanů. Ve 
štýru se narodil rakouský lyžař 
Hannes trinkl (mistr světa ve 
sjezdu 2001, třetí v olympijském 
sjezdu 1998).

Do kolika řečí byl přeložena Ti-
chá noc? Odpověď je na straně 
85.
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krAkov 
- město králů a  solný důl 
Wieliczka.
navštívíme krakov, jedno 
z nejkrásnějších evropských 
měst, renesanční skvost 
a město legend, na jehož 
podobě se podíleli reno-
movaní umělci a architekti 
z itálie a nizozemí. zájezd 
nás zavede i na další atrak-
tivní místo v blízkém okolí, 
které každoročně navštíví 
statisíce turistů, a to je solný 
důl Wieliczka. nenecháme 
si ujít ani místní speciality, 
jako jsou krakovské preclí-
ky, bliny a kaviár.

1. den: Odjezd z Prahy v ranních 
hodinách. krakov (unesco) - 
první část prohlídky města tzv. 
„Jagellovské perly“. Procházka 
Starým městem -  královská 
cesta  - Kanovnická ulice, nej-
krásnější ulice starého Krakova, 
Floriánská brána, Hlavní náměstí 
s pouličními kavárnami a Marián-
ským kostelem, návštěva sukie-
nnice - na místě bývalé gotické 
tržnice se suknem, kostel Panny 
Marie s  největším gotickým 
vyřezávaným oltářem na svě-
tě a radniční věží. Pozdě odpo-
ledne se vypravíme k prohlídce 
jednoho z  nejatraktivnějších 
dolů na světě, do solného dolu 
Wieliczka (UNESCO). Odjezd na 
ubytování.

2.den: krakov - projdeme židov-
skou čtvrtí Kazimierz (UNESCO), 
synagoga Remuh, židovský hřbi-
tov a poté následuje symbol měs-
ta - pahorek Wawel  (Wzgórze 
Wawelskie) s impozantním krá-
lovským zámkem a gotickou 

katedrálou, místo korunovace 
polských králů, dnes se tu v kryp-
tě nachází ostatky polských krá-
lů, vyhlídka na řeku Vislu. V po-
zdních odpoledních hodinách 
odjezd do ČR. Návrat do půlnoci.

termín: 

06.12. – 07.12.2014

cena: 2.390 kč

cena zahrnuje: dopravu, 1x noc-
leh v hotelu se snídaní, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.

doplatky: 1/1 – 350 kč, ve-
čeře – 200 kč, komplex. pojiš-
tění vč. storna zájezdu 60 Kč   

zájezd pořádaný ve spolupráci 
s partnerskou ck

zajímavosti sesbírané od ck 
permon pro vás:

v krakově se narodili: známý 
pilot Formule 1 robert kubi-
ca či tenistka Agnieszka rad-
wańska. ve městě žili například 
tito slavní: Mikuláš koper-
ník (1473 – 1543), polsko-němec-
ký astronom, filozof a humanista, 
oskar schindler (1908 – 1974), 
německý továrník, záchrance 
1 200 Židů před holocaustem. 
jan pavel ii. (1920 – 2005), 264. 
papež, krakovský arcibiskup.

pro filmové fanoušky: V Krako-
vě žil roman polański - režisér, 
scenárista, filmový a divadelní 
herec, filmový producent (na-
příklad oskarový film Pianista). 
oskarový film režiséra steve-
na spielberga schindlerův se-
znam (10. nejlepší film všech dob 
podle prestižního The Hollywood 
Reporter) se skoro celý točil ve 
skutečných reáliích po celém 

Krakově. Například Schindlerova 
továrna je skutečná a nachází se 
v Lipowa Straße 4. Herečka Maja 
ostaszewska (hlavní role ve fil-
mu katyň) se také narodila v Kra-
kově. Ale odlehčeme žánr: Oba 
hlavní hrdinové snad nejznámější 
polské komedie sexmise olgi-
erd Łukaszewicz a Maksymilian 
paradys se narodili v Krakově. Ve 
filmu hráli dva poslední muže ve 
světě žen, kde se rodily jen samé 
holčičky. 

Vzpomínáte? lamia reno: „Teď 
budu moci dokázat, že muži 
jsou chybějícím vývojovým 
článkem mezi námi a opicemi.“  
Maksymilian paradys:  (vzly-
ká) Ženský mě bijou! Maminko, 
já chci domů!

i krakov má svoji šikmou věž 
- radniční věž vysoká 70 m se 
vychyluje o 55 centimetrů. 

stalo se tak při vichřici v roce 
1703. Krakov byl 6 století hlav-
ním městem Polska. Ve středo-
věku se říkalo, že:“Krakov je ze 
všech polských měst nejnád-
hernější“. Nenechte si ujít Florián-
skou ulici s jižanskou atmosférou, 
Původní sídlo Jagellonské uni-
versity v Anenské ulici 8-10, kde 

Mikuláš Koperník uskutečňoval 
své převratné objevy. Za největší 
evropské středověké náměstí 
bývá považováno náměstí Ry-
nek Glowny v Krakově. Některé 
zdroje pak uvádějí Svatopetr-
ské náměstí ve Vatikánu. U nás 
jsou na „topce“ Karlovo náměstí 
v Praze a náměstí v Českých Bu-
dějovicích.

něco z pelíšků:

otec šebek:  Správně, rozbije 
se. Obyčejná sklenička se roz-
bije. Tak tomu skutečně dřív 
bývalo, že se obyčejné skle-
ničky rozbíjely. Pak se ale dalo 
pár chytrých hlav dohromady... 
(M ichal  se  začne smát . ) 
otec šebek: Ty, neškleb se. (k ma-
mince) A řekli: Dost! A není ná-
hodou, že těch pár chytrých 
hlav se sešlo v Polské lidové re-
publice. V socialistickém Polsku! 
strýc václav: To není náhoda. To 
jak je ta slavná Polka, madam Cu-
rie - Sklodowská... Sklo…
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tři veteráni, tři bratři, tři vejce do skla, tři dny kondora,…tři krásné dny v krajině adventu….

prodloužené víkendy - pro ty, kteří si chtějí advent opravdu 
užít a udělat si z nejkrásnějšího období v roce takovou „mini 
dovolenou“ či zájezdy do vzdálenějších míst, kam se za pou-
hý víkend dojet nedá, i když nejrůznější slevomaty se snaží 
nám nalhat, že i do Neapole lze jet na otočku…Letos jsme 
vám připravili z  té „1. kategorie“ (opravdu si advent užít) 4 
překrásné zájezdy - ve třech vás čekají i romantické projížďky 
kočáry. Letos to jsou zájezdy:

do solné komory - jediný zájezd na českém trhu, ve kterém si 
užijete tradice v UNESCO krajině Hallstatt - Dachstein - jedinečný 
adventní trh v Hallstattu, čertovský běh Solné Komory s 800 čerty 
v akci, příjezd Mikuláše na historické pramici po Halštatském jeze-
ře.

do hor salcburska a tyrolska s alpským trhem v Kitzbühelu, jíz-
dou kočáry, procházkou s loučemi na svařák, s živou hudbou u ve-
čeře jen pro naše klienty

do tajných zákoutí Allgauských Alp se zámky Ludvíka II., tyrol-
skými vesničkami, houslařskými tradicemi a úchvatnými scenérie-
mi 

k bodamskému jezeru na hranicích 4 alpských zemí

Letos jsme vám připravili z  té „2. kategorie“ (vzdálenější místa) 2 
překrásné dílky puzzle, které do sebe zapadají - Schwarzwald a Al-
sasko, novinkový zájezd za adventem do Belgie a Holandska, klasic-
kou Paříž i klasický Řím.

Vánoční Atomium

Paříž

Lindau

Naše švýcarské překvapení
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i. jezdíme 10 let, ale letos s novým svěžím programem 

vánoČní 
roMAnce  
s ludvíkeM ii.

1. den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. bavorské moře -jezero chiem-
see -vytápěnou lodí na dva ostrovy - Herrenchiemsee s ludvíkovým 
zámkem ve stylu Versailles a na Fraueninsel. Na 80 vystavovatelů 
v nádvoří ostrovního kláštera i v jeho okolí přináší jeden z nejza-
jímavějších adventních trhů německa na ostrově. V některých 
letech jsou adventní stánky i na lodích rybářů. Dojezd na ubytování 
do oblasti Allgäu / Tyrolsko. 

2. den: okruh po nejkrásněj-
ších místech Allgäuských Alp. 
zámek zámků neuschwanstein 
je nejnavštěvovanějším objektem 
v Německu - prohlídka. Füssen 
- adventní trh v klášteře v nád-
herném historickém městečku 
s hradem. Wies - nejkrásnější 
rokoková výzdoba v Německu 
v kostele UNESCO. oberammer-
gau - malované domy, vánoční 
prodejna Käthe Wohlfahrt, mu-
zeum betlémů - zdejší betlém 
navštívil i král Ludvík II., historic-
ký malovaný Pilatushaus - jeho 
osvětlení přináší dokonalou 
vánoční atmosféru, před touto 
kulisou je adventní trh - zdobe-
né stánky a vůně svařeného vína, 
uzeniny, pražené mandle a per-
ník. Vánoční hudba - alphornisté, 
pozounisté, smyčcový orchestr. 
Jak píší místní: „To vše zve na 
procházku a lenošení“. Více než 
50 řemeslníků představí svůj roz-
sáhlý sortiment výrobků. Nocleh 
ve stejném hotelu.

3. den: Po bohaté bufetové sní-
dani výlet do horské obce na 
hranicích Bavorska s Rakouskem 
Mittenwald, kde jsou malované 
domy, majestátná kulisa hor-
ských štítů a muzeum houslařů 
(4,50 EUR) - více jak 300 letá tra-
dice stavění houslí. Nejznámější 
německé středisko zimních spor-
tů garmisch-partenkirchen se 
skokanskými můstky, adventními 
trhy, výstavou betlémů, hudeb-
ními produkcemi, projížďkami 
kočáry a  saněmi, a  s  malova-
nými domy. lázně bad tölz ze 
seriálu o korpulentním komisaři. 
Adventní trh na ulici Marktstra-
sse, tradiční bavorské betlémy 
ve dvou kostelech a v muzeu. 
Horká tečka na konec aneb pro 
zájemce možnost návštěvy 
zdejších slavných termálních 
lázní s jódovou vodou. Návrat 
do půlnoci.

termíny: 

05.12. - 07.12.2014  
04.12. - 06.12.2015

cena: 4.990 kč

trAsA: b

cena zahrnuje: dopravu, prů-
vodce, 2x nocleh v hotelu *** 
vč. polopenze, pojištění proti 
úpadku.

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

zájezd filmový: film eso es 
s j.p.belmondem - belmondo 
letí malým letadlem nad zámkem 
Neuschwanstein…do Berchtes-
gadenu. Točilo se i v Bad Tölzu. 
neuschwanstein se také objevil 
v několika dalších filmech a inspi-
roval Walta Disneyho ke stvoře-
ní Sleeping Beauty Castle nebo-
li hradu Šípkové Růženky, který se 
nachází v Disneylandu v Americe, 
ale i v Paříži. Německá verze filmů 
ve stylu Indina Jonese, Šifry mi-
stra Leonarda či Flynna Carsena 
se jmenuje šifra karla velikého 
(Jagd nach dem Schatz der Nibe-
lungen, 2008) - zběsilé pátrání po 
největším německém pokladu - 
bájném pokladu Nibelungů kon-
čí akčními scénami u zámku Neu-
schwanstein - poklad je v jeskyni 
pod vodopádem, kam se hlavní 
hrdina spouští z vyhlídkového 
mostu, kam se také podíváte - 
tedy jen na ten most.

Část skvělého „akčňáku“ z hor-
ského prostředí Hladina adrena-
linu (2002) se mimo jiné lokace 
po světových horách natáčela 
i v Mittenwaldu. Na zámcích se 
natáčel film ludvík ii. a seriál 
richard Wágner. Na zámku 
Herrenchiemsee se natáčely tři 
mušketýři. 
V Bad Tölzu se natáčelo několik 
věcí, ale jednoznačně nejslavněj-
ším je kriminální seriál der bulle 
von tölz, u nás vysílaný pod ná-
zvem big ben.Seriál se natáčel 
v letech 1995 - 2009 a většina 
z  jeho 70 epizod se odehrává 
v Bad Tölzu. Komisřství je přímo 
u trhů na náměstí. Ale jsou i díly 
z Berchtesgadenu, Kitzbühelu či 
Salcburku. Hlavní postavou je 
velmi silný (tedy tlustý, silný je 
Walker Texas Ranger) komisař 
Berghammer, kterému zdárně 
sekundují jeho podnikavá matka 
Rési, kolegyně Sabrina, na druhé 
straně „lumpačí” (jako u nás) - lob-
bista a podnikatel Toni Rambold, 
státní tajemník Gluck a představi-
tel zdejší církve prelát Hinter, no 
a pochopitelně starosta.

30 km od Bad Tölzu je obec Feldkirchen-Westerham, kde 
se odehrává většina exteriérů nekonečného německého 
seriálu Sturm der Liebe, nebo Fürstenhof (10 let, 
přes 2.000 dílů), který běží u nás na TV Barran-
dov pod různými názvy - poslední díly jako Pauline 
a Leonard, taky se to jmenovalo Eva a Robert, Marlene 
a Konstantin, Sandra a Lukas, Samia a Gregor, Emma 
a Felix, Miriam a Robert, kouká na to třeba moje máma… 
jo, dřív byl tak akorát Čuk a Gek nebo Jú a Hele,…
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4 roky v nabídce

roMAntickÝ Advent  
v solnÉ koMoŘe
báječný prodloužený víkend v romantické jezerní krajině s pů-
vabnými městečky a s noclehy v hotelu s bazénem. romantický 
advent u jezer traunsee, Wolfgangsee, Mondsee a Hallsttätersee 
a v krásných horách pod masivem dachsteinu. druhý největší 
čertovský průvod na světě s 800 čerty, příjezd Mikuláše po jezeře, 
projížď ka saněmi taženými koňmi v překrásné alpské přírodě,…

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Adventní trhy na jezeře traun-
see - adventní trhy na půvabném jezerním náměstí s kotvištěm nej-
staršího uhelného parníku světa Gisela, s keramickou zvonkohrou 
na radnici v Gmundenu. romantický advent na vodním zámku 
orth aneb Vánoce jako kdysi…. 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 adventní 
trh v zámcích Seeschloss a Landesschloss Orth -3 EUR). Traunkirchen 
-zastávka v bývalém klášterním kostele na jezeře Traunsee s unikátní 
vyřezávanou kazatelnou ve tvaru lodi Petra rybáře. Ještě před příjez-
dem na ubytování zažijete zvláštní moment, když se z mlžných vod 
Halštatského jezera vynoří starobylá dřevěná pramice, na které 
přijíždí Mikuláš a Knecht Ruprecht s pytlem plným sladkostí pro děti. 
Ubytování v hotelu *** s bazénem v Bad Goisern.

2.den: Advent u jezera Wolfgangsee v klidu a pohodě - celodenní 
výlet na nejkrásnější rakouský advent -Strobl a jeho betlémy, St.Gil-
gen - historická chalupa, dům Mozartových, překrásné adventní trhy, 
lanovka na horský betlém, plavba lodí kolem obří lucerny. St.Wolfgang 
a jeden z nejkrásnějších adventních trhů vúbec, zubačkou do hor 
za svařákem a punčem, museum panenek,…A nebo, když budete 
chtít, můžete celý den zůstat v Bad Ischlu - koupat se v termálech se 
slanou vodou. Večer vás čeká bomba - pro zájemce výjezd na jeden 
z nejkrásnějších alpských krampuslaufů - průvodů čertů do bad 
gosiern -cca 2,5 km od hotelu. „Krampuslauf Solné Komory“ je jako 
jeden z největších lidových festivalů znám i za hranicemi Rakouska. 
tento večer se zde setká na 800 divokých čertů, něžných andělů, 
dobromyslných Mikulášů i ďábelských čarodějnic. Kromě místních 
přiletí čerti i z celého Salcburska a Štýrska. Tam i zpět vás z hotelu 
odvezeme, když budete unaveni, na průvod nemusíte - v hotelu si 
dáte saunu, bazén, posezení u krbu,…

3.den: Dopoledne výlet do Gosau - projížď ka saněmi (kočáry) 
taženými koňmi romantickou a malebnou krajinou pod impozantním 
skalním hřebenem Gosaukamm. Adventní trhy v Hallstattu - snad 
nejpůvabnější adventní trh ve městě UNESCO, které je vestavěno 
ve stráních nad Halštatským jezerem. Adventní trhy v bad ischlu. 
Mechanický betlém s 300 figurkami v bývalém hotelu Austria, kde 
se na plese seznámila 15 letá Sisi a 23 letý císař Franz Josef. Známá 
cukrárna Zauner. Zauner je rodinná kavárna, která byla vyhlášeným 
a oblíbeným místem posezení France Josefa a Sisi - vynikající 
domácí dorty i pralinky, které si můžete koupit jako dárek pro blízké. 
Nejznámější jsou oblíbené rohlíčky císaře Františka Josefa (oříšky, 
vanilka). Denně zde připraví na 200 druhů dortů a pralinek. Můžete 
se vykoupat v termálních lázních s horkou slanou vodou přímo 
v centru Bad Ischlu, jen pár kroků od adventních trhů. Solné bazény 
s cca 3 % obsahem soli a s teplotou kolem 32°C - nádherný vnitřní 
bazén s masážními lehátky. Velký vnitřní whirlpool se slanou vodou 
o teplotě 34°C - pravidelné „gejzírky“ solné páry. Zcela nový vnější 
areál s výhledem na hory. Návrat do Prahy do půlnoci.

termíny: 

06.12. (so) - 08.12. (po) 2014 
05.12. (so) - 07.12. (po) 2015

cena: 4.500 kč

trAsA: A

cena zahrnuje: dopravu, 2 x 
nocleh v hotelu *** s bazénem 
vč. snídaně, průvodce, pojištění 
proti úpadku CK.

doplatek: 2x večeře - 900Kč, 
1/1 - 700Kč, projížďka saněmi - 
400Kč, kompletní pojištění Alli-
anz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

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.

ˇ



68

t
O

 N
E

J
l

E
p

š
í 

z
 R

A
k

O
u

s
k

ý
c

h
 A

l
p Jedeme 4. rokem, letos ve zkrácené verzi

kouzelná Adventní  
„Minidovolená“ 
oblíbený zájezd jsme kvůli ceně letos zkrátili, ale zachovali 
jsme všechny hlavní vychytávky- projížď ku kočáry s koňským 
spřežením, večerní procházku s loučemi i živou hudbu u veče-
ře. Hlavními magnety budou fantastické horské adventní trhy 
v grossarlu a kitzbühelu. přinášíme i jeden zcela novinkový trh.

1. den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Hellbrunn - zámecký advent-
ní trh. Alpský advent v  údolí grossarltal. Fantastický adventní 
zážitek vám vytvoří malá alpská obec grossarl s  jedním z  nejpů-
vabnějších adventních trhů posledních let. Nocleh v  hotelu *** 
v  Maishofenu. Po večeři zájemce zdarma odvezme za relaxací do 
jedněch z nejmodernějších rakouských lázní tauern spa (otevřeno 
do půlnoci).

2.den: pohádkový alpský advent - dopoledne po snídani projíž-
ď ka kočáry taženými koňmi po okolí Maishofenu (v ceně), ad-
ventní trhy v Mittersillu. Horský advent v kitzbühelu - nejzacho-
valejší alpské tyrolské město s malovanými domy, slavná sjezdovka 
Hahnekamm, krásná příroda Kitzbühelských Alp, tradiční adventní 
trhy. Po návratu do hotelu a chvilce volna pro zájemce tradiční ro-
mantická procházka s loučemi vedená majitelem hotelu (v ceně). 
Následuje večeře s živou hudbou.

3.den: Adventní salcburk - prohlídka města a volno k návštěvě ad-
ventních trhů před dómem, na náměstí u zámku Mirabell a v pev-
nosti vysoko nad městem. Nádherně vyzdobená obchodní ulice 
Getreidegasse. novinka na českém trhu - jedinečný adventní trh 
v přírodě u tichého jezera s  instalací světelných skulptur Markuse 
Anderse - Obří Nautilus, 12 x 6 m svítící lotosový květ na hladině 
jezera, projekt Luna ze 40 tisíc zrcadlových dílů,…Mondsee - ad-
ventní trhy před bazilikou a v nádvoří a vnitřních prostorách zámku. 

Návrat do půlnoci.

termíny: 

12. 12. -14. 12. 2014  
11. 12. -13. 12. 2015

cena: 4.300 kč

trAsA: A

cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 2 x nocleh v hotelu *** vč. po-
lopenze, pojištění CK proti úpadku, procházku s loučemi, hudební 
večer, projížď ku kočáry. 

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

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 ... 

kitzbühel - zimní středisko celebrit - asi nejznámějším občanem 
je fotbalová ikona „Císař“ Franz beckenbauer. Pravidelnými hosty 
tohoto tyrolského horského městečka jsou Arnold schwarzeneg-
ger, německý bavič, herec a moderátor thomas gottschalk, který 
přestože žije na jednom z nejkrásnějších míst - v kalifornském Ma-
libu v domě přímo u pláže, v Kitzbühelu tráví každou zimu, jezdec 
Formule 1 ralf schumacher, monacký kníže Albert či fotbalista 
lothar Matthäus.

V Kitzbühelu nyní trvale žije zpěvák Haddaway (What Is Love z roku 
1993).

V  Kitzbühelu se narodil jeden z  nejslavnějších rakouských lyžařů 
Anton engelbert „toni“ sailer. V oblasti Kitzbühelských Alp se na-
táčelo více jak 70 filmů či seriálů, první již na začátku kinematografie 
před sto lety. Připomeňme asi nejznámější seriál „doktor z hor“ se 
47 díly nebo vraždy v kitzbühelu se 115 díly. Z filmů pak romantic-
ké kousky s Hansi Hinterseerem.

V Zell am See zemřel syn Ferdinanda Porsche - konstruktér Ferdi-
nand „Ferry“ Anton ernst porsche. 

Ian Fleming pro příběh svojí bondovky v tajné službě jejího ve-
ličenstva našel inspiraci v  zámku Mittersill, kde byl exkluzivní 
sportovní a lyžařský klub pro high society před a i po druhé světové 
válce. Po druhé světové válce byl hrad zrekonstruován a  od roku 
1952 zde pobývali zahraniční celebrity včetně Aristotela Onassise 
či Henry Forda, čas zde trávili filmové hvězdy jako Rita Hayworth, 
Gina Lollobrigida, Clark Gable nebo Curd Jürgens. Mezi VIP hosty 
patřil miliardář průmyslník Ivar Bryce, díky kterému se sem právě 
dostal jeho přítel spisovatel Ian Fleming - duchovní otec agenta 
007 Jamese Bonda. Osoba Ivara Bryce, obchodníka s  guánem, se 
stala ústřední postavou bondovky thunderball. Zámek Mittersill je 
předobrazem sídla největšího Bondova nepřítele Blofelda, který si 
pořídil soukromé sanatorium na vrcholu jedné z alpských hor, od-
kud chce vydírat vlády celého světa…a James Bond zde musí opět 
uchránit lidstvo před katastrofou, ale přitom se i stihne zamilovat… 
Od roku 2011 je zámek Mittersill čtyřhvězdičkový hotel, který nabízí 
i prohlídky pro návštěvníky.
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novinka

brAtislAvA
A budApešť

Adventní zájezd nás zavede 
do bratislavy - ochutnáme 
cigánskou pečínku, chléb 
se sádlem a cibulí, pagáče, 
husí a zelné lokše, ale i punč 
a medovinu. staré město 
se nám představí v celé své 
vánoční kráse i s adventní-
mi trhy na Františkánském 
a Hlavním náměstí. druhým 
městem bude historická 
budapešť, jejíž kulinářské 
lahůdky není třeba předsta-
vovat a o tu pravou vánoční 
atmosféru se postarají vy-
hlášené tržnice a četné ad-
ventní trhy, z nichž každý je 
svým způsobem jedinečný. 
relaxace v termálních láz-
ních.

1.den: Odjezd z Prahy v ranních 
hodinách. bratislava - prohlíd-
ka nejvýznamnějších památek 
města, které se většinou nachází 
v historickém jádru Starého měs-
ta - Michalská brána, symbol 
města bratislavský hrad, tyčící 
se na plošině 85 m nad Duna-
jem, katedrála sv. Martina - ko-
runovační kostel uherských králů, 
Františkánský kostel ze 13. stol. 
- nejstarší ve městě a místo rytíř-
ských ceremonií. Kouzelné uličky 
Starého města a tradiční vánoč-
ní trhy na Hlavním a Františ-
kánském náměstí, výrobky 
z keramiky, vrbových proutků, 
včelího vosku ale i klobásy, ka-
pustnice aj. Nocleh v Bratislavě.  
2.den: Celodenní výlet do vá-
noční budapešti. Prohlídka 
historických části: buda - hradní 
čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův 
chrám, kde je uložena původní 
uherská koruna a pešť - impo-
zantní budova Parlamentu, vá-
noční trhy na vörösmartyho 
náměstí, které patří k největším 
v Evropě - tradiční lidové a řeme-
slné předměty, perníčky, langoše, 
svařené víno, pěší zóna váci útca 
a proslulá tržnice, kde nakoupíme 
klasický uherák, čabajku, sušené 
papričky i maďarské víno. Variant-
ně lze individuálně navštívit např: 
termální lázně széchényi nebo 
lux. secesní lázně hotelu gellért. 
Večer návrat na ubytování. 

Made in budapešť made in permon:

uveďme názvy dvou filmů „snack bar budapešť“(1988) a rubiko-
va kostka (1984): Ano Budapešť - to je takový snack bar plný lahů-
dek - uheráků, čabajek, paprik všeho druhu, Budapešť to je Hudini, 
rubikova kostka, smolíkovic rodina, budapešťská pomazánka, ...

budapešť dob minulých nám přinesla stran kultury 2 hlavní věci, a to 
rockovou, téměř západní skupinu omega (nejznámějším hitem je 
rocková balada gyöngyhajú lány neboli Dívka s perlami ve vlasech 
- v české verzi Aleš Brichta, Scorpions - White Dove či v zcela součas-
ném provedení zazní v úvodu skladby rapera Kanye Westa. Zpěvák 
skupiny Omega jános kóbor se v Budapešti i narodil.)…a kreslený 
seriál podivuhodná dobrodružství rodiny smolíkovy, který je 
pokládán za pravzor rodiny Simpsonovi. Pamatujete? Život obyčej-
né budapešťské rodinky je poznamenán tím, že geniálnímu Ládínkovi 
se podaří navázat kontakt se svým potomkem, žijícím někdy kolem 33. 
století, hlavou rodiny je Pepa Smolík který ale tuto svou funkci příliš 
nezvládá, čemuž napovídá již znělka seriálu, kde se mu celá rodina 
zřítí na hlavu…Dalším rodákem z Budapešti je další předchůdce, 
tentokrát Davida Copperfielda - nejslavnější kouzelník všech dob 
Harry Houdini. Kouzelnou Budapešť už zbývá doplnit jen další rodák, 
který přinesl v 80. letech světu zábavu na několik let - sám jsem z té 
generace, a to ernő rubik a jeho kostka…. 

Budapešť filmová
V Budapešti se točila 
řada filmů, zejména v po-
sledních letech si ji vy-
hlédly zahraniční štáby 
kvůli příznivým cenovým 
podmínkám…místo Prahy. 
Točily se zde například 
filmy Borgia (2011), Bu-
dapešť (2009), Au Pair 
(1999), Mnichov (2005), 
8mm 2 (2005), Transporter 
3 (2008), Juan (2010), 
Iris (TV seriál) (2009), 
Na počátku (2000),….

Budapešť si stejně jako 
Praha zahrála i řadu ji-
ných měst, například: 
Paříž (Útěk k vítězství, 
1981, Cyrano z Bergera-
cu, 1990, Madame Butter-
fly, 1993, Bel Ami, 2011), 
Moskvu (Red Heat, 1988), 
Buenos Aires (slavný film 
Evita, 1996), Řím (Přímo 
od srdce , 1999), Ber-
lín (Spy Game, 2001, Max, 
2002, Londýn (Being Ju-
lia, 2004), Vídeň (Lous-
káček, 2010) atd. Naopak 
Budapešť vystupuje ve fil-
mech a seriálech ačkoliv 
se točilo jinde (Van Hel-
sing, MacGyver, …)

ˇ

3. den Po snídani odjedeme re-
laxovat do termálního koupališ-
tě velký Meder. Moderní areál 
se řadí po celkové rekonstrukci 
k jednomu z nejhezčích na Slo-
vensku a zdejší vody přispívají 
k celkové regeneraci organismu. 
(Celodenní vstupné do termálů 
cca 9 EUR seniorské a dětské sle-
vy). Návrat do Prahy do půlnoci.

termín: 28.11.- 30.11. 2014 

cena: 3.290 kč

cena zahrnuje: dopravu, 2x noc-
leh v hotelu v Bratislavě včetně 
snídaně, průvodce, pojištění proti 
úpadku CK.

doplatky: 1/1 - 800 Kč, komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu 90 Kč

zájezd ve spolupráci s partner-
skou ck. 
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Advent  
u bodAMskÉHo jezerA
Advent na pomezí 4 zemí

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Adventní trhy u 2. největšího 
jezera v Alpách - bodamského jezera (největší jezero v Rakousku 
a v Německu a druhé největší ve Švýcarsku. Je také třetí největší ve 
střední Evropě). První zastávka bude v bregenzu, hlavním městě 
nejzápadnější rakouské spolkové země Vorarlbersko s půvabným 
adventním trhem, který prostupuje celým centrem města. Před 
návštěvou trhu vyjedeme kabinovou lanovkou na pfänder - jedi-
nečný vyhlídkový vrchol vysoko nad hladinou Bodamského jezera 
přináší jedinečné rozhledy nejen na Bodamské jezero, ale i hluboko 
do Německa, Rakouska i Švýcarska a na 240 alpských vrcholů. Je to 
nejznámější vyhlídka v celé oblasti. Na vrcholu je v alpské rezervaci 
možné pozorovat jeleny, kozorohy, muflony či kance. lindau -Bavor-
ské město na ostrově - nejkrásnější adventní trh na německém břehu 
Bodamského jezera. Dojezd do hotelu ve Fridrichshafenu u jezera, 
rodišti vzducholodí Zeppelin (Film Vzducholoď - Zeppelin byl natočen 
v roce 1971 s Michaelem Yorkem v hlavní roli). 

2.den: Advent ve švýcarském kantonu Apenzellerland - st.gallen 
(unesco) je metropolí Východního Švýcarska. Klášterní okrsek s pře-
krásnou barokní katedrálou a s nádhernou knihovnou, která je jednou 
z nejstarších na světě v nejkrásnějším švýcarském rokokovém sále 
(UNESCO). Vánoční atmosféru dokresluje 700 svítících hvězd po ce-
lém starém městě. Každá má v průměru 2 metry. Každoročně město 
vyhrává soutěž o nejlepší vánoční světelnou výzdobu ve Švýcarsku. 
Vánoční strom je přímo pod barokními věžemi katedrály. Vánoční 
trhy na Klášterním náměstí v srdci UNESCO památek mezi katedrálou 
a slavným domem Waaghaus. Vánoční strom patří každoročně k nej-
větším v celém Švýcarsku. Obří adventní kalendář či 250 m dlouhá 
dekorovaná řada adventních stánků. stein am rhein -překrásné stře-
dověké městečko se každoročně v prosinci promění v tzv. „Märlistadt“ 
-pohádkové dekorace zdobí celé historické městečko. Pohádkově je 
osvětlen i most přes Rýn i hrad Hohenklingen. V nejstarším domě 
města, který je dodnes v původní podobě, je Svět betlémů - betlémy 
z celého světa. Vstupné 10 CHF. kostnice - město koncilů, tzv. vánoční 
trh na jezeře - stánky naleznete od pěší zóny historického centra až do 
přístavu, součástí trhů je i vánoční loď. Trh je široko daleko považován 
za nejkrásnější jezerní trh na Bodamském jezeře. Nocleh ve stejném 
hotelu ***. zájemce odvezeme na večerní koupání do termálních 
lázní v Meersburku přímo na břehu jezera, můžete navštívit i zdejší 
adventní trh v historickém městečku.

3.den: Advent v rakouské spolkové zemi vorarlberg: dornbirn - 
v největším městě Vorarlberska vás kromě příjemného adventního 
trhu přivítají dvě kouzelná muzea. Museum jesliček s více jak 100 
betlémy a figurami z celého světa. Rolls Royce Museum v Dornbirnu 
je největším museem této značky na světě. 3 patra 150 let staré to-
vární budovy potěší srdce každého milovníka elegantních vozů. Na 
1.000 exponátů, 100 vozů. Adventní trh. Feldkirch - nejzápadnější 
rakouská obec - nejlépe dochované středověké město ve spolkové 
zemi Vorarlbersko. Dvě městské brány, hrad Schattenburg, malebné 
uličky zdejší adventní trh se řadí k nejkrásnějším ve Čtyřstátí. Návrat 
do Prahy do půlnoci.

termíny:  
28.11. - 30.11. 2014 
27.11. - 29.11. 2014

cena: 5.500 kč

cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu *** vč. bufetové snídaně, 
průvodce, pojištění CK proti úpadku.

doplatek: 1/1 - 1.400 Kč, kompletní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 
let 264 Kč.

trAsA: b

váš komfortní a moderní hotel byl postaven v loňském roce. 
V pokojích jsou TV se satelitním příjmem, konvice na přípravu kávy 
či čaje, fény v koupelnách. Klimatizace. V pokojích je možné pracovat 
– je tu stůl, přípojka k internetu i telefon. Ráno se probudíte k bohaté 
snídani formou bufetu. Wi – fi zdarma na všech pokojích. Hotelová 
restaurace, lobby bar, 4 konferenční místnosti pro firmy.

St. Gallen
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nočník: Čtyřiapadesátiletý zdeněk pohlreich, šéfkuchař z TV pořadu 
Ano, šéfe, 15. října 2011 řekl ANO své snoubence Zdeňce (39). Svatba 
se konala ve Švýcarsku u Bodamského jezera v altánku v zámecké 
zahradě. Hostina byla ve vlastní restauraci TriBeCa, která je součástí 
zámku v městečku Romanshorn. A chcete-li se skvěle najíst, pak 
v našem zájezdu jsou 3 michelinské restaurace, v Kostnici dvouhvěz-
dičková Ophelia, v Meersburku a v Lindau jsou jednohvězdičkové 
michelinské restaurace. To je opět víc než v celém Česku.

něco pro pány: Muzeum rolls royce, ten hrál ve stovkách filmů 
všech dob, například Růžový panter, Smrt na Nilu, seriál To je vražda, 
napsala, Dvojitý zásah, Policajt z Beverly Hills 2, Charlieho andílci, 
Mission Impossible (Rolls Royce Silver Wraight Shadow), seriál Randall 
a Hopkirk či seriál Melrose Place, dokonce se objevil i v českém seriálu 
Vyprávěj, dokonce i v kreslených Simsonech a Autech. Rolls Royce 
hraje i ve videoklipech, například v nejslavnějším klipu Spice girls 
Wannabe (Rolls Royce Silver Shadow). Herec Eddie Murphy vlastní 
Rolls Royce Phantom.

Filmový zájezd: ve stopách jamese bonda daniela craiga (Quan-
tum of solace, 2008) se můžete projít v našem zájezdu v uličkách 
historického městečka Feldkirch. Zásadní scéna filmu se odehrává 
v Bregenzu na zdejším jezerním jevišti – při produkci Opery Tosca čítal 
filmový komparz 1.000 lidí. V knihovně v St. Gallenu se odehrávala 
část filmu jméno růže se seanem connerym. jediný nespokojený 
návštěvník bodamského jezera byl jan Hus, který by v dnešní 
době mohl uplatnit tezi „zkažená dovolená“ ( jan Hus je česko-
slovenský hraný film režiséra Otakara Vávry natočený v roce 1954 na 
motivy díla spisovatele Aloise Jiráska. Po dalším nátlaku papeže a cí-
saře, kdy oba hrozí dokonce vyhlášením křížové výpravy, konečně 
přistoupí Jan Hus na jejich výzvu a vydá se do Kostnice, kam byl 
svolán církevní koncil. Hus doprovázený na cestě Janem z Chlumu 
a Václavem z Dubé dorazí do města na březích Bodamského jezera bez 
problému. Po příjezdu je však pod záminkou rozhovoru s kardiná-
ly ihned zatčen, což vzbudí rozhořčení u českého lidu a šlechty, která 
zasílá stížný list králi Zikmundovi. Ten zaručí zatčenému mistru slyšení 
před koncilem…. V hlavní roli Husa i Žižky zdeněk štěpánek. Letos 
se natáčí nový český velkofilm na téma Jan Hus – hlavní natáčecí 
lokací je město Kutná Hora. Pikantní je, že film o Husovi natáčí režisér 
Svoboda, svého času předseda KSČM. Vyzvedněte si svoji slevu – kdo 
máte narozeniny na mistra Jana 6.7. - pro vás je tu sleva 6,7 % na 
tento zájezd. Příští rok si veřejnost připomene velké výročí – 600 let 
od upálení Mistra Jana Husa. Slevu 5 % na tento zájezd mohou čerpat 
všichni členové Církve Československé Husitské, učitelé všech škol 
s přídomkem „Jan Husa“ a zaměstnanci všech restaurací Potrefená 
husa. Stejně tak i obyvatelé Tábora, který je partnerským městem 
Kostnice. na bodamském jezeře v Überlingenu se narodil německý 
herec Mark keller, který se proslavil svojí rolí vrchního komisaře 
Andrého Fuxe v seriálu Kobra 11. V nedalekém ravensburku, kde 
se vyrábí světoznámé puzzle Ravensburger, se narodila „paní Sádlo-
vá“ christiane sadlo, a to byste nevěřili, kdo to je – známá je pod 
pseudonymen inga lindström. Dámy jistě vědí o čem je řeč –série 
romantických filmů Inga Linström, ale zároveň je autorkou i řady dílů 
podobné filmové série Britky rosamundy pilcher. Připravovala i řadu 
dílů doktora z hor či zámku Hohenstein.

super tip od ck permon: V Bregenzu naleznete nejužší evropský 
dům široký jenom 57 centimetrů. Naleznete ho v Kostelní ulici 29.
slavní: Ve Fridrichshafenu se narodil nejslavnější německý rapper 
kay one. V Bregenzu se narodil lyžař patrick ortlieb (olympijský 
vítěz 1992 a mistr světa 1996, 6 x rakouský mistr). Pilot Formule 1 
sebastian vettel bydlí v hrázděném domě a žádné luxusní vile 10 
km od Kostnice v Hugelshofenu. Německý profesionální cyklista jan 
ullrich bydlí na švýcarské straně jezera. Kousek od Dornbirnu se 
narodil slavný lyžař Marc girardelli. Původem je Rakušan, ale kvůli 
velké konkurenci v této velmoci alpského lyžování odešel reprezen-
tovat Lucembursko... 

…a nejslavnější: jára da cimrman byl u zrodu dvou velkých vyná-
lezů z našeho zájezdu: ze životopisu járy cimrmana… Jára Cimr-
man předložil americké vládě projekt Panamského průplavu včetně 
libreta stejnojmenné opery. Reformoval haličské školství. S hrabě-
tem zeppelinem konstruoval první vzducholoď s tuhou konstrukcí 
ze švédské oceli a s gondolou z českého vrbového proutí. Jako anar-
chista vyhoštěný z Německa si nesl v osobních dokladech záznam 
„strůjce nepokojů“, což vedlo švýcarskou firmu omega k nabídce, aby 
zdokonalil setrvačník dámských hodinek Piccolo. Zároveň v těžkých 
podmínkách tamních Alp zavedl (a po nějaký čas také vykonával) 
funkci porodního dědka.

Vaduz
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prodloužený víkend

Advent ve 
scHWArzWAldu 
luxusní kapesní hodinky, 
pořádné obří kukačky či 
největší hodiny v evropě, 
čokoláda, schwarzwaldská 
šunka, schwarzwaldský 
třešňový dort. skvělý ad-
vent na švýcarském zám-
ku. nejkrásnější adventní 
trhy Francie a švýcarska. 
zájezd s vůní čokolády.

1.den: Odjezd z Prahy ve 23.45 
hodin.

2.den: nejlepší švýcarský ad-
vent - 2 nejkrásnější švýcarské 
adventní trhy ve dvou největ-
ších švýcarských městech – 
v curychu a v basileji. curych 
(zürich) – ulice bahnhofstrasse 
- jedna z nejelegantnějších svě-
tových tříd v krásné adventní 
výzdobě je dlouhá 1200 m a spo-
juje jezerní nábřeží s nádražím. 
A nádraží ukrývá adventní trh 
RailCity - největší zastřešený 
adventní trh v evropě. Přes 160 
překrásně vyzdobených stánků 
obklopuje vánoční strom, vyz-
dobený více jak 5.000 ozdobami 
od Swarovského (Firma Swarov-
ski dekoruje například i strom 
v  New Yorku). Pochopitelně 
nechybí tradiční adventní trh 
na starém městě či centrální 
adventní trh na již zmiňované 
překrásné třídě Bahnhofstrasse. 
4. adventní trh Zürichu se hono-
sí zpívajícím stromem. Cca 70 
dětí v červených čepicích a šálách 
zpívá v 8 patrech vánočního stro-
mu koledy…. basilej je hlavním 
městem švýcarského adventu, 
protože je zde největší švýcar-
ský adventní trh a zároveň jeden 
z nejtradičnějších. Podrobnosti 
viz. letecký zájezd. Dojezd na 
ubytování do Schwarzwaldu.

3.den: colmar (Francie) - nej-
starší alsaské město plné hráz-
děných historických domů. Col-
mar se nazývá hlavním městem 
francouzských vánoc, protože 
má skvělou předvánoční výzdo-
bu - snad nejkrásnější ve Francii. 
Pohádkové vánoční trhy pod 
hrázděnými fasádami jsou na 
celkem pěti místech starého měs-
ta. Adventní trhy v cetru pohoří 
Schwarzwald – ve Freiburgu im 
breisgau - adventní trhy v „met-

ropoli“ Schwarzwaldu. Adventní 
trh (111 stánků) se nachází přímo 
v srdci překrásného starého měs-
ta, jsou zde skláři, svíčkové dílny, 
vyřezávané dřevěné hračky, atd. 
gengenbach - nejkrásnější ad-
ventní kalendář na světě – zdejší 
radnice. Zúčastníte se každoden-
ního rituálu otevření okna v 18 
hodin. Motivy adventních oken 
jsou od známých umělců včetně 
Marca Chagalla. Půvabný advent-
ní trh. Nocleh ve stejném hotelu. 
Tento den mohou rodiny s dětmi 
prožít v největším německém zá-
bavním parku Europapark (místo 
Colmaru a Freiburgu) – podrob-
nosti na straně „Advent pro děti“.

4.den: Advent ve schwarzwal-
du aneb „přelet nad kukaččím 
hnízdem“ - největší kukačky na 
světě jsou 50 x větší než ty, co si 
dáte do pokoje. Podíváme se na 
ně v tribergu v pohoří Schwar-
zwald. Hodiny jsou vysoké 15, 3 
metru. Hodinový strojek je vel-
ký 4,50 x 4,50 metru, kyvadlo je 
dlouhé 8 metrů a pozor – ku-
kačka váží 150 kg. Jsou zapsá-
ny v Guinessově knize rekordů 
a  celkem nedávno překonaly 
původní rekordní hodiny v ne-
dalekém schönachu, které vám 
také ukážeme. V tübingenu vás 
čeká čokoládový adventní trh. 
Návrat do Prahy do půlnoci.

curych a slavní 
U Curyšského jezera v Küsnachtu 
žije zpěvačka tina turner (V roce 
1995 nazpívala bondovský hit 
golden eye, zpěvačka je v Gui-
nessově knize rekordů s  kon-
certem, na který přišlo 182 tisíc 
lidí), nedaleko města bydlí jez-
dec Formule 1 kimi räikkönen. 
V Curychu se v roce 1995 naro-
dila mladá slovenská zpěvačka 
a porotkyně letošního Česko-slo-
venského X faktoru celeste buc-
kingham, V Curychu se odehrává 
část německého romantického 
filmu scénář lásky, který je nád-
hernou reklamou na horský Svatý 
Mořic (letos byl k vidění v jedné 
z českých televizí). Kousek od 
Curychu se narodila další hvěz-
da současného hudebního nebe 
dj Antoinne (hit Welcome to St. 
Tropez, 2011). Ve městě zemře-
la spisovatelka johanna spyri, 
která se proslavila románem Hei-
di, děvčátko z hor (1880). Do 
dneška byl román více jak 20 x 
ztvárněn jako seriál, hraný i kres-
lený film. Heidi hrála například 
i první americká velvyslankyně 
v České republice, dáma s čes-

kým původem shirley temple 
black. 6. května 2014 se v Cury-
chu narodila jedinému páru dru-
há dvojčata za sebou, tentokrát 
kluci Leo a Lenny. První dvojčata 
– holky Mylaa a Charlene se na-
rodily na Štědrý den roku 2013. 
A kterýže to tatínek dostal takový 
dárek pod stromeček? Nejslav-
nější světový tenista roger Fe-
derrer. V Curychu se odehrává 
část filmu Agent bez minulosti 
(Bourne identity) s Mattem Da-
monem v hlavní roli (část scén 
se točila opravdu v Curychu, část 
curyšských scén se točila v Praze). 
V Curychu se narodil nejslavnější 
švýcarský rapper bligg, kterého 
jsem mohl osobně vidět a je to 
skvělé – používá švýcarský dia-
lekt a koncertuje s lidovými sou-
bory. Ve dnech 12.-17.8. proběhlo 
v Curychu letošní ME v atletice 
(zlato Barbora Špotáková, stříbro 
V.Veselý, oba oštěpaři, k tomu 2 
české bronzy). Trenér německé-
ho národního fotbalového týmu, 
který letos bravurně vyhrál MS v Brazílii, joachim „jogi“ löw se 
narodil v Schönau ve Schwarzwaldu.

termíny:  
04.12. - 07.12. 2014 
03.12. - 06.12. 2014

cena: 5.900 kč

cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu *** vč. bufetové snídaně, 
průvodce, pojištění CK proti úpadku.

doplatek: 1/1 - 900 Kč, kompletní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 
let 264 Kč.

trAsA: b
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Firmy, které znáte, ale možná 
nevíte, odkud pocházejí:

Švýcarsko je země hodinek 
a čokolády. Nejstarší švýcarská 
firma, vyrábějící hodinky, je 
z Curychu a jmenuje se beyer 
chronometrie Ag. Tato rodin-
ná firma vyrábí hodiny již v 7. 
generaci. Znáte nějakou tako-
vou českou firmu? Beyer sídlí na 
nejslavnější curyšské ulici, a jak 
se říká, nejluxusnější nákupní 
ulici na světě bahnhofstrasse. 
Je zde Muzeum hodinek s cca 
900 exponáty. Nejstarší se datu-
jí kolem roku 1400 před naším 
letopočtem. Hodiny olejové, 
přesýpací, sluneční,… Ve městě 
je i další Muzeum hodinek zum 
rösli. V Curychu se v roce 1816 
narodil švýcarský cukrář rudolf 
sprüngli, jeden ze zakladatelů 
jedné z nejlepších čokoládových 
firem lindt a sprüngli. V roce 
1845 začal v cukrárně svého otce 
v ulici Marktgasse jeho syn David 
s výrobou čokolády.

zajímavosti z basileje: Málokdo 
ví, že drei könige am rhein 
v Basileji je vůbec nejstarší zá-
jezdní hostinec v evropě, za-
ložený už v roce 1026. basilej je 
jediným švýcarským přístavem, 
který po řece spojuje město se 
Severním mořem. nedaleko 
od samotného centra basileje 
se nacházejí hranice tří států. 
Údajně nejlepší výhled na všech-
ny tři sousední země poskytuje 
futuristická restaurace dreilän-
dreck. basilej je známá svými 
muzejními sbírkami – ve městě 
je na 40 muzeí.

Toto na stránku letecká Basi-
lej!!!!!!!!!!!!!!!!!

basilej je město farmacie – sídlí 

zde 2 ze tří největších farmace-
utických společností na světě 
- firma roche (1963 diazepam) 
a firma novartis. Vedle obřích 
farmaceutických podniků se 
Basilej zapsala také do historie 
omamných látek. Známá je his-
torka o tom, jak v roce 1943 ve 
zdejších laboratořích experimen-
toval chemik Albert Hofmann 
a omylem jednu z testovaných 
látek okusil. Tehdy spatřila svět-
lo světa látka, která je po celém 
světě známá jako LSD (s tou ex-
perimentoval doktor Königer ve 
startovním díle nejnovější řady 
Rodinných pout).

Již v roce 1890 vznikla v Basi-
leji obchodní společnost, která 
se roku 1969 přejmenovala na 
coop. Možná tady právě naku-
pujete. schwarzwald je po 350 
let domovem kukaček, tohoto 
symbolu Německa. Uvidíte i nej-
větší kukačky na světě. Dalším 
artiklem Schwarzwaldu je i u nás 
populární schwarzwaldská šun-
ka, kterou jeden nejmenovaný 
řetězec propaguje jako specia-
litu z Alp ačkoliv s Alpami nemá 
společného vůbec nic. Po celém 
Schwarzwaldu se odehrávají 
epizody jednoho z nejdelších 
a nejúspěšnějších německých 
seriálů - die schwarzwaldklinik. 
Ochutnejte pravý schwarzwald-
ský třešňový dort, protože je: 1) 
skvělý a za 2) “ Kolik třešní, tolik 
višní.“ (Jáchyme, hoď ho do stro-
je). V gengenbachu, kde je je-
den z nejkrásnějších adventních 
kalendářů, se točila část filmu 
karlík a továrna na čokoládu 
s J.Deppem.

schwarzwaldská šunka se vy-
značuje mimořádně aromatickou 
uzenou vůní a příjemnou typic-
kou tmavočervenou barvou. Vy-
kostěná leží naložená za sucha 
čtyři a pět týdnů a stejnou dobu 
pak trvá její vyuzení studeným 
kouřem z pryskyřnatých loučí ze 
dřeva jehličnatých stromů. Vyrá-
bí se s kýt prasat chovaných na 
farmách, kde se dohlíží na způ-
sob chovu a krmení. Kýta vepře 
se nasolí (max 15% soli) a pak se 
udí kouřem při teplotě 25°C nad 
hoblinami z jedlového dřeva za 
přítomnosti jedlových šišek a roš-
tí. Tím se docílí tmavého zbarvení 
povrchu a výrazně uzeného aro-
ma. Poté se šunka tři týdny suší.

Tübingen

Gengenbach
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…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 flambée. 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 Evrop-
ského parlamentu, katedrála Notre-Dame, pitoreskní čtvrť s kanály 
„Petite France“, pozoruhodná hrázděná architektura nad řekou, 
krytý most Ponts-Couverts, fakultativně oběd, alsaská specialita 
choucroute nebo baeckeoffe, druhé nejkrásnější adventní trhy 
ve Francii, návrat do Prahy do půlnoci. 
 
termín:  
05. - 07.12. 2014

cena: 4 990 kč 

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

doplatky: 1100 Kč -1/1, 360 Kč - 2x snídaně, 550 Kč 1x oběd, 84 
CZK - komplexní pojištění. slevy - 240 Kč na osobu pro tři osoby 
ve třílůžkovém pokoji.

zájezd ve spolupráci s partnerskou ck. 

střípky z našeho zájezdu do Alsaska:

Budete se možná divit, ale francouzská hymna vznikla ve štrasbur-
ku. Píseň složil ženijní důstojník Claude Joseph Rouget de Lisle v noci 
z 25. na 26. dubna 1792 ve Štrasburku jako pochod pro francouzské 
jednotky. To znamená, že slavná Marseillaisa je spíše „Štrasburkéza“….
Hláška z filmu Samotáři: jakub: Počkej, počkej, nech to. To je skvělá 
muzika. Ty jo, co to je za muziku? dealer: To je státní hymna, ty vole.
(P.S. Toto není propagace drog ani reklama na seriál „Perníkový táta“, 
jediné perníky, co nabízíme jsou ty pravé norimberské).

Štrasburk je jedním z hlavních měst Evropské unie - sídlí zde rada 
evropy, evropský parlament, evropský soud pro lidská práva i ev-
ropský ombudsman. V kaysbergu se narodil doktor, filosof a nositel 
Nobelovy ceny míru Albert schweitzer. V colmaru se narodil autor 
jedné světoznámé sochy Frédéric-Auguste bartholdi. 

Kontrolní otázka, soudruzi: „Víte které?“  
Odpověď naleznete na straně 85. 

Ve Štrasburku se narodil bavorský král ludvík i. Další slavnou ro-
dačkou je pro změnu „Angličanka“ Madame tussaud, zakladatelka 
slavného londýnského muzea voskových figurín. Štrasburk během 
historie neustále pendloval mezi Francií a Německem. Katedrála patří 
k vrcholům gotického stavitelství a je vysoká 144 metrů.

filmový Štrasburk
2 hlavní filmy, které se zde točily, jsou julia a nejnovější verze filmu 
sherlocka Holmes. Ve Štrasburku se narodil světoznámý mim Mar-
cel Marceau. Pevnost château du Haut-kœnigsbourg dominuje 
jednomu z vrcholků na skále nad vesnicí Orschwiller v pohoří Vogézy. 
Hradní areál zabírá jeden a půl hektaru a mohutnost stavby navíc 
vizuálně umocňuje červený pískovec. Romantický vzhled láká nejen 
turisty, ale i umělce. Hrad se stal inspirací pro mnoho básníků a v roce 
1937 zde režisér Jean Renoire (syn slavného malíře Augusta Renoira) 
natáčel film velká iluze s jeanem gabinem v jedné z hlavních rolí.
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Adventní novinka

Advent  
v pAŘíŽi  
A záMek  
versAilles
pro naše klienty hotel na 
Montmartru, kde se odehrá-
vá film Amélie z Montmar-
tru (srovnejte si s konkurencí 
a jejich ubytovnami na perife-
riích – místa, kde se odehrává 
film Spláchnutej)

1.den: V odpoledních hodinách 
odjezd z ČR.

2.den: paříž ve fantastické vá-
noční výzdobě. Paříž je městem 
módy (podrobnosti u leteckého 
zájezdu) a sama nezůstává poza-
du a obléká se v prosinci do svá-
tečního šatu. Vánoční výzdoba 
Paříže, to jsou miliony žárovek, 
150 km vyzdobených ulic, 180 
km světelných řetězů. Prohlíd-
ka - například katedrála Notre 
Dame proslavená románem Vic-
tora Huga „Zvoník u matky boží“, 
…V  podvečerních hodinách 
odjezd na ubytování do čtvrti 
Montmartre. Individuální volno 
- večerní Montmartre – náměstí 
malířů Place du Tertre, poslední 
zdejší mlýn Moulin de la Galette.

3.den: Pro zájemce je připraven 
výlet do versaillles - prohlídka 
nejznámějšího symbolu fran-
couzské renesanční architektu-
ry a královské moci, královské 
rezidence Ludvíka XIV. - symbol 
velikosti krále a vzor snad pro 
každého „zámeckého architek-
ta“ Evropy – to jsou Versailles. 
Místo natáčení desítek historic-
kých filmů. Odpoledne vánoční 
atmosféra paříže, vánoční trhy, 
individuální volno, posezení v ty-
pických pařížských kavárničkách, 
možnost návštěvy Louvru nebo 
dalších muzeí. V podvečer umě-
lecká atmosféra vánočního 
Montmartre, krásný výhled na 
Paříž,  náměstí Pigalle, Moulin 
Rouge, bazilika Sacré-Coeur, ve-
černí město.

4. den: celodenní prohlídka pa-
mětihodností města s průvod-
cem. Třída Champs Elysées a její 
slavné vánoční trhy - nádherné 
osvětlení zkrášluje již tak nej-
krásnější bulvár na světě, ná-
ladu Vánoc navodí i  prodejní 
stánky, které lemují Champs 
Elysées od Vítězného oblouku 

na náměstí Svornosti (Place de 
la Concorde). Během procházky 
můžete nakoupit vánoční dárky 
nebo si dát svařené víno či něco 
chutného z regionu. Podvečerní 
fakult. projížď ka  lodí po Sei-
ně s neobvyklým pohledem na 
pařížské památky. Odjezd do ČR.

5.den: Příjezd do ČR v dopoled-
ních hodinách.

termín: 10.12. – 14.12. 2014

cena: 5.790 kč

cena zahrnuje: dopravu, 2 x noc-
leh v hotelu Ibis v Paříži – čtvrť 
Montmarte, 2 x snídani, průvod-
ce, pojištění CK proti úpadku.

doplatek: 1/1 – 1550 Kč, kom-
plexní pojištění zájezdu 150 Kč

zájezd pořádaný ve spolupráci 
s partnerskou ck

paříž filmová:
některé filmy z paříže: Moulin 
rouge (2001), strach nad měs-
tem (J.P. Belmondo), poslední 
metro (G.Depardieu, C.Deneuve-
ová), krysy z temnot (1973), půl-
noc v paříži (film Woody Allena, 
i vy si můžete užít půlnoc v Paříži 
u zájezdů, které bydlí v centru), 
paříž 36, prohnilí (1984, P.Noiret, 
film získal dvě filmové ceny César, 
malé uličky poblíž metra Barbés 
– Rochechouart, Sacré Coeur), 
prohnilí proti prohnilým (1989), 
superprohnilí (2003), stepují-
cí stonožka ( 1977, komedie 
z německé okupace, tři kama-
rádi zachraňují z Louvre sochu 
Venuše), tři muži a nemluvně 
(1985, několik cen César, Ameri-
čané udělali v roce 1987 remake), 
Facka (1974, Lino Ventura a A.Gi-
rardotová), koncert (2009), dob-
rodružství rabína jákoba (1973, 
Louis de Funés), chouchou – mi-
láček paříže (2003), cartouche 
(J.P.Belmondo a C.Cardinalová), 
životopisné filmy edith piaf či 
coco chanel (2009), hvězda 
filmů Amélie z  Montmartru 
a Šifry mistra Leonarda, Audrey 
Tautouová, září jako legendární 
módní návrhářka Coco Chanel 
v  tomto jedinečném snímku, 
volné adaptaci životopisu Coco 
Chanel od autorky Edmonde 
Charles-Rouxové. Umělecký ře-
ditel a hlavní návrhář módního 
domu Chanel, Karl Lagerfeld, se 
zúčastnil natáčení jako odborný 
dozor doplňků a kostýmů),oviri 
(1986, Paul Gougin v Paříži, hrají 

D.Sutherland, Max von Sydow), 
Found (2003, další film o Gou-
guinovi, K. Sutherland, Nastassja 
Kinski), loutrec (1998), Adriana 
a já (romantický film, 2007, „Po-
tkali se na nábřeží Seiny v Paří-
ži...“), Hrbáč (1959, Jean Marais, 
Bourvil, 5. verze Hrbáče a nikoliv 
poslední, to je klasika, 6. verze je 
z roku 1997, zvoník od Matky 
boží je i disneyovka z roku 1996), 
roztržitý (Pierre Richard) , Muž 
z  ria (J.P.Belmondo), Moulin 
rouge (2001), noc v  paříži, 
letošní životopisný film yves 
saint laurent, Miláček z paříže 
(1957), grand restaurant pana 
septima (1966, Louis de Funes), 
něžné kuře (1978, A.Girardoto-
vá), velký flám (1966), souve-
nirs, souvenirs (1984). Z Paříže 
je komická skupina les charlots, 
někteří její členové se tady i na-
rodili (komedie Velký bazar, Čtyři 
sluhové a čtyři mušketýři, Blázni 
ze stadionu, Bažanti, Bažanti jdou 
do boje). 

paříž opěvovaná: nalaďte se: 
Nejslavnější hit slavné Adele – 
Someone like you se odehrává 
v Paříži. Olympic: Mám v kapse 
jeden frank, jsem nejbohatší 
z bank nad Seinou. Mám víc než 
krupiér, stíny Sacre-Coeur nade 
mnou. Láska je úděl tvůj, pánbůh 
tě opatruj, bonsoir mademoiselle 
Paris, bonsoir mademoiselle Pa-
ris. Znám bulvár Saint Michelle,… 
Skvělý nový hit s kulisou Paříže 
– Indila – Derrniere Danse, Ryan 
Paris – známý hit Dolce Vita („tu-
ristický“ videoklip z Paříže, 1983). 
Písní a skladeb opěvujících Paříž 
jsou stovky, jen písní se jménem 
města v názvu je na sto a písní 
s prostým názvem „Paris“ je na 40. 

ˇ



76

N
E

J
l

E
p

š
í 

it
A

l
s

k
ý

 A
D

V
E

N
t benvenuti in italia

vánoce v itAlskÉM stylu
il natale - 8. prosince se staví v Itálii doma i po náměstích jesličky, ve velkých městech a v adventních městech (Brixen, 
Verona) stojí pochopitelně již daleko dříve. Na Tři krále chodí čarodějnice Befana a obdarovává děti do ponožek, jako u nás 
Mikuláš o měsíc dříve. Zlobivé děti také dostávají uhlí. Na slavnostním stole nesmí chybět pečené jehně nebo krocan a ovoc-
né kompoty. V Římě se jí i kuře či úhoř. Na tabuli jsou vždy datle, fíky a buchta panettone, kterou uvidíte všude, krámy jsou 
jí plné - kupuje se i jako dárek, který si lidé navzájem dávají. Slaví se, ale až 25. na Boží hod. Italové nesmírně rádi na svátky 
cestují a hotely v Dolomitech jsou plné.

novinka 

nejlepší  
itAlskÝ  
Advent

Město módy Miláno - město 
romea a julie verona s výsta-
vou betlémů v antické Aréně 
- adventní trhy v dolomitech 
aneb z víru velkoměsta přes 
antické památky do půvab-
ných zimních hor. Hlavní měs-
ta lombardie, trenta a jižního 
tyrolska.gucci, versace, pra-
da, Armani. Moschino, dolce 
& gabbana , benetton, trussar-
di, r. Messner, Ötzi, g.Moroder 
a Flashdance, terence Hill, k. H. 
borovský, griswoodovi,… 

1.den: Odjezd z Prahy ve 23.45 
hodin.

2.den: Miláno - město módy: 
přímo v centru města naleznete 
všechny atrakce města - adventní 
trhy na dómském náměstí, nej-
větší italský kostel, operní budo-
vu La Scala i světoznámou galerii 
Vittoria Emanuelle. Miláno je dru-
hé největší město Itálie, hlavní 
město Lombardie, je to město 
módy, obchodu, sídlo nejslavněj-
ší opery a dvou top fotbalových 
klubů. Tipy na Miláno naleznete 
u leteckého zájezdu Po celém 
dnu ve slavnostně nazdobeném 
Miláně odjedeme na ubytování 
do oblasti Verony.

3.den: verona - adventní trhy 
ve 2. největším městě Benátska, 
přímo v  antických obloucích 
Arény je mezinárodní výstava 
betlémů, z  Arény do náměstí 
vede obří vánoční kometa - 
největší na světě, Scaligerský 
hrad, dům Julie atd. Adventní 
trhy v trentu, hlavním městě 
Trentina - v historickém centru, 
u paty baziliky, kde se konal roku 
1545 Tridenský koncil. Malované 
domy, hradby. Nocleh v Dolomi-
tech.

4.den: Adventní trhy v hlavním 
městě Jižního Tyrolska bolzanu 
- největší adventní trh v itálii. 
Překrásné horské údolí val gar-
dena, jedno z  nejkrásnějších 
v Dolomitech - s.cristina - nej-
větší betlém na světě - 18 obřích 
dřevěných soch (první byla vyře-
zána v roce 1989) v jedné horské 
stáji. překrásný adventní trh 
v brixenu s výstavou jesliček, 
klášterní křížová chodba. Návrat 
do Prahy může být až po půlnoci. 
Počítejte s dojezdem taxíkem.

Můžeme vám zajistit naše smluv-
ní taxi. 

termíny:  

04.12. - 07.12. 2014 
03.12. - 06.12. 2015

cena: 6.500 kč

cena zahrnuje: dopravu, 
průvodce, 2x nocleh v hotelu ***, 
pojištění proti úpadku.

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

Miláno

Verona

Buon natale
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Asterix a olympijské hry: 
julius caesar: „Ave já“.  
brutus: „Ave tati!“

novinka

Adventní ŘíM 
prožijte s  námi advent 
v  Římě, ponoříme se do 
slavností nálady města, na-
vštívíme slavný vánoční trh 
na piazza navona, ochutná-
me neméně slavné pandor-
ro nebo torrone, vánoční 
atmosféru nasajeme u bazi-
liky sv. petra. prohlédneme 
si všechny nejvýznamnější 
památky „věčného města“ 
a  budeme mít příležitost 
shlédnout, jakým způso-
bem se v  této metropoli 
slaví vánoce. prožijte tedy 
s námi advent v Římě a vy-
chutnejte si kouzlo italských 
vánoc. zájezd s polopenzí 
v ceně.

1. den: Odjezd z ČR kolem po-
ledne. 

2. den: Celodenní prohlídka 
vánočního vatikánu - hlavního 
města katolické církve - velkolepé 
náměstí sv. Petra, vánoční strom, 
betlém v životní velikosti, maje-
státní bazilika sv. petra, na jejíž 
výzdobě se podíleli Raffael, Mi-
chelangelo a další - možnost vý-
stupu na kopuli baziliky s omra-
čujícím výhledem na celý Řím. 
Velkolepá vatikánská muzea 
s úchvatnými skvosty a sbírkami 
antického umění, nenecháme si 
ujít Raffaelovy Stanze, Pinako-
téku a samozřejmě sixtinskou 
kaplí - s nejslavnějším umělec-
kým dílem na světě - Michelan-
gelovy fresky na klenutém stropě 
a Poslední soud. Na přilehlém ná-
městí piazza del risorgimento 
budeme mít možnost navštívit 
vánoční trh. Procházka k Anděl-
skému hradu a na náměstí Piaz-
za del Popolo s kostelem santa 
Maria del popolo (Caravaggio-
vy obrazy). Odjezd na ubytování 
a večeři do hotelu.

3. den: starověké srdce Říma. 
Procházka po Posvátné cestě (Via 
Sacra), odkud byla kdysi ovládá-
na celá Říše římská - koloseum 
s vánočním stromem - symbol 
města, Forum romanum - s po-
zůstatky budov, chrámů i dalších 
objektů patřících neodmyslitelně 

k Římu v 1. - 4. stol., císařská fóra, 
pantheon - nejlépe dochovaná 
stavba z dob římské antiky pova-
žovaná za vrcholné dílo římské-
ho stavitelství. Individuální volno 
v Římě, romantická vánoční at-
mosféra římských uliček, skvost-
ná pouliční výzdoba. Návrat na 
večeři a nocleh. 

4. den: Dokončení prohlídky 
Říma - nejznámější a nejhezčí 
památky. kapitol (socha vlčice) 
- náměstí navržené Michelan-
gelem s nádhernými paláci se 
vzácnými sbírkami soch i obra-
zů, kašnou a jezdeckou sochou 
Marca Aurelia z  2. stol., neza-
pomenutelné vánoční trhy na 
piazza navona - barokní náměstí 
obklopené kavárničkami s Berni-
niho fontánou čtyř řek (Fontana 
dei Quattro Fiumi) – vyzdobené 
stánky, tradiční cukroví, betlémy. 
Piazza di Spagna se Španělský-
mi schody, Fontana di trevi – 
největší římská fontána je díky 
Felliniho filmu „La Dolce Vita“ 
známá po celém světě. Možnost 
nákupů a občerstvení v kouzel-
ných uličkách Říma. Ve večerních 
hodinách odjezd do republiky. 

5. den Předpokládaný návrat do 
ČR v odpoledních hodinách. 

termín:  
 
10.12.-14.12. 2014 

cena: 5. 990 kč  
 
cena zahrnuje: dopravu, 2x 
nocleh v hotelu*** u Říma, 2x 
polopenzi (rozšířené snídaně, 
večeře menu), průvodce, pojiš-
tění CK proti úpadku.  
 
doplatky: 1/1 - 990 Kč, kom-
plexní pojištění vč. storna zájez-
du 150 Kč.  
zájezd ve spolupráci s part-
nerskou ck. 

Film a Řím …jedno jsou. Nej-
známějším římským filmem je 
bezesporu film Římské prázd-
niny (1953) s gregory peckem 
a Audrey Hepburn. V Římě ale 
bylo natočeno množství zejmé-
na italských filmů (celkem jsme 
jich našli 64), ale my vás chce-
me naladit na příběhy z knížek 
Dana Browna, ve kterých robert 
langdon (tom Hanks) pátral po 
šifře Mistra Leonarda a nyní ve 
filmu Andělé a démoni (2009) 
pátrá v  Římě po unesených 
kardinálech, kteří jsou v moci 
sekty Iluminátů. Cesta ho vede 

k 4 symbolům – symbol země je 
v kostele Santa Maria del Popo-
lo. Symbol větru je na náměstí 
sv. Petra, symbol ohně v kostele 
Santa Maria della Vittoria a sym-
bol vody ve fontáně Fontana dei 
Fiumi uprostřed náměstí Piazza 
Navona. Naopak pro film šifra 
Mistra leonarda muselo být ve 
studiu postaveno celé vatikán-
ské náměstí ve skutečných roz-
měrech, protože papež nedovolil 
tento pro katolickou církev kon-
troverzní film na území Vatikánu 
natáčet. V Římě se odehrávají de-
sítky dalších filmů, vybrali jsme 
pro vás: Agent bez minulosti 
neboli bourne identity (2002), 
Mission impossible iii , only 
you (1994), romantický film do 
Říma s láskou (to rome with 
love,2012) od Woody Allena 
a s Penélope Cruz, gangy z new 
yorku s L. di Capriem a Cameron 
Diaz, titus (1999) s Anthony Hop-
kinsem, piti piti pa s L.de Foune-
sem, svatý rok (1976) s J.Gabi-
nem, Fantomas kontra interpol 
s J. Marraiesem,talentovaný pan 
ripley s Matt Damonem, Gwy-
neth Paltrow a Cate Blanchett. 
V Římě žije střídavě s Londýnem 
Sandokan a Černý korzár v jedné 
osobě herec kabir bedi. V Římě 

ˇ
proběhl i jeden objev, bez které-
ho by dnes žádné filmy nebyly. 
V 17. století v Římě byla vyna-
lezena Athanasiusem kirche-
rem první primitivní „magická 
lucerna“. Byl to přístroj s objekti-
vem, který promítal obraz z fólie 
na stěnu s jednoduchým zdrojem 
světla (např. svíčkou). No a nako-
nec připomeňme nedávný film 
jíst, meditovat, milovat s julií 
roberts,…
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kouzlo vánoc 
v zeMícH 
beneluXu 
lucemburk - valkenburg - bru-
sel - bruggy - Amsterdam 

Úzké uličky historických měst, 
náměstí zářící v moři světel, 
vánoční cukroví, tradiční umě-
lecké výrobky, skvělé vánoční 
trhy, belgické pivo, velké ná-
kupní ulice a vánoční nálada, 
to je zájezd do adventního be-
neluxu. valkenburg - jedinečné 
vánoční trhy v jeskyních, nád-
herný vánoční trh v Amsterda-
mu, romantická kulisa brugg, 
adventní náměstí grand place 
v bruselu

1. den: Odjezd z ČR v podvečer-
ních hodinách.

2. den: Ráno příjezd do vánoční-
ho lucenburgu - s dominantou 
středověkého knížecího hradu. 
Odpoledne strávíme ve městečku 
valkenburg, které hlídá malebná 
zřícenina hradu z 12. stol. a které 
je proslulé svými vánočními trhy, 
které se konají v jeskyních. Najde-
me zde i úžasné sochy z několika 
tun písku s vánoční tématikou. 
V podvečerních hodinách odjezd 
na ubytování.

3. den: Navštívíme hlavní město 
Belgie brusel, oděné do vánoční-
ho hávu. Prohlídka historického 
města - gotická radnice z 15. stol. 
(Hôtel de Vile), socha sv. Michala - 
patrona Bruselu, cechovní domy, 
galerie sv. Huberta, nejstarší ná-
kupní pasáž v Evropě, postavená 
v roce 1845, katedrála sv. Michala 
a Guduly, královský palác a pře-
devším vánočně laděné náměstí 
grand place (UNESCO), barvitá 
událost, jedno z nejkrásnějších 
náměstí Evropy, nádherné vánoč-
ní trhy, betlémy, horká čokoláda. 
Odpoledne odjedeme do býva-
lého sídla burgundských vévodů, 
středověkých brugg, ležících na 
řece Reie a  mnoha kanálech. 
Bruggy bývají často označovány 
jako „Benátky severu“ a v čase 
adventu toto umocní tisíce vá-
nočních světel. Prohlídka středo-
věkého města - historické jádro 
na ostrově (UNESCO), náměstí 
burg s radnicí Stadhuis a bazili-
kou Svaté Krve, náměstí Markt 
- hlavní náměstí, krásné vánoční 
trhy, belgické krajky a pralinky. 

celé město i s jeho výstavný-
mi domy a  krásnými paláci 
přehlédneme z 83 m. vysoké 
věže zvonice belfort. Další vý-
znamnou perlu umění spatříme 
v gotickém kostele panny Marie 
- Michelangelovo sousoší Mado-
ny s dítětem vytvořené z bílého 
mramoru, tzv. Bruggská madona 
(jedno z mála Michelangelových 
děl nacházejících se mimo Itálii). 
Na závěr fakultativní projížď ka 
otevřenou výletní lodí po kou-
zelných městských kanálech a ve-
černí osvícené město. Ubytování 
v Bruggách. 

4. den: Ráno přejezd k prohlíd-
ce korunovačního města a města 
umění Amsterdamu - vánoční 
město a trhy, pečené kaštany, his-
torie, památky, možnost fakulta-
tivní projížďky lodí po grachtech 
nebo návštěva vyhlášených mu-
zeí (Van Gogh Museum, Rijksmu-
seum, dům Anne Frankové zná-
mý z Deníku Anne Frankové…) 
náměstí dam, Královský palác, 
brusírna diamantů, malé uličky 
s krámky, vodní kanály, ochut-
nejte místní speciality - palačinky 
na všechny způsoby, individuální 
volno. Podvečerní vánoční město 
a jeden z nejkrásnějších vánoč-
ních trhů v Evropě. Ve večerních 
hodinách odjezd do ČR.

5. den: Návrat do Prahy v dopo-
ledních hodinách.

termín: 03.12. - 07.12. 2014

cena: 5.990 kč

cena zahrnuje: dopravu, 2x noc-
leh v hotelu včetně snídaně, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. 

doplatky: 1/1 - 1.200 Kč, kom-
plex. pojištění vč. storna zájezdu 
150 Kč 

zájezd ve spolupráci s partner-
skou ck. 

pro milovníky filmů: 

Amsterdam filmový: Nejlepší kniha roku 2012 a filmový hit letošního 
roku Hvězdy nám nepřály (The Fault in Our Stars) od spisovate-
le Johna Greena se odehrává v Amsterdamu. Odehrává se tady 7. 
Bondovka diamanty jsou věčné (1971) se seanem connerym v roli 
Jamese Bonda. Z nejnovějších filmů pak připomeňme památkáře 
s g.clooneym. deník Anne Frankové byl zfilmován v roce 1959.

Známá klasická komedie z mého mládí šimon a Matouš - nekoneč-
né honičky motorovými čluny po kanálech v Amsterdamu, falešné 
i pravé diamanty,…

Filmy o slavných malířích: rembrandtova noční hlídka (2007) 
- životopis profesní i romantický, van gogh (1991) - poslední dny 
malířova života, Lust for life (1956) s Anthony Quinnem a Kirkem 
Douglasem - životní příběh van Gogha, vincent & theo (1990) - ve 
filmu jsou lokace, které van Gogh nejvíce maloval.

brusel filmový: V Brusselu se narodili dva přeslavní umělci - herečka 
Audrey Hepburn a herec jean-claude camille François van va-
renberg neboli jean claude van damme. Ve městě se odehrává 
několik filmů, například Brusel v noci, Waterloo,….

dětské hvězdy z bruselu: z Bru-
selu jsou milé děti, šmoulové. 
Narodil se i zemřel tady jejich 
„otec“ kreslíř pierre culliford. 

bruggy filmové: kde jinde by se 
měl odehrávat známý film v bru-
ggách. Ačkoliv to je kriminální 
černá, velmi černá, komedie, 
tak je to i ideální reklamní film 
na Bruggy, protože se celý ode-
hrává ve starém městě Brugg. Ve 
filmu se v jedné scéně i dozvíte, 
že vstup na věž, kde se kus filmu 
i odehrává, stojí 5 EUR, i to že, jak 
říká hlavní hrdina filmu o výhledu 
na náměstí: „To za to stojí“.
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5. rok v nAbídce

leteckÝ 
víkend  
v Adventní 
bAsileji
aneb v  pátek odpoledne za 
hoď ku v  basileji, v  neděli 
večer za hoď ku doma na se-
riál od osmi hodin. vinaři?  
letecky se sWiss Airlines 
s  možností navštívit nej-
lepší francouzské vánoční 
město - historický alsaský 
colmar.

1.den: Po příletu do Basileje uby-
tování v hotelu, návštěva advent-
ních trhů s průvodcem.

2.den: celodenní volno v ba-
sileji nebo fakulativní výlet 
vlakem (cca 38 cHF) do fran-
couzského colmaru.

basilej je hlavním městem 
švýcarského adventu, pro-
tože je zde největší švýcarský 
adventní trh a zároveň jeden 
z nejtradičnějších. Nachází se 
v srdci Starého města na náměstí 
Barfüsserplatz. Dalším advent-
ním nej Basileje je nejdelší 
evropská vánoční ulice. Město 
nabízí zároveň obrovské vánoční 
nákupní možnosti (v sobotu jsou 
obchody otevřeny od 9 do 18 
hodin).

V  čase adventu se koná řada 
koncertů. Basileji se říká evrop-
ské vánoční město, díky dlo-
uhodobé adventní tradici i díky 
jedinečné poloze na hranici Švý-
carska, Francie a Německa, tedy 
regionu se snad nejsilnějšími 
adventními tradicemi. Největší 
švýcarské adventní město nabízí 
například 150 vánočních boud 
nebo Vánoční dům Johanna Wan-
nera, jehož zákazníky jsou mimo 

jiné i monacká knížecí rodina, Bílý 
dům či sem rád jezdíval Michael 
Jackson. nejdelší evropská vá-
noční ulice začíná na náměstí 
Aeschenplatz a vede nejlepšími 
basilejskými nákupními ulicemi, 
kolem adventního trhu, staro-
bylou uličkou Eisengasse přes 
středověký most na náměstí 
Messeplatz, kde celou nádherně 
dekorovanou trasu zakončuje im-
pozantní vánoční strom. v ceně 
máte kartu basel mobility tic-
ket - ZDARMA místní tramvaje, 
autobusy, městské vlaky, trans-
fer letiště-centrum-letiště. Do-
poručujeme kartu „Basel card“, 
v ceně vstup do 25 muzeí, do 
ZOO, prohlídka města, vstup na 
taneční party, disco. Sleva na spe-
ciální výstavy, 30% půjčovna aut, 
lístky do divadel, v obchodech, 
lodě a taxi, lázeňské služby. Ak-
tuální cena je: na 24 hodin – bude 
vám stačit – 20 CHF, 48 hodin – 
27 CHF.

colmar (Francie) - výlet vlakem 
do nejstaršího alsaského města 
plného hrázděných historických 
domů. Colmar se nazývá hlavním 
městem francouzských vánoc, 
protože má skvělou předvánoč-
ní výzdobu - snad nejkrásnější ve 
Francii. Pohádkové vánoční trhy 
pod hrázděnými fasádami jsou 
na celkem pěti místech starého 
města. 

váš Hotel *** v bAsileji má moderně zařízené pokoje. V klimati-
zované nekuřácké restauraci se podávají lahodné pokrmy švýcarské 
a mezinárodní kuchyně. Přímo proti hotelu je zastávka autobusu č. 30. 
Na tramvajovou linku č. 14 dojdete za 2 minuty. Lístky na MHD máte 
v ceně zájezdu. Můžete si tedy udělat (chcete-li) zcela individuální 
program bez našeho průvodce.

3.den: Dopoledne volno v Basileji – adventní trhy, muzea, pohodička. 
Návrat do Prahy.

termín: 

12.12. - 14.12.2014 

cena: 8.900 kč

cena zahrnuje: zpáteční letenku společnosti SWISS včetně letištních 
tax , 2x ubytování v hotelu *** se snídaní v Basileji, Basel mobility 
ticket na všechnu veřejnou dopravu ve městě, průvodce, komplexní 
pojištění, pojištění CK proti úpadku. 

Aktuální letové časy: (mohou být leteckou společností upraveny, 
za což CK nenese zodpovědnost): 

Pátek odlet z Prahy v 13.45 hodin. Přílet do Basileje v 15.10 hodin.

Neděle odlet z Basileje ve 14 hodin. Návrat do Prahy v 15.20 hodin.

Prima víkend, ne? 

sleva na 3.lůžko: 700 Kč

doplatek: fakultativní výlet vlakem do Colmaru a zpět (34 CHF), Basel 
Card - 1 den - 20 CHF, 2 dny - 27 CHF 



80

l
E

t
E

c
k

ý
 E

u
R

O
V

ík
E

N
D

 -
 M

A
D

R
iD bienvenido, españa Feliz navidad  

Letošní novinka – poprvé za adventem do Španělska 

Adventí MAdrid 
navštivte s námi jedny z největších a nejoblíbenějších 
vánočních trhů ve španělsku, a to v Madridu, na slavném 
náměstí plaza Mayor. zde zažijete jednu z nejpopulár-
nějších akcí ve vánočním kalendáři Madridu. slavnostní 
atmosféra města, betlémy, vánoční ozdoby, španělské 
delikatesy, cukrovinky a slavná historie města se svými 
uměleckými poklady - galerie, slavná náměstí, královský 
palác. výlet do el escorial.

1.den: Dle letového řádu odlet s českým průvodcem z Prahy, přílet 
do královského města Madrid. Transfer na ubytování do hotelu. Dle 
časových možností podvečerní procházka osvětlenou španělskou 
metropolí.

2.den: Po snídani nás čeká prohlídka historického Madridu. Podíváme 
se na náměstí sluneční brány (Puerta del Sol), které je opravdovým 
srdcem celého Španělska. Odtud budeme pokračovat ke králov-
skému divadlu a na východní náměstí (Plaza Oriente). Navštívíme 
přepychový královský palác (Palacio Real), stavbu, jež se řadí mezi 
nejrozsáhlejší svého druhu v Evropě. Velkolepost palácového kom-
plexu podtrhuje přilehlá katedrála Almudena. Odpoledne navštívíme 
ulice starého Madridu. Po calle Mayor k půvabné plaza de la villa až 
na impozantní plaza Mayor, hlavní madridské náměstí. Do obdélníku 
uzavřené domy tmavě rudé barvy, jejich balkony, ozdobné věžičky, 
mansardová okna i jezdecká socha Filipa III. vytvářejí úchvatnou pro-
storu. V minulosti náměstí sloužilo jako aréna pro býčí zápasy nebo 
jako místo inkvizičních procesů. My sem zavítáme na krásné vánoční 
trhy, které znásobují ojedinělou atmosféru tohoto místa. 

3.den: Dopoledne je pro zájemce připraven fakult. výlet za hranice 
města. Společně místní dopravou odjedeme k prohlídce monumen-
tálního paláce a kláštera Filipa II. el escorial, který leží na severozápad 
od Madridu na úpatí pohoří Sierra de Guadarrama. Stavba odráží 
královu oddanost katolické víře, k níž se přidává nespočet umělec-
kých děl, Královská knihovna, mramorový Královský panteon atd. 
Po návratu do metropole nás čeká prohlídka další části Madridu. 
Vydáme se na paseo del prado, třídu umění světového věhlasu. Na 
pár set metrech zde stojí trojice skvostných uměleckých sbírek, jíž 
dominuje skvělé Museo del prado. Tato galerie v sobě soustřeďuje 
největší kolekci španělských mistrů na světě. Na stěnách visí mj. obrazy 

Velázqueze, Goyi, El Greka, Zurbarána, Ribery či Murilla. Na své si však 
přijdou také milovníci děl italských, francouzských nebo vlámských 
malířů. Především 20. století je pak zastoupeno v Museo Reina Sofía, 
kterého nejznámějším exponátem je přeslavná picassova guernica. 
Pozadu rozhodně nezůstává ani Museo thyssen-bornemisza, na 
jehož stěnách je dokumentováno osm století výtvarného umění.

4.den: Po snídani dokončíme prohlídku města. Projdeme se po oká-
zalé calle Alcalá, dále po rušné gran vía, zamíříme na plaza cibe-
les a přijdeme až k parku retiro. Individuální volno a dle letového 
řádu transfer na letiště a odlet do Prahy.

termín: 11.12. – 14.12. 2014

cena: 12.990 kč

cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Madrid - Praha, letištní 
taxy a poplatky, transfer z/na letiště, kabinové zavazadlo dle pravidel 
letecké společnosti, 3x ubytování v hotelu v centrální části Madridu, 
3x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku. doplatky: 1/1 – 1.990 
Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč

zájezd ve spolupráci s partnerskou ck. 
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Madrid – město kultury: Se 
zhruba 1300 vystavenými kresba-
mi je Museo del prado řazeno 
mezi nejdůležitější světová mu-
zea. Samozřejmě vlastní nejlep-
ší sbírku španělských obrazů, 
s vysokými počty prací diega 
velázqueze (ten v  Madridu 
i zemřel) a Francisca goyi, stej-
ně jako s výtvory el greca, Mu-
rilla, ribery a mnoha dalších. 
Nacházejí se zde také ve velkém 
počtu díla následujících auto-
rů: Hieronymus bosch, tizian, 
peter paul rubens, rafael,…  
V menším počtu jsou zde také 
vystaveny díla autorů: sandro 
botticelli, caravaggio, Albrecht 
dürer, rembrandt, paolo vero-
nese, … 

Madrid moderní: V Madridu jsou 
3 nejvyšší budovy Španělska – 10. 
nejvyšší budova Evropy Torre de 
Cristal (249 m), 11. nejvyšší bu-
dovy Evropy Torre Caja Madrid 
a i 13. nejvyšší evropská budova. 
Všechny jsou 2 x tak vysoké než 
2 nejvyšší české budovy.

nočník V Madridu žije nejslav-
nější slovenská supermodelka 
Adriana karembeu sklenaříko-
vá. V Madridu se narodil jeden 
z nejlepších cyklistů současnos-
ti Alberto contador velasco 
(několikanásobný vítěz Tour de 
France, Giro d‘Italia i Vuelty). 
první veřejný pouliční kon-
cert skupiny kelly Family pro-
běhl právě v Madridu na náměstí 
Plaza Mayor. Na náměstí Plaza 
de Canalejas je kavárna Café del 
Principe – ta si zahrála ve filmu 
bourneovo ultimátum – zde se 
sešel novinář Ross se svým kon-
taktem – ve filmu to je italský 
Turín. Z Madridu pochází i vele-
úspěšná skupina z konce 70. let 
(pamatujete takové ty plastové 
bílé tašky, jako doplněk k fáčo-
vým košilím a papírovým bun-
dám? Ty tašky, na kterých bylo 
buď Boney M nebo Smokie, nebo 
Suzie Quatro a nebo…) baccara 
(Yes Sir, I Can Boogie, 1977) – prý 
skupina s nejhorší angličtinou na 
světě, ale což – to ještě neslyšeli 
Aničku „Dajdou“ („To je váš ná-
zorrr“) ze Superstar. V Madridu 
se narodil jeden ze „tří tenorů“, 
dnes již bohužel jen dvou žijících 
– plácido domingo, na jehož 
koncertu ve Veroně jsme letos 
měli zájezd. V Madridu zemřel 
slavný malíř giovanni battista 
tiepolo  z  tzv. benátské školy 
– jeho obrazy zase můžete ob-
divovat na zájezdu na benátský 
karneval. Ale zpět k adventu …

Ve Španělsku se o dárky starají Tři králové, ale nadělují už na Štědrý 
den. Děti jim chodí s lampiony do ulic vstříc. V Madridu se narodil 
básník a dramatik lope de vega.

White christmas  
Co má s Madridem společného jeden z nejznámějších vánočních 
songů? V Madridu zemřel, a to krásně – při hře na golfovém hřišti, 
jeden z nejpopulárnějších amerických zpěváků a herců všech 
dob Harry lillis „bing“ crosby (jeden ze zakladatelů pop music, 
300 milionů prodaných desek jen v Americe, nositel Oscara i ceny 
Grammy). V roce 1942 nahrál Bílé Vánoce (White Christmas) – pro-
dalo se 70 milionů kusů. Podle Guinessovy knihy rekordů jsou bílé 
vánoce nejprodávanějším singlem všech dob, což už v čase 
stahování nikdy nikdo nepřekoná. S jinými verzeni písně je celkem 
dohromady prodáno na 100 milionů kopií.

Bílé Vánoce zpívali například Elvis Presley, Frank Sinatra, Barbra Stre-
isand, Karel Gott, Michael Bolton, Kenny Rogers, Boney M, Michael 
Bublé, Boy George, Andrea Bocelli, Lady Gaga, Erasure,… je v desít-
kách vánočních filmů…

Madrid filmový: V  lesích ko-
lem Madridu probíhala slavná 
honička v  bondovce Jen pro 
tvé oči s  Rogerem Moorem, 
v památkách města se natáčel 
film Tři mušketýři – verze z roku 
1973. Ke slavnému madridskému 
fotbalovému tématu jsme našli 
film Mexická vlna 2 o přestupu 
jednoho fotbalisty do Realu Mad-
rid, ve filmu si sami sebe zahráli 
i David Beckham a Zinedine Zi-
dane. V Madridu se narodil herec 
Francisco Algora (seriál Curro 
Jimenéz).

Madrid – hlavní město fotba-
lu: dozvíte se na „pánských stra-
nách“ – snad jen Real Madrid, 
Atlético Madrid,…

něco pro děti: V ZOO Madrid 
mají pandu velkou. Můžete ji vi-
dět i v našich zájezdech do Vídně 
a Berlína aneb „Kung Fu panda“ 
naživo.

španělský ptáček: tak ten jediný 
není z Madridu, ale ani odjinud ze 
Španělska. Víte proč? Odpověď je 
na straně 85.
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1.den: Dle letového řádu odlet 
s českým průvodcem z Prahy, 
přílet do  paříže, transfer na 
ubytování do hotelu. Prohlídka 
čtvrti Montmartre, náměstí ma-
lířů Place du Tertre, krásná bazili-
ka sacré-coeur, náměstí Pigalle, 
Moulin Rouge. Individuálně nebo 
s průvodcem večerní město.

2.den: paříž - celodenní prohlíd-
ka hlavních pamětihodností měs-
ta s průvodcem a individuální vol-
no, vánoční atmosféra a trhy, 
(kavárničky, restaurace, nákupy 
nebo vznešený Pantheon, Sorbo-
na a Lucemburské zahrady). Ve-
černí fakultativní projížďka lodí 
po seině s neobvyklým pohle-
dem na pařížské památky.

3.den: Po snídani odjedeme na 
fakultativní výlet k  prohlídce 
zámku a zahrad ve verasailles - 
symbol francouzských králů, de-
monstrující bohatství a velikost 
francouzské monarchie (příměst-
ský vlak RER cca 9 EUR). Pro ty 
z vás, kdo nebudou chtít navští-
vit Versailles, individuální volno 
nebo návštěva muzeí. V pozdních 
odpoledních hodinách navštíví-
me invalidovnu a podvečerní ei-
ffelovu věž.

 
4.den: Dopoledne rozloučení 
s Paříží - individuální volno nebo 
návštěva muzea Louvre. Dle leto-
vého řádu transfer na letiště a od-
let zpět do Prahy. Předpokláda-
ný návrat do ČR v podvečerních 
hodinách.

termín: 

11.12. – 14.12. 2014

cena: 12.590 kč

cena zahrnuje: leteckou přepra-
vu Praha - Paříž - Praha, letištní 
taxy a  poplatky, transfer z/na 
letiště, 3x ubytování v hotelu*** 
s bufetovou snídani, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.

doplatky: 1/1- 2 900 Kč, kom-
plexní pojištění vč. storna zájez-
du 120 Kč

zájezd ve spolupráci s partner-
skou ck. 

váš hotel *** se nachází v pařížské čtvrti Clichy. Snídaně formou 
bufetu, satelitní TV, Wi-Fi. velkou výhodou je stanice metra před 
hotelem (50 m). V okolí hotelu najdeme obchody, restaurace, typické 
francouzské uličky s jedinečnou vánoční atmosférou

ˇ
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vánoČní 
londÝn 

s nákupy na Oxford Street 

1. den: Odlet z Prahy s českým 
průvodcem do Londýna. Transfer 
na hotel v Londýně a dle časo-
vých možností prohlídka města. 
2. den: Po snídani přejedeme 
místní dopravou do předvánoč-
ního centra londýna a prohlídku 
města zahájíme ve čtvrti West-
minster - většina zdejších pa-
mátek je nějakým způsobem 
spojena s královským dvorem, 
parlamentem nebo anglikán-
skou církví. Od dominanty již-
ního břehu Temže,  london 
eye  s  krásným výhledem na 
Houses of Parliament a Big Ben 
se přes Westminster Bridge vy-
dáme do vládní čtvrti Whitehall, 
kolem sídla premiéra Downing 
Street a Horse Guard, na slav-
né trafalgar square - turistický 
střed Londýna se sochou admi-
rála Nelsona. Prohlédneme si pů-
vabné místo pouličního umění, 
trhů, obchůdků a občerstvení 
všeho druhu covent garden, 
ideální místo pro odpočinek. 
Přes Shaftesbury Avenue se vy-
dáme na návštěvu čtvrti West 
End - picadilly circus se sochou 
Eróta, pro Londýňany Hub of the 
World, neboli „pupek světa“. Po-
kračujeme po ulici Picadilly, přes 
Green Park k buckinghamské-
mu paláci  (oficiální sídlo krá-
lovny Alžběty II.) a dále k nej-
významnější duchovní stavbě 
Londýna opatství Westminster 
Abbey (UNESCO) - jeden z nej-
navštěvovanějších křesťanských 
kostelů, který hrál klíčovou roli 
v dějinách Anglie. V podvečer-
ních hodinách možnost náku-
pů, návrat na hotel s průvodcem 
nebo individuálně.

3. den:  Druhá část prohlíd-
ky  londýna, prohlédneme 
si pevnost tower (UNESCO) - Bílá 
věž se sbírkami exponátů Králov-
ské zbrojírny, kaple sv. Jana Kaza-
tele - nejstarší kostel v Londýně, 
Waterloo Barracks s korunovační-
mi klenoty Anglie. Dále navštíví-
me nejstarší londýnské části city 
a southwark - mj. prohlídka st. 
paul‘s  cathedral  s  vánočním 
stromem, Shakespearovo divadlo 
Globe, Millenium Bridge aj. V od-
poledních hodinách možnost 
nákupů v obchodních domech 
či na slavné oxford street. Ná-
vrat na hotel s průvodcem nebo 
individuálně.

4. den: Dle časových možností 
v návaznosti na letový řád indivi-
duální volno v Londýně, nákupy, 
nebo lodní výlet po Temži. Trans-
fer na letiště a odlet do Prahy.

termín: 

27.11. – 30.11. 2014

cena: 10.490 kč

cena zahrnuje: leteckou pře-
pravu Praha - Londýn - Praha, 2 
kabinová zavazadla (jedno pří-
ruční - malé, druhé do 10ti kg) 
dle pravidel letecké společnosti, 
transfery z/na letiště, 3x ubyto-
vání v hotelu*** se snídani, prů-
vodce. Pojištění CK proti úpadku.

doplatky: 1/1 - 1.990 Kč, kom-
plexní pojištění vč. storna zájezdu 
120 Kč

zájezd ve spolupráci s partner-
skou ck. 

Z Londýna je toho stran filmu, 
módy, muziky…tolik, že by to za-
plnilo celý tento katalog, tak snad 
jen pár vychytávek a slib, že kdo 
si koupí tento zájezd, dostane 
od nás vše mailem s odbavením. 
A co půjde, postupně dodáme na 
webové stránky.

svět vánočních písní: v lon-
dýně žije cliff richard – ang-
lický rock and rollový zpěvák, 
který první nazpíval krásnou 
vánoční píseň „Mistletoe and 
Wine“ (Jmelí a víno), kterou zná-
me například v podání Heleny 
Vondráčkové - Nejštědřejší den.

V Londýně se narodil i pan zpě-
vák georgios kyriacos panayio-
tou neboli george Michael, 
který zde založil skupinu Wham! 
Z tohoto seskupení pochází i nej-
slavnější populární vánoční pí-
seň všech dob last chistmas.

londýn filmový: město je nej-
víc spojeno s jamesem bon-
dem a s Harry potterem. slav-
né filmy z londýna: noting Hill, 
láska nebeská,…a  desítky, 
stovky dalších.

narodila se tady celá plejá-
da slavných hereček a  her-
ců: nejslavnější komik charlie 
chaplin, filmový Harry Potter 
daniel jacob radcliffe, hereč-
ka keira christina knightley 
(Piráti z Karibiku: Prokletí Černé 
perly a Láska nebeská), sacha 
noam baron cohen - anglický 
komik a herec, proslavený svými 

filmovými rolemi ve filmech Ali G, Borat, Brüno a Diktátor, herečka 
rachel Weisz, Simon Phillip Cowell – producent a porotce talentových 
soutěží (Pop Idol, X Factor , Got Talent v Británii a American Idol v USA), 
herečka dame Angela brigid lansbury alias spisovatelka Jessicay 
Fletcherové v americkém televizním seriálu To je vražda, napsala. 
v londýně se narodily hned dvě bond girl - Honor blackmano-
vá (Goldfinger,1964) a Maryam d’Abo (Dech života, 1987). Atd. atd.

kontrolní otázka, soudruzi: Co má společného Londýn a nejvyšší 
hora světa? Odpověď naleznete na straně 85
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nočník (zdroj Blesk) - slunce, 
seno, erotika (1991), je krátce 
po sametové revoluci a otevření 
hranic a český štáb jede jedním 
busem točit do Itálie. V buse jsou 
herci, štáb, kamery, bus ve filmu 
hraje zájezdový bus – je to Karosa 
jedné společnosti, se kterou jsme 
též jezdili. Možná v tom samém 
buse vozili i vás. Žádné povolení 
k natáčení, v té době nikdo moc 
nevěděl, jak co v  zavedených 
zemích chodí. Tento štáb byl 
možná jediný, který natáčel na 
hlavním vatikánském náměstí 
– pro Anděle a démony se mu-
selo svatopetrské náměstí stavět 
v kulisách – a jak? Všichni hoštičtí 
vytvořili kruh, uprostřed kterého 
klečel Zdeněk Troška s kamera-
manem, když se řeklo teď, rychle 
se hrálo, když se přiblížili policajti, 
kruh se uzavřel, Zdeněk Troška 
s kameramanem zalehli upro-
střed a všichni dělali jako by nic. 
Nedaleko Říma proběhla jedna 
z nejslavnějších svateb celebrit, 
a to v roce 2006, kdy se vzali tom 
cruise a katie Holmes. Žhavá 
novinka ze světa filmu: Nový 
James Bond se bude odehrávat 
v Římě! Příběh čtyřiadvacátého 
filmu série o  Jamesi Bondovi 
zavede diváky do Říma. Italská 
média zjistila, že právě v hlavním 
městě se budou natáčet klíčové 
scény. Poblíž Říma se pak prý 
bude točit klíčová automobilová 
honička. Natáčet se začne letos 
v prosinci, tak třeba Jamese Bon-
da potkáte… Premiéra se plánuje 
na 6. listopad 2015.

v Římě se narodila řada slav-
ných: herečky sophia loren, 
které zde i žila, ornella Mutti, 
Monica vitti,  zpěvák eros 
ramazzotti, herec gaspare 
„kaspar“ capparoni (* 1. srpna 
1964 , Návrat komisaře Rexe), 
…V Římě skončili životní pouť 
slavní filmoví režiséři Miche-
langelo Antonioni  (Zvětšeni-
na), Federico Fellini či luchi-
no visconti. V Římě se narodil 
i zemřel režisér enzo barboni 
(westerny s Terencem Hillem, 
například Podivné dědictví či 
Malý unavený Joe).

zájezd ve spolupráci s partner-
skou ck. 

Advent v ŘíMě 
   
navštivte s námi Řím, věč-
né město, které se již v roce 
1300 stalo svědkem první 
vánoční mše v historii a ka-
ždoročně hostí krásné ad-
ventní trhy na slavném ná-
městí navona. seznámíme 
se s tisíciletou historií, na 
svatopeterském náměstí 
ve vatikánu budeme ob-
divovat obrovský vánoční 
strom, uchvátí nás ručně 
dělané dárky, ochutná-
me tradiční italský koláč 
panattone nebo porchettu. 
A hlavně, budete tam coby 
dup…

1. den: Dle letového řádu 
odlet s českým průvodcem 
z Prahy. Po příletu do Říma 
transfer do hotelu ve městě. 
Individuální volno, alternativ-
ně procházka s průvodcem po 
slavnostně vyzdobeném měs-
tě, plném betlémků a vánoční 
atmosféry. 

2. den: vatikán (unesco) - 
celodenní prohlídka města, 
svatopeterské náměstí vč. 
chrámu sv. Petra se slavnou 
Michelangelovou Pietou, 
Vatikánská muzea, Sixtinská 
kaple. Mimo jiné navštívíme 
spleť úzkých uliček u Piazza 
Navona s Berniniho fontánou, 
Andělský hrad, Pantheon, ba-
ziliku S. Giovanni in Laterano, 
Španělské schody a Fontánu 
di Trevi. Večerní město, indivi-
duální volno.

3. den: Řím – antické velko-
město - Forum Romanum, 
Koloseum - nejvýznamnější 
římský amfiteátr, Kapitol, jez-
decká socha Marka Aurelia, 
Palatin, Císařská fóra, bazili-
ka San Giovanni in Laterano, 
kostel San Pietro in Vincoli 
(Michelangelův Mojžíš), at-
mosféra večerního města, 
vánoční trhy.

4. den: Individuální volno ve 
vánočně laděném městě a dle 
letového řádu transfer na leti-
ště, odlet do Prahy.

termín: 

04.12.- 07.12. 2014

cena: 12. 990 kč

cena zahrnuje: 

leteckou přepravu Praha – 
Řím – Praha, letištní poplatky 
a taxy, transfer z/na letiště, 3x 
ubytování v hotelu*** - 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 3x 
snídani, průvodce, pojištění 
CK proti úpadku.

doplatky: komplexní pojiště-
ní vč. storna zájezdu 120 Kč, 
rezervace vstupenky do Vati-
kánských muzeí 550 Kč (≥18 
let 350 Kč), sdružené vstup-
né do Kolosea, Fora Romana 
a Palatinu 400 Kč (18-25 let 
280 Kč, ≥18 a ≤ 65 let 70 Kč)

ˇ
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24 hodin (akční televizní seriál ame-
rické televize FoX. Hlavní roli agenta 
jacka bauera ztvárnil herec kiefer 
sutherland). My vás letos poprvé 
zveme i na 24 hodinové výlety za 
hranice všednosti, i když ne tak akční 
jako je seriál 24 hodin.  
pŘeHled jednodennícH zájezdŮ nAleznete nA WWW.ckperMon.coM

odpovědi na naše kvízové 
otázky z katalogu (snad jste 
byli úspěšní jako detektivové 
na fotkách) : 

strana 2:
„Samozřejmě, že muž! Aby mu 
žena neutekla!“…celou reálnou 
historii se ale dozvíte na našich 
zájezdech do měst módy. Velkou 
roli v tom ale sehrál král Ludvík 
XIV., který ukazoval svoji velikost, 
žil si zkrátka „na vysoké noze“. Ko-
lem roku 1660 pro něj vytvořil 
švec Nicholas Lestage první boty 
s vysokým podpatkem. Francou-
zi tak nějak vždy stáli u módních 
prvotin. Jen tu bagetu a croissant 
mají z Vídně…

strana 4:
Čtyři z tanku a pes (4 tankové 
plzně…a pes)
..a Rihanna a Ribanna? Celkem 
vůbec nic. Je to jen slovní hříčka 
na vaše „naladění“ pro náš letoš-
ní katalog a jeho slovní hrátky 
(rozhodně v části věnované zá-
jezdům si se slůvky nehrajeme). 
Snad jen, že obě se narodily 
v únoru. Rihanna je zpěvačka 
z Barbadosu a Ribanna (v podání 
Němky Karin Dorové) je indián-
ská dívka z kmene Assinibonů, 
do které se zároveň zamiloval 
Vinnetou i jeho bílý přítel Old Fi-
rehand, což napsal Krušnohorec 
Karel May.

strana 7:
U dvou housliček

strana 12:
Ano, stalo se to. Albert Einstein 

žádal o milost pro Miladu Horá-
kovou. Genius psal hlupákovi. 
Marně. Možná, že soudruh Gott-
wald neuměl číst či v bolševické 
říší neměli přístroj na příjem te-
legramů…Kdo ví? 

strana 17:
To rozhodně nemohl, protože 
věkový rozdíl obou herců je 12 
let - Sean Connery je ročník 1930, 
Harrison Ford je ročník 1942

strana 21:
Bylo to na zámku v Dobříši, kde 
se natáčela řada filmů (Princezna 
ze mlejna, Princ a já 2, Princezna 
se zlatou hvězdou, v zámku do-
žívala Adina Mandlová), a odkud 
máme i jedno z možných odjez-
dových míst.

strana 25:
Prezidenti USA přísahají na ori-
ginální Guttenbergovu bibli při 
skládání svého slibu. Od vinař-
ského lisu, kterých ve vinařské 
oblasti viděl stovky.

strana 33:
Desku nahrávali ve studiu v Han-
noveru, které patří jednomu Če-
chovi.

strana 35:
Prapůvodní pokrm přivezli také 
námořníci, tentokrát to byli 
Rusové a přivezli ho z Dálného 
Východu, a byl to... moment pře-
kvapení….tatarák.
Historické kruhy a paralely, co se 
opakují: Rusové přivezli tatarák 
do Německa, Němci ho upekli 
a odvezli do New Yorku, pár firem 

zabojovalo o licence a nejsilnější 
byl Mc Donald´s, který po revo-
luci dovezl tento produkt zpátky 
do Ruska – do Moskvy, kde stál 
40 dolarů a stála na něj kilome-
trová fronta, možná pra pra pra 
pra vnuků ruských námořníků, 
co přivezli tatarák do Hamburku.

strana 37:
Ano, je.

strana 40:
Každý ženatý chlap na to jistě 
hned přišel. Neexistuje film, ale 
existuje fenomén „Ďábelská tchý-
ně“. Dámy prominou… a snad 
se nikdy nestanou „Ďábelskými 
tchýněmi“…vzpomeňte na film 
Příšerná tchýně, kde si zabojovaly 
Jennifer Lopez a Jane Fonda.

strana 59:
Film se jmenuje Komando (1985) 
a dabérem je Pavel Soukup. Jo 
a po pravdě, ta budova na foto-
grafii je kunsthaus (Dům umění) 
a určitě nemá tvar bicepsu Arnol-
da Schwarzeneggera – to je sran-
da.Významní angličtí architekti 
Peter Cook a Colin Fournier si dali 
za cíl vytvořit moderní budovu 
ztvárňující živou hmotu. Jejich 
snaha přinesla své ovoce a dnes 
na břehu řeky Mur stojí objekt 
pojmenovaný „Friendly alien“ 
(z angl.: přátelský mimozemšťan). 
Kunsthaus připomíná živou hmo-
tu nejen svým tvarem (na vrchu 
budovy jsou např. nozdry), ale 
také svými projevy, jako je vydá-
vání zvuků a světelných efektů 
– večer budova mění barvy. 

strana 63:
Tichá noc byla přeložena a  je 
zpívána ve více jak 200 jazycích 
a dialektech, je tedy nejpřeklá-
danější písní na světě, tak na-
příklad albánsky: O e bukra natë, 
fatbardhë natë, dánsky: Glade 
jul, dejlige jul, v esperantu: Paca 
nokt’, finsky: Jouluyö, juhlayö (asi 
bychom to přeložili jako dudla-
jdá dudlajdá…), grónsky: Juullimi 
qiimasuttut,…

strana 74:
Sochy svobody

strana 81:
Název pochází ze dvora císaře Ru-
dolfa II. Jeho matka byla Marie 
Španělská, a proto na císařském 
dvoře vařili také španělští kucha-
ři. Ti také připravovali telecí závit-
ky s nádivkou, které byly pova-
žovány za španělskou specialitu.

strana 83:
V Londýně zemřel George Eve-
rest, a to v čase adventu 1. pro-
since 1866, člověk, který změřil 
nejvyšší horu světa. Ta byla ještě 
za jeho života v roce 1865 na jeho 
počest po něm pojmenované – 
původně se jmenovala Peak XV.

strana 90:
Největší hit zpěvačky Patty Pravo 
La spada nel cuore (Meč v srdci) 
provází jednu z těch málo půvab-
ných reklam současnosti s krás-
nou českou topmodelkou Lindou 
Vojtovou…na Mattoni Schorle 
(schorle se v celém Německu asi 
sto let říká mixu jablečné šťávy 
a sody). 

ˇ
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na samotě u lesa: oldřich lavička: „Václave, 
proč nejsi moje žena.“
top nabídka pro pány v čase adventu:

v zájezdu na straně 26 můžete navštívit obě dvě největší sou-
kromá technická muzea v evropě – sinsheim (přímo proti fotba-
lové aréně TSG 1899) a speyer nabízejí snad vše, co malé i „velké 
kluky“ přivede do extáze.

tady je lákadlo pro vás:
největší evropská sbírka Formulí 1 (lotus, jordan, maserati, 
arrows, bennetton-renault, mc laren atd.)

sbírka sportovních vozů (lamborgini, porsche, ferraride tomaso 
pantera, aston martina, jaguar,…)

největší evropská sbírka amerických snových vozů (cadillac, 
chevrolet, prezidentská limuzína,…)

na 450 veteránů všech epoch (bugatti, rolls royce phantom II, ja-
guar SS,…) a na 200 historických motocyklů

letadla (concorde, TU 144, boening 747 jumbo – 
všechny si je můžete „prosmejčit“ včetně kabin pilota, 
messerschmitt, TU 134, IL 18, junkers, obří kanadské 
hasící letadlo atd.Celkem jich je víc než 60)
vesmír: ruský raketoplán Buran, návratový modul Soj-
uz – oba jsou originály, kosmická loď Vostok, model 1:1 
Columbus,…)
Je tu největší sbírka požární techniky v Evropě, jsou tu 
autobusy, nákladní auta, vlaky, obří kina IMAX,…

stuttgart zájezdy na stranách 18 a  19 – město au-
tomobilů je domovem tří špičkových značek, a  to 
mercedes, porsche a  maybach. 2 vynikající muzea 
značek mercedes a porsche vás vítají.

Concorde

pro milovníky vína máme skvělý víkend na 
straně 56.
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Muzeum Mercedes
Na devíti patrech překrásné moderní budovy naleznete na 160 au-
tomobilů a 1.500 dalších exponátů ve dvou tematických areálech 
– vývoj značky mercedes a automobilového sportu, druhou částí je 
sbírka automobilů od osobních po autobusy a náklaďáky. Budova 
se řadí mezi nejzajímavější stavby 21. Století – výstavba stála 150 
miliónů EUR, což je bratru 4 a půl miliardy Kč. Fantasticky vstřícné 
vstupné 8 EUR, 15 – 17 let a  nad 60 let jen 4 EUR, děti do 14 let 
zdarma. Hned vedle muzea je bundesligový stadion vfb stuttgart.
Muzeum porsche
Ve Stuttgartu našlo svůj domov i Porsche a s ním i  jeho muzeum, 
které co do architektonického řešení nezůstává pozadu za muzeem 
Mercedesu. Impozantní útvar podpíraný pouhými třemi mohutný-
mi sloupy a vyvolávající svým náklonem dojem, že co nevidět spad-
ne, dokonale symbolizuje dynamiku značky Porsche. Naleznete zde 
všechny zásadní vozy značky Porsche od prvního modelu vyrobe-
ného Ferdinandem Porsche přes legendární „devětsetjedenáctku“ 
až po závodní vozy. Vozů je zde na 80. Fantasticky vstřícné vstupné 
8 EUR, 15 – 17 let a nad 60 let jen 4 EUR, děti do 14 let 4 EUR. Ferdi-
nand Porsche se narodil ve Vratislavicích nad Nisou.

zájezd na bodamské jezero (na str. 70): zde můžete navštívit 
dvě technická muzea s  luxusními vozy rolls royce v  Dornbirnu 
a zeppelin muzeum ve Fridrichshafenu, kde je expozice kvýrobě 
vzucholdí i luxusních vozů Maybach. 

v zájezdu do drážďan (na str. 31) – technické muzeum je přímo 
v centru dění s adventními trhy a jedno zcela nové moderní tech-
nické muzeum je nedaleko.

v  zájezdu do Mnichova (na str. 11): Muzeum bMW a „výkladní 
skříň“ BMW. V Mnichově je i největší evropské Technické muzeum 
s tisíci exponáty.

Milovníkům dobrého piva (na str. 6, 7, 11) doporučujeme zájez-
dy s Mnichovem a Bamberkem. V každém z těchto měst je více jak 
8 pivovarů. 

Milovníkům fotbalu doporučujeme zájezdy do Londýna, Milána, 
Madridu, Říma, Amsterdamu, kde lze navštívit stadióny světových 
klubů.

zájezd do londýna (str. 83) - největší kolekce vozů Jamese Bonda
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Advent pro vaše 
děti
vezměte děti na výlet. 

letos jsme nevypsali speciál-
ní adventní víkendy pro děti, 
ale máme pro vás skvělou 
nabídku udělat si parádní ro-
dinné víkendy v rámci našich 
standardních adventních zá-
jezdů. u všech autokarových 
adventních zájezdů, které 
organizujeme přímo my, mají 
děti do 15 let v doprovodu 2 
dospělých osob slevu 20 % ze 
základní ceny zájezdu. 

u těchto vybraných zájezdů 
s naším doporučením pro ro-
dinnou dovolenou jdeme ještě 
dál a nabízíme slevu 30 % pro 
děti do 15 let v doprovodu 2 
dospělých a slevu 15 %, po-
kud pojedou děti v doprovodu 
pouze jedné dospělé osoby - 
označení „slevy speciál“. tady 
jsou naše doporučení pro vás:

vezměte děti do nejlepších 
zábavních parků evropy – 
konkrétně do vánočních par-
ků gardaland, europapark 
a phantasialand, což je největší 
italský zábavní park, největší 
německý zábavní park a dru-
hý největší německý zábavní 
park.

vezměte děti do nejlepších zoo 
evropy, která chovají pandy 
velké – je jich 5 a všechny mů-
žete navštívit v našich zájezdech 
– 4 již v letošním adventu – jsou 
to zoologické zahrady v Basileji, 
Vídni, Berlíně, a Madridu. Tu po-
slední můžete navštívit v zájez-
du 2015 – je to zoo v Edinburgu 
(nabídka v katalogu, který vyjde 
v lednu 2015).

vezměte děti do nejlepších 
akvaparků s opravdu teplou 
termální vodou. tady nena-
stydne nikdo…vezměte děti na 
rakouské čertovské průvody.

zájezd do schwarzwaldu na 
straně: 72

2.den: V basileji můžete s dět-
mi navštívit 2. nejlepší světovou 
zoologickou zahradu (hned 
za orlandem) dle prestižního 
magazínu Forbes. 3. den: Po 
snídani vás na celý den odveze-
me do nejlepšího a největšího 
německého zábavního parku 
europa-park, který je za paříž-
ským Disneylandem i druhým 
největším zábavním parkem pro 
děti v Evropě. Večer uvidíte ote-
vírání okna na nejkrásnějším ad-
ventním kalendáři světa. 4. den: 
dvoje největší kukačky na světě, 
které fungují, festival čokolády. 
slevy speciál.

víkend ve vídni na straně 50: 
doporučujeme – hotel v centrální 
Vídni - a 2 dny – spolehlivé metro 
– to je rovnice pro vás fantastický 
rodinný víkend: zoo Schönbrunn 
s pandou velkou a medvídky 
koala, dětský adventní trh 
u  radnice, …ale podrobněji: 
vídeň pro děti – proč vzít děti 
do vídně? třeba kvůli přírodě, 
podívejte sami:

zoo schönbrunn založila roku 
1752 Marie Terezie, pro vaši před-
stavu v tom roce Benjamin Fran-
klin prokázal, že základem blesku 
je elektřina. Je to nejstarší zoo na 
světě a jediná evropská zoo, kde 
můžete vidět dva zvířecí pokla-
dy: pandu velkou a medvídky 
koala. Žádná jiná evropská zoo 
nechová oba tyto druhy. Jsou tu 
i lemuři z „Madagaskaru“ („Já rád 
tak trsám, trsám….“). dům moří 
– vivarium – čtyřpatrový mořský 
dům – tropičtí obojživelníci, plazi, 
korálové ryby, sladkovodní akvá-
ria, dvoupatrový tropický skleník, 
kde se procházíte mezi živočichy 
a bujnou vegetací. Je tu obří ná-
drž se žraloky černoploutvými 
a karetami obrovskými („Ty noky 
vypadají jako vajíčka karety ob-
rovské“). Je tady velký vodopád, 
visuté mosty, volně poletující 
ptactvo i  kaloni,…. vstupné: 
12,90 EUR, zlevněné vstupné 9,90 
EUR, děti od 6 do 15 let 5,90 EUR, 
děti od 3 do 5 let 4 EUR, děti do 
3 let zdarma.

ˇ
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dům motýlů - zcela v centru – 
tropická oáza s teplotou kolem 
26 C, 50 druhů motýlů ve stov-
kách kusů, orchideje, jeskyně, 
vodopád,…největší městské 
termální lázně v evropě jsou 
právě ve Vídni. Prátr – muzeum 
originálních voskových figurín 
Madame Tussaud ́ d, slavné ruské 
kolo. Lipicáni a jejich tanec. slevy 
speciál.

Hledá se nemo
V Salcburku doporučujeme na-
vštívit s dětmi Haus de natur 
(hned vedle historického centra) 
– sladkovodní i mořská akvária, 
terária. Největší „akvárko“ má 
objem 50 tisíc litrů, k vidění je 
krmení chobotnic – uvidíte, jak 
chobotnice odkáže odšroubo-
vat víčko od lahve, krmení žralo-
ka útesového, jsou tu ropušnice, 
drobní mořští úhoři zahrabávající 
se do písku, mořští koníci, malý 
potěr zde odchovaných klaunů 
uzdičkatých nebo varani v jed-
nom z 33 terárií. V akváriích ne-
chybí ani perutýn ohnivý nebo 
murény,…U vybraných zájezdů 
do Salcburku slevy speciál - str. 
16.
salcburk máme i s čerty, a to ve 
dvou víkendech. i s termálkami 
- str. 44 a 45.
zájezd do kolína na rýnem: zde 
máte možnost s celou rodinou 
navštívit německý zábavní park 
Phantasialand s jeho vánočními 
programy.

zájezd za italským adventem 
na straně 76: Místo verony mů-
žete s dětmi navštívit největší 
a nejlepší italský zábavní park 
gardaland s  jeho vánočními 
programy a  výzdobou. slevy 
speciál.

Film rio – oblíbený 3D film z míst konání letošního MS v kopané 
přináší příběh jednoho smutného papouška, který je sám. V reálu 
je to dost pravda, protože seč jedná o aru škraboškového, což je 
bohužel jediný druh papouška na světě, který je oficiálně prohlášen 
za vyhubeného, poslední desítky exemplářů žijí jen v zajetí. Čtyři 
v chovné stanici ACTP v berlíně, kde byla v roce 2011 odchována 
dvě mláďata. V Berlíně je i největší německá zoologická zahrada, 
která jako jediná v Německu chová dalšího hrdinu dětských filmů 
pandu velkou. Je to jedna jediná panda velká v celém Německu. 
Vaše děti tady ale mohou vidět dalších 1500 druhů zvířat, hrochy 
mohou pozorovat ve vodě ve 14 m dlouhém skleněném podvodním 
tunelu. Vstupné. 13 EUR, děti od 5 do 15 let 6,50 EUR, děti do 5 let 
zdarma. Další obrovskou atrakcí Berlína je sea life. Tady je jedno 
z největších válcových akvárií na světě, je tu laguna s rejnoky, výstava 
mořských koníků, akvária, kde je možné sahat do vody a dotýkat se 
organismů na kamenech,… vstupné: 16,95 EUR, děti od 3 do 14 let 
11,95 EUR, děti do 3 let zdarma. A do třetice je tu Zoo Aquarium - 
10.000 živočichů, stovky druhů ryb, obojživelníků i plazů celkem ve 
250 nádržích ve 3 patrech. Korálové akvárium má objem 11 m3 - je 
tady část bariérového útesu, jsou tady i žraloci. Unikátem je haterie 
s časů dinosaurů s „třetím okem“.  Str. 36 a 37.

ˇ

oceaneum v hanzovní město Stralsund je největším mořským 
muzeem německa a skládá se z několika částí. V akváriích uvidíte 
kompletní život v Baltském moři, Severním moři a severním Atlan-
tiku. Největší akvárium pojme 2.600.000 l vody. V roce 2010 získalo 
Oceanum cenu Evropské muzeum roku. Můžete pozorovat i tučňáky 
Humboldtovi – kmotrou Lady Alexandry je německá kancléřka An-
gela Merklová. Vstupné : 16 EUR – část Oceánum, 21 EUR Oceáneum + 
mořské muzeum, děti 7 (10).   Str 37.

v Hamburku (str. 34) vezmě-
te děti do miniaturního svě-
ta pod střechou: Na obrovské 
ploše 4.000 m2 se ukrývá mini 
svět s 13 kilometry kolejí a sil-
nic, na kterých je 15 tisíc vozů 
a vláčků. V mini světě je 3.500 
domů a mostů, 250.000 stromů 
a 250.000 jednotlivých figur. Té-
měř půl milionu světel. K řízení 
vlaků je zapotřebí 60 počítačů. 

Berlín má také miniaturní 
svět. Obří modelová železnice 
je na ploše více než 3000 m2 a je 
jednou z největších na světě. Je 
tady 5 kilometrů tratí, které řídí 
40 počítačů, jezdí zde stovky vla-
ků a 10.000 vozidel, nachází se tu 
45 000 stromů, 50.000 postav lidí, 
120.000 světel. Jsou zde slavné 
památky Berlína (Alexanderplatz, 
televizní věž, Červená radnice, 
atd.) Každých 20 minut den us-
tupuje do noci. Naleznete na ad-
rese nového nákupního centra 
(maminky mohou nakupovat) 
„Alex“ na Alexanderplatz (Loxx 
Berlin, Grunerstraße 20) – jedna 
z nejlepších nákupních adres Ber-
lína. V Muzeu voskových figurín 
Madame Tussaud je například 
obří Shrek či Spiderman nebo E.T.
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kArnevAl 
v benátkácH 
- nejslAvnější 
kArnevAl 
světA

…po riu, no jasně 

1.den: Odjezd z Prahy v 6 hodin. 
lido di jesolo - ubytování, mož-
nost procházek u moře.

2 - 3. den: benátky a karneval 
- prohlídka historického města 
a všech památek, karnevalový 
průvod masek, divadelní a hu-
dební představení 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: 13.02. - 16.02. 2015

cena: 4.990 kč

cena zahrnuje: dopravu, 2x noc-
leh v hotelu se snídaní v Lido di 
Jesolo, průvodce, pojištění CK 
proti úpadku. Doporučené ka-
pesné: lodě - 35 EUR, vstupy - bu-
dete-li chtít do interiérů - 60 EUR.
doplatky: 1/1 - 1.100 Kč, 450 Kč 
- 1 x večeře, 112 Kč za komplexní 
pojištění. 

další zájezdy do benátek nalez-
nete v katalogu, který vychází 
30. ledna 2015. v těchto ob-
dobných zájezdech nabídneme 
další hlavní slavnosti ve městě 
na laguně (velikonoce, histo-
rickou slavnost sensa, slavnos-
ti vykupitele s ohňostroji nad 
kanály a  historickou regatu 
gondoliérů na podzim).

Kontrolní otázka: Byli někdy Bob 
a Bobek v Benátkách? Odpověď 
naleznete na straně 85.

všichni Masopustovi mají sle-
vu 5 % na všechny karnevalové 
zájezdy.

slavní z benátek

v benátkách se narodili: zpě-
vačka patty pravo - její hit asi 
znáte. Odkud? Koukněte na 
stránku 85. V Benátkách se na-
rodil modrooký sympaťák, herec 
terence Hill. 

v  benátkách určitě zemřel, 
ale možná se i narodil (nebo 
na korčule) jeden z největších 
cestovatelů Marco polo.

benátky filmové: našli jsme ne-
uvěřitelných 34 filmů s dějem 
v benátkách, přijměte pár pří-
kladů - Indiana Jones a poslední 
křížová výprava, Cesta s Richar-
dem Burtonem a Sophií Loren, 
Cizinec s B.Pittem a Angelinou 
Jolie, Loupež po italsku s hvězd-
ným obsazením, Talentovaný pan 
Ripley, Noční můra z Elmstreet, 
Casanova, Anglický pacient, atd. 
james bond se vrátil do bená-
tek už třikrát, poprvé je navštívil 
před padesáti lety, už v roce 1962, 
hned ve 2. bondovce Srdečné 
pozdravy z Ruska, a to v podobě 
jeho prvního představitele Sea-
na Conneryho. V roce 1989 tady 
byl Indiana Jones (Harrison Ford, 

Indiana Jones a poslední křížová 
výprava). Každý z filmů se vždy 
točí kolem náměstí sv. Marka 
s Dóžecím palácem a kampani-
lou. Důležitou filmovou budovou 
je hotel Danielli, tady se odehrá-
vá scéna 2. bondovky a o 17 let 
později tady opět James Bond na 
pokoji navštěvujie svoji Bond girl, 
a to ve filmu Moonraker, kdy Ja-
mese Bonda již hraje Roger Moo-
re. To Indiana Jones nastupuje do 
lodi …u hotelu Danielli. Zatímco 
bondovská scéna se odehrává na 
vaporettu před kostelem Basilica 
di Santa Maria della Salute, tak 
Indiana Jones s Marcusem Bro-

dym vystupují na stejném místě 
z lodi a vítá je Elsa Schneiderová. 
Pak jde tato trojice do knihovny 
ve čtvrti Dorsodura, kde se ode-
hrává i děj bondovek Moonra-
ker a Casino Royal. Ve stejných 
místech se vroce 1955 natáčel 
film Summertime s A. Hepbur-
novou, která zde dostala zánět 
spojivek, který ji doprovázel do 
konce života. Sean Connery se 
„vrátil“ do Benátek ve filmu liga 
výjimečných, ale scény byly vy-
tvořeny ve studiu. James Bond 
Timothy Dalton se do Benátek 
vrátil ve snímku cizinec s J.De-
ppem a A.Jolie v hlavních rolích. 
Poslední bondovka z Benátek je 
z roku 2006 - casino royal s D. 
Craigem. Převážná část francouz-
sko - italské komedie kašpárek 
s J.P. Belmondem (1980) se ode-
hrává v Benátkách. Císařovna sisi 
se tady shledala s dcerou a tím 
obměkčila Italy. První erotika pro 
náctileté v bolševických dobách 
v kinech - do 18 let mládeži ne-
přístupno, pamatujete? ,… kam 
se žáci školou povinní plížili kudy 
se dalo - benátská noc.
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18 let v nabídce

MoŘskÝ pArk 
lAgunA
relaxace u jadranu po celý 
rok

nesmírně oblíbený produkt 
naší ck, 80 % klientů jezdí 
pravidelně. 4 plné dny volna 
a  relaxace v  areálu krytých 
mořských bazénů a vířivek po-
stavených těsně u moře - plave-
te v bazénech s mořskou vodou 
teplou ca 30°c a koukáte na 
jachty a lodě na moři. do bazé-
nů máte neomezený vstup po 
celé 4 dny, pouze sjíždíte hote-
lovým výtahem. vyjdete z ho-
telu a do 15 - 20 minut pěší chů-
ze po mořském nábřeží máte 
celou řadu atrakcí od míst, kde 
se točil film Účastníci zájezdu 
přes historické benátské město 
piran po moderní a celoročně 
živé nejlepší slovinské přímoř-
ské letovisko s palmami, olean-
dry a olivovníky portorož po 
velký jachtařský přístav lucija 
a historickou salinu. v průběhu 
vašeho pobytu organizujeme 
pro zájemce lodní výlet do his-
torického městečka izola s vy-
hlídkou po celém slovinském 
pobřeží a s přistavením lodi 
přímo před hotel. Hotel má 4*, 
snídaně i večeře jsou bohatý 
bufet. opravdu skvělý odpo-
činek pro všechny generace.

1.den: Odjezd z Prahy ve 21 ho-
din.

2.- 5.den: Vaše individuální rela-
xace v lázních Mořský park Lagu-
na ve vašem luxusním hotelu na 
břehu Jadranu…Náš průvodce 
vám v průběhu pobytu nabíd-
ne společné pěší procházky do 
Pirana či Portorože i lodní výlet. 
Jen na vás bude záležet, zda se 
připojíte, zda si sami někam vy-
razíte, či zda si jen užijete slané 
vody, vířivek a pohody. Při ranním 
příjezdu si již tento první progra-
mový den můžete doobjednat 
bufetovou snídani. Hned ráno 
budete mít možnost ponořit se 
do horké vody. Klíče od pokoje 
obvykle dostanete, jak je v ho-
telích zvykem, kolem 14 hodiny. 
Poslední den plánujeme odjezd 
kolem 21. hodiny - po koupání.

6.den: Návrat do Prahy v časných 
ranních hodinách.

termíny:

25.03. - 30.03.2015 
23.10. - 28.10. 2015 
13.11. - 18.11. 2015

cena: 6.700 kč

trasa A

přehled bazénů v laguně: plavecký bazén 20 x 10 m, plavecký 
bazén 25 x 7 m, oválný bazén 25 x 10 m s protiproudy, kulatý bazén 
s průměrem 10 m s masážními lehátky, 5 kulatých vířivek, tobogán, 
vodopády a gejzíry, 2 bazény pro malé děti o průměru 10 m a hloubce 
50 cm, dětský bazén s průměrem 14 m a hloubkou 80 cm, turecká 
a finská sauna, solária masáže,…Možnost pronajmutí osušek a župa-
nů. Lehátka k dispozici. Voda ve vířivkách má teplotu 34 - 38°C, vzduch 
má teplotu 32°C. Za oknem jezdí lodě. Když je hezky lze velké skle-
něné stěny rozevřít a ležet na lehátku na betonových molech mezi 
mořem a bazény…

cena zahrnuje:
dopravu busem Setra či Merce-
des, 3 x nocleh s polopenzí (sní-
daně bufet, večeře bufet), 4-den-
ní neomezený vstup do 
aquaparku laguna v řádné ote-
vírací době, turistické taxy, volný 
vstup do casina Bernardin, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. 
 
příplatek: pokoj 1/1 - 1.200 Kč 
Příplatek za výběr pokoje - 400 
Kč /os. Pokoje jsou situová-
ny buď s  výhledem na moře 
nebo s výhledem na hotelový 
přístav a  kostelík bývalého 
kláštera.  Pokud si  chcete 
doplatit výhled na moře, je 
třeba to nahlásit předem. 
 
slevy: děti 3 - 6 let - sleva 
1.500 Kč (s dvěma dospělými) 
děti 7 - 12 let - sleva 700 
Kč (s   dvěma dospělými) 
3. osoba na třílůžkovém pokoji - 
sleva 500 Kč



každý týden je kouzelný ví-
kend !!! A to je dobrá zpráva. 
A i když by nový rok nepřinesl 
žádné jiné dobré zprávy, tak 
takhle zpráva bude určitě platit 
i v roce 2015. A i když se jeden 
český film s petrem kostkou 
jmenuje „pátek není svátek“, 
když budete chtít, uděláte si 
z  pátku svátek a  vyrazíte si 
na nějaký prima prodloužený 
víkend.

vážené dámy, vážení pánové, 
chceme vám nabídnout prima 
úniky z reality všedních dní, 
v každém měsíci pro vás máme 
pár prima víkendů, prodlou-
žených víkendů či krátkých 
„mini dovolených“ za hranice 
šedých každodenních dnů. 
v  lednu za tradicemi solné 
komory se solnými lázněmi, 
v únoru nejkrásnější karneva-
ly a masopustní reje, v březnu 
relax v termálkách či víkendy 
na lyžích, v dubnu putování za 
velikonočními tradicemi aneb 
na co dávat koledu jiným, dejte 
ji letos sami sobě - nadělte si 
prima velikonoce ve Francii, 
itálii, v maďarských lázních,…. 
v květnu a červnu květinové, 
alpské, městské, muzejní ví-
kendy,… (noc v muzeu) v létě 
operu ve veronské Aréně, 
alpské festivaly ohňů, květin, 
sklizně, na podzim slavnosti 
vína, piva, shánění stád, …

cyklus víkendových zájezdů 
„nejkrásnější plavby po evrop-
ských řekách a jezerech“.

Malá degustace:

víkendová plAvbA 
po nejkrásnějšícH 
AlpskÝcH jezerecH 
i centreM  
sAlcburku
1.den: Odjezd z  Prahy v  5.30 
hodin do Solné Komory. První 
plavba nejstarším uhelným 
kolesovým parníkem na světě, 
který je dosud v provozu a který 
se jmenuje Gisela podle dcery 
císaře Františka Josefa I. Parník 
měl první zkušební jízdu dne 24. 
září 1871. Parní stroj byl vyroben 
v Praze a funguje dodnes („zlaté 
české ručičiky“). Pojedeme z ná-
městí v Gmundenu po Traun-
ském jezeře na vodní zámek 
Orth. Druhá plavba bude úplně 

jiná - motorovou pramicí pod 
vodopády, které spadají do 
tajemného jezera töplitzsee, 
kde jsou potopeny německé po-
klady, možná i Jantarová komna-
ta… Nocleh v hotel kategorie 3*. 
2.den: Po bohaté bufetové sní-
dani a prohlídce biskupského 
zámku v Hellbrunnu s unikát-
ními vodními hrátkami v zahra-
dách i v zahradních pavilonech 
vás čeká další zcela originální 
plavba speciální lodí s velmi 
nízkým ponorem po divoké 
horské řece salzach ze zám-
ku až do centra salcburku. na 
konci plavby tančí loď v rytmu 
vídeňského valčíku, aniž by jí 
někdo řídil. Odpolední 4. plavba 
- v nejkrásnější části bavorských 
Alp - v úchvatné přírodě jezera 
königssee v  národním parku 
Berchtesgaden až k zadnímu je-
zeru Obersee, kam spadá nejvyš-
ší německý vodopád. Překrásná 
příroda. Kteroukoliv plavbu si 
můžete nahradit procházkou 
v malebné přírodě či kavárnou. 
Skoro by to, ale byla škoda. Ná-
vrat do Prahy do půlnoci.

termíny:  
13.06. - 14.06. 2015 
03.10. - 04.10. 2015
cena: 3.000 kč

cena zahrnuje: dopravu, 1x noc-
leh s bufetovou snídaní v hote-
lu***, průvodce, pojištění proti 
úpadku. 

doplatek: kompletní pojištění 
Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč. 
příplatek 1/1Kč - 450 Kč.

trAsA: A

novinka

plAvbA ÚdolíM  
WAcHAu (unesco)

Nejkrásnějším úsekem Dunaje lu-
xusní lodí, plavba po největším 
evropském podzemním jezeře, 
Vídeň, víno

1.den: Odjezd z  Prahy v  5.30 
hodin. Po prohlídce rakouské 
barokní perly kláštera v  Mel-
ku vás čeká plavba nejkrás-
nějším úsekem rakouského 
dunajského údolí ve Wachau 
(krajina UNESCO) - cca jeden 
a půl hodinová plavba luxus-
ní výletní lodí nejkrásnějším 
údolím dunaje ve Wachau - 
pod vinicemi, hrady, malebnými 

vesničkami, kláštery,…Plavba mezi klášterem v Melku a historickým 
městečkem dürnstein - malebné uličky, sklípky, nejkrásnější rakouská 
rokoková věž, zámek, hradní zřícenina s vyhlídkou. Možnost nákupu 
vína v některém z vinařství. Nocleh v hotel 4* ve stockerau na Dunaji. 
Krásný park u řeky kousek od hotelu.

2.den: vídeň - malá prohlídka a dostatek volna ke kavárnám, muzeím, 
galeriím atd. Odpoledne další unikátní plavba, tentokrát v podzemí 
- po největším podzemním jezeře v Evropě v Hinterbrühlu (Seegro-
tte). V roce 1993 v dolu natočila americká společnost Walt Disney 

film tři mušketýři. V hlavních 
rolích hráli Chris O‘Donnell, Kie-
fer Sutherland a Charlie Sheen. 
Některé rekvizity - mj. loď na 
podzemním jezeře, jsou dodnes 
na svém místě. Návrat do Prahy 
do cca 23. hodiny.

termíny: 
23.05. - 24.05. 2015 
26.09. - 27.09. 2015

cena: 2.900kč

cena zahrnuje: dopravu, 1x noc-
leh s bufetovou snídaní v hote-
lu***, průvodce, pojištění proti 
úpadku. 

doplatek: kompletní pojištění 
Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč. 
příplatek 1/1Kč - 500 Kč.

trAsA: c
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tv prima, tv nova… 
prima novinka

víkend  
nA dunAji

víkendové plavení po dunaji 
v nejkrásnějších místech 
v úseku regensburg –linz. 
projedete se úchvatnými 
místy řeky - dunajskou sou-
těskou ke klášteru s nejstar-
ším klášterním pivovarem na 
světě (a po plavbě si prohléd-
nete regensburg -unesco). 
v neděli vás po prohlídce 
pasova čeká plavba z pasova 
kolem kláštera engerhalzell 
do nejkrásnějšího dunajské-
ho meandru donauschlinge. 

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 ho-
din. plavba lodí z kehlheimu 
kaňonem dunaje ke klášteru 
Weltenburg. Kaňon již roku 1840 
nechal král Ludvík I. chránit jako 
přírodní památku. v  klášteře 
Weltenburg je údajně nejkrás-
nější bavorská pivní zahrádka, 
mají tady vlastní pivo – pivovar 
je nejstarším klášterním pivo-
varem na světě, pivo se vaří od 
roku 1050. Pivovar i klášter si mů-
žete prohlédnout, nebo se projít 
ke kaňonu, ale hlavně – ochut-
nejte zdejší černé pivo – v letech 
2004, 2008 a 2012 získal „ World 
Beer Award „ jako nejlepší tma-
vé pivo na světě. regensburg 
- prohlídka. Nocleh v hotelu ***. 
2.den: dopoledne prohlídka 
pasova – můžete se podívat 
například na největší světovou 
sbírku českého skla v muzeu pří-
mo u přístaviště lodí. v poledne 
odplouváme lodí kolem souto-
ku tří řek do rakouska – plavba 
až do nejkrásnějšího meandru 
na dunaji donauschlinge. Po 
vylodění vás čeká vyhlídka na 
meandr. Zastávka v linci. Návrat 
kolem 23. hodiny.

termíny:  
06.06. - 07.06. 2015 
19.09. - 20.09. 2015

cena: 2.990 kč

cena zahrnuje: dopravu, 1x noc-
leh s bufetovou snídaní v hote-
lu***, průvodce, pojištění proti 
úpadku. 

doplatek: kompletní pojištění 
Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč. 
Příplatek 1/1Kč - 500 Kč.

trAsA: b 
 

novinka

p l Av b A  Ú d o l í M 
rÝnskÝcH HrAdŮ 
(unesco)

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 ho-
din. koblenz – návštěva města 
na soutoku Rýna s Moselou, kte-
rému se říká Německý roh (fil-
mové místo) – gotický most přes 
Moselu, starý hrad, lanovka, ro-
mánská bazilika,… . rüdesheim 
– malebné vinařské městečko se 
slavnou uličkou Drosselgasse. 
Nocleh v hotelu ***.

2.den: plavba nejkrásnější 
části rýna – údolím hradů 
(unesco) ze St. Goarhausen až 
do Rüdesheimu. Cestou uvidíte 
hrady Katz a Maus, Schönburg, 
Rheinstein, Gutenfels, Niollig, 
Soonneck, Heimburg, Ehren-
fels), známou věž uprostřed 
řeky Mauseturm, skálu Loreley, 
což je nejužší místo Rýna mezi 
hranicí Švýcarska a ústím řeky 
do moře. Odpoledne budete 
mít čas prohlédnout si Frankfurt 
nad Mohanem. Návrat do Prahy 
do půlnoci.

termíny:  
27.06. - 28.06. 2015 
03.10. - 04.10. 2015

cena: 3.400 kč

cena zahrnuje: dopravu, 1x noc-
leh s bufetovou snídaní v hote-
lu***, průvodce, pojištění proti 
úpadku. 

doplatek: kompletní pojištění 
Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč. 
Příplatek 1/1Kč - 450 Kč.

trAsA: b

novinka

nejkrásnější  
bAvorská jezerA

2 turistické perly bavorských 
Alp – jezera chiemsee s ostrovy 
a königssee v národním parku 
berchtesgaden. prima pohodo-
vý víkend pro celé rodiny.

1.den: Odjezd z  Prahy v  5.30 
hodin. plavba po „bavorském 
moři“ – jezeře chiemsee na dva 
ostrovy- Fraueninsel s klášte-
rem a Herrechiemsee se zám-
kem Ludvíka II. – prohlídka, 
pokud jste už byli – můžete si 
prohlédnout druhý zámek na os-
trově či se projít krásnými parky 
a zahradami. Nocleh v hotelu *** 
v oblasti.

2.den: celý den v překrásném 
národním parku berchtesga-
den s plavbami dle vaší ctěné 
libosti. Plavba po Königssee se 
světoznámým echem ke kostelu 
sv.Bartoloměji či až k zadnímu 
jezeru Obersse. Nebo plavba na 
lodičkách po jezeře Hintersee. 
Nebo si můžete dopřát plavbu 
podzemním jezerem v solném 
dolu. Těch možností je spousty 
včetně výjezdu na Orlí hnízdo. 
Návrat do Prahy do cca 23. ho-
diny.

termíny:  
16.05. - 17.05. 2015 
03.10. - 04.10. 2015

cena: 3.100 kč

cena zahrnuje: dopravu, 1x noc-
leh s bufetovou snídaní v hote-
lu***, průvodce, pojištění proti 
úpadku. 

doplatek: kompletní pojištění 
Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč. 
Příplatek 1/1Kč - 500 Kč.

trAsA: A
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Novinka - luxusní plavby luxusní 
lodí po Středomoří s naší dopra-
vou do přístavu za skvělou zavá-
děcí cenu. Český průvodce po 
celou dobu zájezdu. Kombinace 
poznávacího zájezdu s  odpo-
činkem na palubě luxusní lodi. 
Korsika, Mallorce, Marseille, Ja-
nov, Řím.

plAvbA
stŘedoMoŘíM 
Č. 1
Řím - Janov - Korsika 

luxusní lod Fantasia**** plující 
pod panamskou vlajkou
český průvodce po celou dobu 
zájezdu
kombinace poznávacího zájezdu 
s odpočinkem na palubě lodi

1. den: V poledních hodinách 
odjezd z ČR
2. den: Ráno příjezd do Říma - 
prohlídka Vatikánu. Odpoledne 
odjedeme do nedalekého pří-
stavu Civitavecchia, nalodění 
a ubytování na lodi MSC Fantasia 
a kolem 19.00 hod. odplujeme 
na plavbu Středomořím, večeře, 
individuální volno na palubě lux. 
lodi. 
3. den: Ráno nás přivítá životem 
kypící Janov, vtěsnaný mezi moře 
a hory a na každém kroku spo-
jený s K. Kolumbem. Prohlídka 
historického centra. Kolem 17.00 
hod. nalodění a naše cesta bude 
směřovat k ostrovu Korsika - na 
palubě lodi si budeme užívat lu-
xusu a odpočinku. 
4. den Ráno připlujeme ke 
břehům ostrova Korsika a na-
vštívíme hlavní město ostrova 
Ajaccio, jenž získalo věhlas díky 
svému nejslavnějšímu rodákovi 
N. Bonapartovi, barevné fasády 
města, terasové kavárny, Rue du 
Cardinal Fesch...Kolem 18.00 hod. 
odplujeme k italským břehům. 
5. den Ráno připlutí do přísta-
vu Civitavecchia u Říma, odjezd 
našim autobusem k druhé části 
prohlídky města Řím - navštíví-
me skvosty starověkého centra. 
Ve večerních hodinách odjezd 
do ČR. 
6. den Předpokládaný návrat 
v odpoledních hodinách. 

termín: 23.03. - 28.03. 2015
cena: 9.390 kč

cena zahrnuje: dopravu, okružní 
plavbu Středomořím, 3x ubyto-
vání - plně vybavená 2lůžk. vnitř-
ní kajuty Fantastika na lux. lodi 
MSC Fantasia s rozšířenou plnou 
penzí - 3 hlavní jídla denně, sva-
činy a půlnoční bufet, nápoje ke 
snídani - čaj, káva, voda a džusy 
z automatu v rautové restauraci, 
užívání bazénu, vířivek, fitness 
centra a jiných sportovně-rekre-
ačních zařízení na palubě, účast 
na všech akcích pořádaných na 
palubě, přístavní poplatky, prů-
vodce po celou dobu zájezdu.

cena nezahrnuje: vstupné, míst-
ní dopravu, povinné spropitné 
pro obsluhu na lodi (cca 21 EUR/
os., 9 EUR/dítě od 14-17 let), fa-
kult. služby a výlety a vše ostatní, 
co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“ .

plAvbA
stŘedoMoŘíM 
Č. 2
Marseille - Mallorca - Korsika 

luxusní lod Armonia**** plující 
pod panamskou vlajkou (dlouhá 
251 m, široká 28 m, v roce 2001 
se konalo na palubě zasedání 
G8 hlav států během summitu 
G8 v Janově) český průvodce po 
celou dobu zájezdu kombinace 
poznávacího zájezdu s odpočin-
kem na palubě lodi

1. den: V podvečerních hodinách 
odjezd z ČR. 
2. den: Verona (UNESCO) - pro-
hlídka starého historického cen-
tra.Po krátké prohlídce města se 
vydáme ke břehům Ligurského 
moře do La Spezia v Zálivu bás-
níků, zde čerpali inspiraci např: 

Byron, Dante, D. H. Lawrence aj. 
Odpoledne nalodění na MSC Ar-
monia, ubytování ve 2lůžk. ka-
jutě, večeře. Individuální volno 
na palubě lux. lodi, která uspokojí 
všechna vaše přání. 
3. den: Plavba Středomořím do 
francouzské Marseille, kolem 
12.00 hod. vylodění, prohlídka. 
V 18.00 hod. odplujeme k Bale-
árskému souostroví.
4. den: Odpočinek na lodi, indi-
viduální volno, bohatý zábavný 
program. Po obědě připluje-
me do hlavního města ostrova 
Mallorca - Palma de Mallorca - 
procházka historickým centrem 
s gotickou katedrálou La Seu, 
s renesančními paláci a dalšími 
významnými stavbami. Večerní 
město, nalodění.
5. den: Odpočinek na palubě 
lodi, plavba Středomořím.
6. den: Ráno připlujeme ke 
břehům ostrova Korsika a navští-
víme hlavní město ostrova Ajac-
cio. Kolem 18.00 hod. odplujeme 
k italským břehům 
7. den: Ráno připlutí k břehům 
Ligurie, vylodění v La Spezia a od-
jezd kolem jezera Lago di Garda 
do ČR. 

termín: 19.04. - 25.04. 2015
cena: 13.490 kč

cena zahrnuje: dopravu, okružní 
plavbu Středomořím, 5x ubytová-
ní 5x ubytování - plně vybavená 
2lůžk. vnitřní kajuta Bella na lux. 
lodi MSC Armonia s rozšířenou 
plnou penzí - 3 hlavní jídla denně, 

svačiny a půlnoční bufet, nápoje 
ke snídani, čaj, káva, voda a džusy 
z automatu v rautové restauraci, 
užívání bazénu, vířivek, fitness 
centra a jiných sportovně-rekre-
ačních zařízení na palubě, účast 
na všech akcích pořádaných na 
palubě, přístavní poplatky, prů-
vodce po celou dobu zájezdu.

doplatky: komplex. pojištění vč. 
storna zájezdu 180 Kč, příplatek 
za vnější 2lůžk. kajutu Fantastika 
s oknem 1 200 Kč/os., příplatek za 
2lůžk. kajutu s balkonem Fantas-
tika 2 800 Kč na os. slevy: dítě 
do 18 let 3 200 Kč na 3 nebo 4 
lůžku, dospělý na 3 nebo 4 lůžku 
1 500. Vícelůžkové kajuty pouze 
na vyžádání. 
cena nezahrnuje: vstupné, míst-
ní dopravu, povinné spropitné 
pro obsluhu na lodi (cca 49 EUR/
os.,219 EUR/dítě od 14 - 17 let), 
fakult. služby a výlety a vše ostat-
ní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“ . 

luxusní loď Fantasia****

ˇ
ˇ
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bonaparte: „Přátelé italský 
opery, je to už dvacet let, co 
jsem se zvolil šéfem týhle orga-
nizace. A můžu snad říct sám, 
že jste zvolili dobře.“ (z filmu 
„Někdo to rád horké“)

do Arény vás vozíme 20 let, 
ale letos jsme pro vás vymy-
sleli dva nové doprovodné 
programy.

novinka

AidA v ArÉně  
A eXpo
1.den: Odjezd z Prahy ve 22.00 
hodin.

2.den: Miláno – vyberte si – 
světová výstava eXpo 2015 
či centrum města – La Scala, 
katedrála atd. Nocleh v klimati-
zovaném hotelu **** u Verony.

3.den: sirmione u lago di gar-
da, prohlídka, plavba lodí,…
Odpoledne verona, večer Aida 
v Aréně.

4.den: Návrat do Prahy kolem 
poledne.

termín:  
03.07. – 06.07.2015

cena: 6.500 kč

cena zahrnuje: dopravu, uby-
tování v hotelu vč. bufetové sní-
daně, průvodce, vstupenku na 
představení na sezení do nečís-
lovaných sektorů, pojištění proti 
úpadku

doplatky: 1/1 - 700 Kč , komplet-
ní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 
let 264 Kč.

trAsA: b

další zájezdy na expo vám na-
bídneme v novém katalogu, 
který vychází v lednu 2015.

nAbucco 
v ArÉně  
A letní víkend  
u gArdskÉHo 
jezerA
1.den: Odjezd z Prahy ve 22.00 
hodin.

2.den: garda – od koupání po 
výlety – vodopád U Rivy, Riva del 
Garda, habsburské Arco, Limone 
s citrusy, lanovkou z Malcesine 
vysoko nad jezero, nocleh v ho-
telu ***.

3.den: sirmione u lago di gar-
da, prohlídka, plavba lodí a volno 
ke koupání u horkého pramene 
nebo výlet po městečkách u jeze-
ra – Lazise, Peschiera, Bardolino, 
nebo zábavní park Gardaland 
nebo vodní park Caneva …Od-
poledne verona, večer nabucco 
v Aréně.

4.den: Návrat do Prahy kolem 
poledne.

termín:  
16.07. – 19.07.2015

cena: 6.300 kč

cena zahrnuje: dopravu, uby-
tování v hotelu vč. bufetové sní-
daně, průvodce, vstupenku na 
představení na sezení do nečís-
lovaných sektorů, pojištění proti 
úpadku

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

další zájezdy k italským jezerům (como, Maggiore,…) vám na-
bídneme v novém katalogu, který vychází v lednu 2015. jsou to 
zájezdy z nových cyklů nejkrásnější evropská jezera a nejkrás-
nější evropské zahrady. na krásy italských jezer nám naváže 
cyklus zájezdů švýcarskými horskými železnicemi. všechny tyto 
zájezdy připravujeme s největšími specialisty na tyto oblasti.

verona - město módy

Značka calzedonia vznikla v ital-
ské Veroně v roce 1986 jako první 
z pěti značek dynamicky rostoucí 
společnosti Calzedonia S.p.A. Le-
tos můžeme ve světě najít více 
než 1600 prodejen této značky. 
Calzedonia se specializuje na 
prodej plavek, plážového oble-
čení, legín, punčochového zboží 
a ponožek pro ženy. Značka inti-
missimi vznikla v italské Veroně 
v roce 1996 jako druhá značka 
této společnosti.

rodáci z verony: papežové Luci-
us III. a Urban III., malíř Paolo Ve-
ronese, slavný „filmový“ skladatel 
Antonio Salieri (film Amadeus). 
Najděte si svoji slevu – všichni, 
kdo se jmenují jako papež, tedy 
pánové i dámy Urbanovi mají 
slevu 300 Kč na tento zájezd. Ve 
Veroně se narodil spisovatel dob-
rodružných románů emilio sal-
gari, jehož dvě hlavní postavy se 
dostaly do dobrodružných filmů 
mého mládí, a to Malajský tygr či 
Tygr z Mompracemu sandokan. 
Pokud nepamatujete, kamarádil 
s Yanézem a miloval Marianu, 
„Která byla… než potkala San-
dokana“ a Černý korzár.

verona filmová: V ulici Capello 
stojí  casa di giulietta, stře-
dověký měšťanský dům, který 
patřil rodu Capuletů; ve dvoře 
je „Juliin balkon“. Nedaleko je 
dům Romea z  rodu Monteků. 
Příběh romea a julie má řadu 
filmových podob, krásný je na-
příklad film s leonardem dica-
priem a claire danes v hlavních 
rolích. Moderní provedení přináší 
americký romantický film dopi-
sy pro julii (2010), kdy je mladá 
Američanka Sophie (Amandou 
seyfriedová) na zásnubní ces-
tě se svým nastávajícím mužem 
Viktorem ve Veroně. V roce 2011 
vznikl půvabný rodinný animo-
vaný film s hudbou Eltona Johna 
gnomeo a julie, který je nám 
Permonovým opravdu, téměř 
až trpaslicky blízký. Nejslavněj-
ší příběh zakázané lásky z pera 
Williama Shakespeara po letech 
znovu ožívá v nejnovější filmové 
adaptaci z roku 2013.

nočník:
Řada obyvatel Limone má v  krvi přítomnou zmutovanou formu 
apolipoproteinu. Tato bílkovina vede k tomu, že je ve vesnici častá 
dlouhověkost – dvanácti místním obyvatelů je přes 100 let (z cca 
1000 obyvatel.)
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y květinovÉ 
jArní  
HolAndsko
aneb to nejlepší z Holand-
ska i z květin, vřele doporu-
čujeme, kvalitní ubytování.

1.den: Odjezd z Prahy večer.

2.den: Aalsmeer - největší 
květinová burza na světě. jar-
ní květinový park keukenhof 
- překrásná zahrada rozkládající 
se na 32 ha se 100 druhy tulipá-
nů a množstvím jiných květin. 
leiden (rodiště Rembrandta): 
procházka městem a návštěva 
univerzitní zahrady Hortus bo-
tanicus. Cestou na ubytování do 
Bergenu projedeme nejznáměj-
ším krajem tulipánů v oblasti 
kolem Haarlemu.

3.den: Alkmaar - tradiční sý-
rový trh (nenapodobitelná 
atmosféra starých sýrových tra-
dic), skanzen holandské vesnice 
Buitenmuseum v enkhuizenu, 
rybářská vesnice volendam, 
ochutnáme čerstvý domácí sýr 
na soukromé farmě Alida Hoeve.

4.den: noordwijk - květinové 
korzo - světoznámý průvod ale-
gorických vozů vyzdobených 
květinami. Amsterdam - brusír-
na diamantů, náměstí Dam s krá-
lovským palácem, projedeme 
se lodí po starých městských 
grachtech, možnost nákupu 
květin na tzv. „plovoucím“ kvě-
tinovém trhu“, popř. zvolíte 
individuální program (možnost 
návštěvy muzea Vincenta van 
Gogha, Rijksmuzea, domu Anny 
Frankové, ev. muzea voskových 
figurín Madame Tussauds). Večer 
odjezd do ČR.

5.den: Návrat do ČR dopoledne.

vyvoněná novinka

květinovÉ 
rAkousko 
s největší alpským květino-
vým korzem

1.den: Odjezd z Prahy 5.30 ho-
din. botanická zahrada v linci 
- 10 tisíc různých rostlin v parku 
a sklenících. V parku uvidíte sku-
piny rostlin uspořádaných do kra-
jinářských celků - domácí flóra, 
bahenní a vodní rostliny, americ-
ké a asijské dřeviny, masožravé 
rostliny a spousta dalších druhů, 
rozárium - historie růží, alpinium, 
tropický dům. Vstupné 3 EUR. 
Odpoledne krásný kout alpské 
přírody - jezero Almsee v pohoří 
Totes Gebirge s řadou kvetoucích 
horských květin. V grünau se po-
díváme na kvetoucí alpskou nar-
cisovou louku. Nocleh v hotelu 
v oblasti největšího rakouského 
jezera na severu Alp - Attersee.

2.den: Po bohaté bufetové snídani vás čeká největší květinová 
událost v Alpách - narcisové vodní a lodní korzo v bad Aussee 
a u jezera grundlsee, kde si můžete dopřát i plavbu po tajemném 
jezeře töplitzsee podle vodopádů. Návrat do Prahy kolem 23. hodiny.

termín: 30.05. - 31.05.2015

cena: 2.900 kč

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

doplatky: 430 Kč - vstupenka na 
obě korza, 1/1 - 400 Kč, večeře - 
470 Kč

termín: 

22.04. - 26.04. 2015

cena: 6.890 kč (na 3. a 4. lůžku 
sleva 500 kč)

cena zahrnuje: dopravu, 2x 
nocleh v hotelu *** s bufetovou 
snídaní, pojištění proti úpadku 

doplatky: komplexní cestovní 
pojištění 185 Kč, projížďka lodí 
po grachtech v Amsterdamu: 200 
Kč,večeře: 390,- Kč/os./den - lze 
objednat 1-2 večeře, 1/1 - 990,- 
Kč.

zájezd pořádaný ve spolupráci 
s partnerskou ckˇ
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světel v nice 
A FestivAl  
citrusŮ  
v Mentonu 
udělejte si subtropické jaro 
v únoru a zpestřete si zimní 
měsíce výletem do míst, kde 
téměř neznají sníh, kde je 
i v únoru krásně teplo a dny 
plné slunce, a zažijte jeden 
z nejznámějších evropských 
karnevalů ve francouzském 
Mentonu a slavnost mimóz 
v nice. karnevalový festi-
val je zasvěcen citrusům, 
ze kterých jsou vytvořeny 
četné zajímavé skulptury 
rozmístěné ve městě, vše 
je doplněno karnevalovým 
rejem masek a zakončeno 
velkolepou ohňovou show. 
slavnost žlutých mimóz 
vrcholí květinovou bitvou 
a koná se u slavné prome-
nády Angličanů. A uvidíte 
krásnou vilu „rotschild“ se 
zahradami. zážitkový po-
znávací zájezd za sluncem 
a teplem a subtropickou ve-
getací s účastí na barevných 
slavnostech.

1.den: Odjezd z Prahy ve 20 hod.

2.den: poloostrov cap Ferrat, 
exotické prostředí  villy rot-
schild- novorenesanční zámek 
vystavěný pro věhlasnou rodinu 
Rotschildů a různé tematické za-
hrady (provensálská, toskánská, 
tropická...), villa kerylos se za-
hradou pro rodinu Ephrussi ve 
starořeckém stylu s jedinečnými 
uměleckými sbírkami, nebo indi-
viduální procházka a atmosféra 
jachetního přístavu a kavárny, 
ubytování v na okraji Nice a pře-
jezd do města, nice - vrchol kar-
nevalové podívané - odpolední 
květinový průvod s tanečníky 
a alegorickými vozy s bohatou 
květinovou výzdobou, ráj květů 
mimóz a subtropické vegetace, 
slavná Promenáda Angličanů 
vedoucí podél moře plná kavá-
ren a barů, katedrála, hradní vrch 
s vodopádem, výhled na starý 
přístav s jachtami a plachetni-
cemi, možnost večeře, večerní 
slavnost a  karneval světel - 
carnavalesque illuminé  (od 
21h), návrat místní dopravou do 

hotelu.

3.den: Menton - slavné přímoř-
ské letovisko na Francouzské 
riviéře, prohlídka světoznámé 
botanické zahrady jardin bota-
nique exotique du val rahmeh, 
individuální volno až do zlatého 
hřebu dnešního programu - kar-
nevalového pochodu zlatých 
plodů městem - alegorické vozy 
ozdobené tunami citrusových 
plodů, kavárna nebo návštěva 
muzea Jeana Cocteaua v pev-
nosti ze 17.stol., starý přístav 
s rybářskými loďkami, možnost 
oběda s čerstvými rybami nebo 
jen pohodové posezení se sklen-
kou vína, Staré město se zlata-
vými domy a vilami z éry belle 
epoque, výhledy na vrcholy Pří-
mořských Alp (Les Alpes Mariti-
me) v pozadí, večer v zahradách 
Bioves světelná show „zahrada 
světla“ - objekty z citrusů jsou 
fantasticky nasvíceny, laserové 
efekty, vše doprovázeno hudbou, 
odjezd do ČR pozdě večer.

4.den: Návrat do ČR odpoledne. 
 
termín: 27.02. – 02.03.2015

cena: 4.790 kč

cena zahrnuje: dopravu, 1x noc-
leh v hotelu, průvodce, pojištění 
CK proti úpadku

doplatky: 990Kč – 1/1, 160 Kč 
– snídaně, 112 Kč - komplexní 
pojištění

zájezd pořádáme ve spolupráci 
s partnerskou ck

Na akci je použito na 150 tun 
pomerančů, citronů a dalších ci-
trusů, sjede se na 1.000 tanečníků 
a muzikantů,…

Filmové nice 

v nice se narodila Angelika de 
peyrac neboli herečka Michèle 
Mercier (její otec byl váženým 
obyvatelem na Riviéře – vlastnil 
v Nice největší lékárnu z celé Rivi-
éry). Hrála s herci zvučných jmen, 
jako jsou Mastroianni, Belmondo, 
Gabin, Aznavour, Bronson a Cur-
tis. Natočila padesát filmů, ale 
žádný jí nepřinesl takovou slávu 
jako právě pětice snímků o An-
gelice, v nichž ztělesnila zářivě 
krásnou hraběnku de Peyrac, 
která se zapsala do srdcí diváků 
po celém světě. V Nice se narodil 
i další hrdina z filmů o Angelice, 
herec jacques toja, který v sérii 
hrál krále Ludvíka XIV. (Markýza 

andělů, Báječná Angelika, An-
gelika a král), v Nice se narodila 
herečka Mylène demongeot 
(krásná Héléne, snoubenka no-
vináře Fandora ve filmech Fan-
tomas se zlobí, 1965 a Fantomas 
kontra Scotland Yard, 1967, Válka 
policajtů 3004).

v nice zemřel největší houslový virtuos, který 
kdy žil, niccoló paganini.

Dvoudílné plavky vznikly v roce 
1946 - úplně první v květnu ne-
dalekém Cannes a o dva měsíce 
později ještě menší, nazvané 
podle atolu "Bikini" v Paříži.
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e všeobecné podmínky jsou součástí smlouvy (zde naleznete stornovací 
podmínky a další právní náležitosti). Na webových stránkách – www.
ckpermon.com, jsou uveřejněny veškeré podrobnosti k trasám, hotelům, 
busům, stravování, vstupům, pojištění, odjezdovým pokynům atd. To 
nejdůležitější vám chceme sdělit na posledních dvou stranách katalogu.

odjezdová MístA (Odjezdové místo = povinný údaj v cestovní smlou-
vě) – vše je vždy na trase, neděláme žádné okružní jízdy po Česku. Z více 
tras si busy klienty sváží a předávají v jednom místě v jeden čas.

odjezdová MístA v prAze: Všechny odjezdy adventních zájezdů: 
parkoviště na střeše haly Hlavního nádraží -proti historické budově - 
u Magistrály směr Brno, 2. místo vždy metro Budějovická. 

před prahou vŽdy můžete nastoupit v těchto městech: trutnov (ná-
draží Čd) -jaroměř (autobusová zastávka na špici) - Hradec králové 
(nádraží Čd) - pardubice (nádraží Čd) - poděbrady (nádraží Čd). po 
dohodě i chlumec n.c., Čelákovice, za příplatek a dle dohody pak je 
možný i Nymburk a Kolín, vyjímka 6.12. jedeme kolín bez příplatku. 

trasa: liberec - jablonec - turnov - Mladá boleslav na všechny ranní 
víkendové zájezdy s odjezdem 29. 11. a 6.12. Po dohodě lze zajistit 
i při více lidech Mnichovo Hradiště a benátky nad jizerou.

kladno: na všechny zájezdy s odjezdem 29.11., 6.12. a 13.12. svoz 
za 100 kč 

za prahou:

trasa A (hraniční přechod dolní dvořiště): praha - 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 s Mc´Donalds, Strakonická ulice) -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 s Mc´Donalds, Strakonická ulice) - po dohodě Kaplice či 
Dvořiště, po dohodě je možná voznice

trasa b (hraniční přechod rozvadov): Praha - beroun (čerpací stanice 
u dálnice) -po dohodě rokycany -plzeň (nákupní centrum Olympia)

trasa c (hraniční přechod Hatě): Praha - čerpací stanice na d1 stře-
chov -jihlava -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, letos tuto trasu jede daleko 
více zájezdů než loni.

trasa g: Tam jako trasa E, zpět jako trasa A

trasa H: Tam jako trasa A, zpět jako trasa E

trasa i: Praha - Brno - Mikulov

Mimo tento rozpis - pro 10 a více osob v daný odjezdový den (klienti 
mohou být z různých zájezdů -v Praze přestup) zajedeme zdarma do 
řady dalších měst (Mělník, Jičín, Turnov, Rakovník,….).

odjezdovÉ pokyny: Podrobné odjezdové pokyny obdržíte od CK 
a CA, u kterých jste zájezd koupili, 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. Není 
možné toto pravidlo měnit. Nežádejte při nákupu na poslední chvíli 
sezení vepředu. Je to vyloučené. Již tam sedí jiní, dříve přihlášení klienti.

ubytování: vždy pokoje s příslušenstvím. zájezdy organizované 
ck permon - vždy hotely 3* - 4*. U partnerských zájezdů až na výjimky 
platí stejná kategorizace (ale i méně hvězdičkové hotely jsou vždy kvalitní 
a čisté). Většinu hotelů podrobně popisuje, vždy uvádíme typ ubytování. 
Jména hotelů předem nesdělujeme – vždy může dojít k výměně. Každý 
rok cca 5 lidí dělá kolem tohoto cirkus, těch 5 lidí nechť se podívá, zda 
vůbec někde někdo má u poznávaček a adventů lepší popis bydlení než 
my. Diskuze je zbytečná. Vyhrazujeme si právo změnit hotel při zachování 
stejné úrovně. 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 to tam je. 
Tak bohužel, ani porsche ani Pamela Anderson.

plAtbA zájezdu: Zájezd můžete platit u všech našich prodejců podle 
jejich platebních podmínek, 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 není uvedeno jinak, nejsou vstupy zahrnuty v ceně zájezdu. 
Podrobná výše vstupů je vždy uvedena v pokynech. Pokud pojedete 
na zájezd s více vstupy -doporučujeme kapesné 20 -30 EUR. U většiny 
zájezdů vystačíte ale s méně, na zájezdy do měst nemusíte mít na vstupy 
žádná EUR (pokud před interiéry dáte přednost trhům a procházkám po 
exteriérech památek). V cenách našich zájezdů je obsažena česká DPH 
(DIČ CZ6411131848), německá obratová daň a rakouská obratová daň, 
naštěstí není ještě vatikánská a mongolská obratová daň. IČ: 45256691

další inforamce: omlouváme se předem za případné tiskové chyby 
v katalogu či za event. změny v programech, které vzniknou na základě 
skutečností vzniklých po datu vydání katalogu. O všech změnách budete 
včas informováni. Může se to samozřejmě stát. Vyhrazujeme si právo toto 
udělat. Samozřejmě u zájezdu do Berlína pojedete do Berlína a u zájezdu 
do Paříže do Paříže, ale v Počátkách mohou posunout termín trhu, tak 
místo nich nasadíme Křetice nebo Houslice, aby váš zážitek z adven-
tu byl maximální. Zájezdy uvedené „ve spolupráci” jsou pojištěny proti 
úpadku CK u pojišťoven daných cestovních kanceláří. Našimi letošními 
partnery jsou CK Redok, Geops, Quicktour. pro zájezdy ve spolupráci 
platí všeobecné podmínky daných ck. naše zájezdy jsou pojištěny 
proti úpadku ck u pojišťovny uniQA.

letos nabízíme komplexní pojištění Allianz v doplatcích.

naše zájezdy zakoupíte v síti cca 200 autorizovaných prodejců.

Hlavní nádraží Metro C - Budějovická

 copyright: perMon, Füssen Tourismus und Marketing, Alpbachtal, Gerhard Flatscher (Hall), Marco 
Brescia © Teatro alla Scala, ©ZZDD.DE, Berchtesgaden, SchafbergBahn & WolfgangseeSchifffahrt, Hei-
delberg Marketing GmbH, Courtesy of Fondazione Arena di Verona, Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen, 
Wartburg-Stiftung Eisenach, Emma Bauer, Klára Havlíčková, Jaroslav Jáchim, Mgr.Jiřina Pokorná, Mgr.Lucie 
Leikepová, Pavel Říha, ETMG/Barbara Neumann, Floriadeimage, Burgenstadt Schlitz, Tourismusverband 
Abtenau, hotely, průvodci, kamarádi, Congress Tourismus Wirtschaft Würzburg, Slovenian Tourist Board, 
TVB Innsbruck, Wernigerode Tourismus GmbH, Tourist-Information Meißen, Regio Augsburg Tourismus 
GmbH, GG Tourismus der Stadtgemeinde Baden, Tourismusverband Inneres Salzkammergut, Marke-
ting - KissSalis Therme, GOSLAR marketing gmbh, Graz Tourismus und Stadtmarketing GmbH, Region 
Schladming-Dachstein, Auto & Technik MUSEUM SINSHEIM e.V., Archiv Kärnten Werbung, Steinthaler, 
Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH, ©WienTourismus, Garmisch-Partenkirchen Tourismus Mar-
keting & Public Relations, Almenwelt LOFER, Salzburger Konzertgesellschaft m.b.H., Baumzipfelweg, 
Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, TBG Thermenzentrum Geinberg, DreamsWorks, Paramount, Filmová 
databáze fdb.cz, Fotocommunity, Walt Disney Studios, Pixar, Česká televize, TV Nova, TV Barrandov, 
TV Prima, Columbia, Wikipedia

z „Hlaváku“ občas odjíždí i tom cruise.
stejně jako vy!
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... a filmový adventní new york? 
Na vyžádání zašleme. A praha? 
Máme pro vás skvělý hotel na 
1 či 2 noci v ideálním víkendu 
5. - 7. prosince. Podrobnosti 
naleznete na našich stránkách. 
Lze ho využít i v předvečer na-
šich víkendových zájezdů, lze 
použít i našich adventních busů 
- za pár korun vás odvezeme až 
před hotel i v neděli zpět domů 
(to vše samozřejmě platí pro 
mimopražské klienty). Tento ví-
kend - v sobotu je v Praze velký 
koncert karla gotta- z hotelu 
to je 20 minut metrem. A možná 
potkáte i hvězdy - od poloviny 
listopadu v Praze točí film Mi-
chael Douglas a Orlando Bloom.  
Maléry pana účetního – vystaví-
me vám rádi fakturu, bony a klid 
– chceme mít klid, tak bony a jiné 
kupony neakceptujeme, ale mož-
ná, že je akceptuje některý z na-
šich 300 prodejců. karel a já (film 
1942): Řidič Karel: „Vy si z toho dě-
láte srandu, ale jestli se ty hnědý 
podšálky ztratí, budete muset pít 
z těch rozpálenejch bílejch. A to 
se fakt nedá (Účastníci zájezdu).“  
letošními partnery jsou tyto 
cestovní kanceláře: Geops, 
Redok, Quicktour. O jejich pro-
dukty jsme doplnili naši nabíd-
ku. V jejich busech a letadlech 
máme svoji prodejní kvótu.  
Lepší než „sanitka“, „ordinace 
v růžové zahradě“ a „nemoc-
nice na kraji města“ je – ales-
poň v  reálném životě „pojiš-
ťovna štěstí“: Letos opět po 
dlouhých letech znovu nabízí-
me pojištění, a to jedno z nej-
lepších možných, tedy Allianz.  
 
Pokud u vás bude mít náš ad-
ventně - odlehčeně - filmový 
katalog úspěch, v  lednu vám 

zapomněli jsme dát do katalogu takovou skvělou no-
vinku, tak tady je stručně a na internetu a u prodejců 
podrobně:

Advent ve stínu 
největšícH kAtedrál
Fantastický novinkový zájezd s  adventními 
trhy u paty dvou hlavních německých katedrál 
a s návštěvou adventního trhu v bývalém hlav-
ním městě západního německa.

1.den: Odjezd z Prahy ve 23.45 hodin. 2.den: Cáchy – Merode 
– Kolín nad Rýnem. Nocleh. 3.den: Monschau, zámek Satzvey, 
zámek Merode, Bonn,….cena: 3.700 kč. termín: 12.12.-
14.12.2014, 11.12. - 13.12. 2015, trasa b. na zájezdu se dozví-
te: Arabela, Kelly Family, Beethoven, Haribo, Lucie postrach ulice, 
Kobra 11, Boney M, Bushido, Billa, německý astronaut, hymna 
Evropské unie, kolínská …Skvělé nákupy.

dodáme další s  filmovými zá-
jezdy po celé Evropě od jara do 
podzimu. Za četníky na Riviéru, 
za Vinetouem do Chorvatska, za 
malou mořskou vílou do Dánska, 
za Jamesem Bondem do Istan-
bulu, za českými pohádkami i za 
Andělem na horách,...Bylo by to 
moc fajn, protože se nám do to-
hoto katalogu nevešlo asi tak 200 
stránek....

letem světem:

klub 64. Všichni, kdo se v tom-
to roce narodili (jako já a Sandra 
Bullock), si mohou vyzvednout 
nějaký narozeninový dárek na 
našem adventním zájezdu. sil-
vestr – Madeira, italské hory či 
Sárvár. 20. ledna vyjde nový 
filmový katalog poznávacích 
zájezdů na jaro, léto a podzim 
2015 (Advent 2015 právě držíte 
v ruce). Například velké zájezdo-
vé série – švýcarské horské želez-
nice, květinové zájezdy. počasí 
– za počasí opravdu neručíme. 
Islandské přísloví říká: „Pokud 
se vám nelíbí počasí, počkejte 
deset minut, bude horší“. Josef 
Kemr říká: „ A ch…e a ch…e“ (Na 
samotě u lesa) - máme i dešťové 
varianty programů. děkujeme: 
Karolíně a Evě z DZT za inspirativ-
ní články. slevy, slevy, slevy: Ve 
fotbalovém roce podporujeme 
i „Okresní přebor“,…Vesničko 
má středisková: „Teta, prona-
jímají se tedy někde pokoje?“ 
„Ty jsi můj synovec? Že tě ne-
znám...“, slevy pro občany cca 20 
filmových vesnic, pro obyvatelé 
patřičných ulic (Vídeňská, Bel-
gická,…) – to vše na netu. na 
advent ck permon 2015: 10 % 
do 28.2.2015, 5 % do 30.4.2015. 
K tomu plus 4 % pro účastníky 
jakéhokoliv adventu 2014 (mini-
málně s 1 noclehem).

k nákupu zájezdu, prosím, využijte všech našich prodejců. dě-
kujeme.

Všechny podrobnosti na internetu.

Věnování 
Tento katalog je věnován mému tátovi – ač z malé vesnice v Polabí, tak 
největšímu odborníku na Sýrii, která v té malebné podobě odešla s ním, 
zakladateli CK Permon, Renatě M., která se tak skvěle smála, a dobrému 
člověku Petrovi K. …I odchody patří k životu a každý film má svůj konec.

klienti jinÝcH ck nAši spokojení klienti

Hvězdy jsou někdy dAleko blíŽ, 

neŽ si Myslíte

Kolín nad Rýnem




