
3

p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řMOŘSKÝ PARK LAGUNA

Oblíbený relaxační zájezd do mořských bazénů 
přímo na břehu Jadranu s hotelem 4* a s bufetovou 
polopenzí jezdíme více jak 20 let.
Relaxace v 7 bazénech a několika vířivkách 
s mořskou vodou teplou 30°C přímo na břehu 
moře pod střechou a s výhledem na otevřené 
moře přímo ve vašem luxusním hotelu 4* . Vaše 
pokoje jsou přímo nad wellness Laguna. 4 denní 
volný vstup do bazénů v ceně. V naší nabídce již 
více jak 20 let.

1.den: Odjezd z Prahy ve 21.00 hodin (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase A). Noční transfer přes Rakousko do Slovinska.

2.den – 5.den: Vaše individuální relaxace v mořských bazénech Laguna. 
Náš průvodce vám v průběhu pobytu nabídne procházky do Portorože 
či historického Pirana, lodní výlet do Isoly či procházky do vzdáleněj-
šího okolí – historické saliny Sečovlje, jachtařský přístav Lucija, sochy 
v přírodě Forma viva, skalní útesy nad mořem, olivové háje,…Jen na 
vás bude záležet, zda se připojíte či zda si vyrazíte někam sami, zda si 
jen užijete slané vody, vířivek a pohody. Při ranním příjezdu je možné 
si doobjednat bufetovou snídani. Ubytování obvykle kolem 14.hodiny, 
ale již od rána můžete využívat Lagunu. Poslední den je odjezd kolem 
20. hodiny, je možné si doobjednat večeři, Lagunu máte i tento den 
plně k dispozici.

6.den: Návrat do Prahy v časných ranních hodinách. Ostatní místa 
s časovým odstupem jako při odjezdu.

Adventní termín: Identický program, pouze 5.den je odjezd z Laguny 
kolem 11.-12.hodiny. Přejezd do Lublaně – adventní trhy ve slovinské 
metropoli. V podvečer nejkrásnější adventní trhy na jihu Rakouska ve 
Veldenu u jezera Wörthersee. Největší plovoucí adventní věnec na 
světě. V průběhu pobytu v Portoroži pro zájemce půldenní fakultativ-
ní výlet (300 Kč) do adventního Terstu. Aneb adventní trhy ve třech 
zemích s relaxací v mořských bazénech a vířivkách. V minulém roce to 
byl náš novinkový hit.

Termíny: 

31.10. - 05.11.2018

05.12. - 10.12.2018 (adventní program)

06.03.-11.03.2019

10.05. - 15.05.2019

09.10. -14.10.2019

13.11. - 18.11.2019

04.12. - 09.12.2019 (adventní program)

Cena: 6.800 Kč

 Cena zahrnuje: dopravu, 3 x nocleh s bufetovou polopenzí v hotelu **** 
HISTRION, welcomedrink při příjezdu, 4-denní neomezený vstup do aqua-
parku Laguna v řádné otevírací době (9-20 hod.), pobytové taxy, vstup do 
casina Portorož a do casina Bernardin 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). Doplatky: 1/1: 1.200 Kč, snída-
ně při příjezdu: 290 Kč, večeře při odjezdu: 480 Kč, výhled na moře: 400 Kč/
os. Komplexní pojištění Allianz: viz strana 99.

Fakultativní výlety (vstupy nejsou v ceně): 1. a 6. termín – Škocjan 
– největší podzemní kaňon světa (UNESCO) – 300 Kč, 4. termín –na 
zmrzlinu do Poreče – 350 Kč, 5. termín – Terst a zámek Miramare – 300 
Kč, 5. termín – výlet do Krasu za lipicány, pršutem a vínem – 400 Kč, 
všechny neadventní termín – Koper - město prétorů – 150 Kč, lodní 
výlet –aktuální ceny v pokynech

Výlety se pojedou při minimálně 10 zájemcích. Vstupenky nejsou v ceně.

Váš hotel © Hoteli Bernardin Piran -kousek pěšky od vašeho hotelu © Slovenian Tourist Board
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Vítejte v bohatém světě letošního adventu, přijměte naši pozvánku 
k vašim adventním zájezdům, které pro vás vymýšlíme od roku 1992. 
Letos sázíme ještě více na zážitková místa, pohodu a atmosféru pře-
krásných adventních míst v horách i ve městech. Letos je 200. výročí 
nejslavnější koledy Tichá noc a my vás přivedeme do míst, kde žili její 
autoři F.X.Gruber a Josef Mohr a kde píseň vznikla. Ponořte se s námi 
do magické atmosféry koledy koled v zasněžených Alpách, v místech 
legendy. Zájezdy jsou označeny malým logem. Letos pro vás máme 
daleko více třídenních zájezdů, po kterých jste volali. Takové malé „ad-
ventní dovolené“, kdy už máte na navštívená místa dostatek času, kdy 
můžete prožít advent, jako Rakušané a Němci v horských procházko-
vých trasách, osvětlených lucernami a loučemi s betlémy, muzikanty a 
horkými nápoji, s jízdami saněmi taženými koňmi, s křupavým sněhem 
pod podrážkami a s hvězdnatou oblohou nad hlavou. Díky těmto delším 
zájezdům se podíváte i do vzdálenějších atraktivních míst s čokolá-
dovým adventem, obří adventní svící, andělskou hrou, s trhy, které 
jsou jen jeden den, s čertovskými průvody….. Máme pro vás zájezdy 
s noclehem i ve všední dny, opravdický advent v horách, jednoden-
ní výlety, kombinace adventu a termálních lázní, adventu a lyžování. 
Víkendy v termálních lázních s adventem doplní 4 denní zájezdy do 
maďarských lázní i Mořského parku Laguna ve Slovinsku. Atraktivní 
jednodenní výlety, třeba na průvod tisíců norimberských dětí s lampiony 
i 4denní kombinace termálky – advent, advent v malých středověkých 
městečkách i adventních metropolích. Letos si, myslíme, vybere každý. 
Pro ucelené kolektivy připravíme cokoliv na míru a na klíč, jako jsme již 
připravili ve stovkách případů v minulých desetiletích. Adventní období 
je mimořádné a zájezdy mají neopakovatelnou atmosféru. Máme pro 
vás i lednové víkendy s atraktivními programy v Alpách pro nelyžaře. 
Přejeme vám příjemnou zábavu při výběru i při samotném zájezdu.

Tradice - pro český trh jsme připravili první adventní víkendové zájezdy, 
které vymýšlíme od roku 1992.

Originalita – vymýšlíme a přinášíme je jako první na český trh – třeba 
průvody čertů krampuslaufy, zájezdy za Tichou nocí atd.

Kvalita – advent je náš hlavní produkt a připravujeme ho po celý rok. 
Tento katalog vás o tom snad přesvědčí.

Busy, hotely, průvodci – nejmodernější autokary značek setra a mer-
cedes, hotely minimálně 3*, někde i 4*. Průvodci, co tyto zájezdy jezdí 
pravidelně. S pokorou a láskou připravujeme i jednodenní výlety, tak 
aby to pro vás byla zábava a ne jen „doprava“ na trh.

Adventní zájezdy jsme pro vás letos rozdělili do těchto kapitol:

Víkendové zájezdy s 1 noclehem

Advent v Alpách – strana 6 - 17

200 let Tiché noci, Salcburk, Innsbruck, Solná komora, Mariazell, ba-
vorské Alpy, Tyrolsko

Advent v (malých) historických městech – strana 19 - 29

Adventní trhy v krásných historických městečkách Bavorska, Rakouska a 
Polska, ale i v hlavních městech adventu . Navštivte s námi Rothenburg, 
Krakov, Štýr, Nördlingen, Dinkelsbühl, Steinbach,…

Jak uvádějí v materiálech rakouští kolegové: „Zažít advent v některém 
z menších malebných městeček Rakouska znamená vrátit se zpět do 
dětství, do doby, kdy Vánoce byly ještě nejpokojnější dobou v roce 

plnou kouzla. Prožijte advent v historických kulisách některého ze 14 
malých historických měst. My jich pro vás máme pár desítek ve třech 
zemích včetně všech rakouských topek. Němečtí kolegové pro změnu 
vyhlásili na sociální síti Facebook soutěž o top 10 německých adventních 
měst. 9 z nich vám nabízíme, a to desáté? To je Lindau, které nabízíme 
jen jednou za dva roky. 

Advent na Dunaji – strana 31 - 40

Vydejte se s námi po proudu vody „Na krásném modrém Dunaji“ od 
nákupního Ingolstadtu přes Regensburg plný památek, Pasov, kde 
si poslechnete největší varhany na světě, Linec a jeho betlémy, údolí 
Wachau plné hradů, klášterů a vinoték, překrásnou Vídeň, která vás 
nikdy neomrzí, Bratislavu s nečekaně pěkným trhem až po Budapešť 
a její lázně.

Prodloužené víkendy – třídenní zájezdy s 2 noclehy –strana 42 - 52

Na četné vaše žádosti jsme zvýšili počet třídenních zájezdů, kdy máte 
na advent více času a už je to taková „malá předvánoční dovolená“ – 
díky těmto zájezdům vás můžeme vzít do světa romantických adventů 
v horách s procházkami s loučemi a lucernami, s projížďkami saněmi 
taženými koňmi, můžeme vás vzít do vzdálenějších míst překrásných 
německých adventních trhů, do Korutan, Štýrska, …

Ostatní -strana 51 – 59

Jednodenní, dvoudenní ve všední dny, adventní termální víkendy, ter-
mální 4denní zájezdy s adventem i další adventní zájezdy, co nespadají 
do předchozích kapitol –Česko, Slovensko, lyžování a advent, letecké 
adventní eurovíkendy….

Čertovské průvody v našich zájezdech ©Tourismusregion Klagenfurt am Wörthersee, GmbH.

Adventní trh u vídeňské radnice ©Österreich Werbung, Harald Eisenberger
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ADVENTNÍ VÍKENDY V ALPÁCH
strana 6 – 17

V první části katalogu nabízíme i třídenní alpské adventní zájezdy. Advent v Alpách, to jsou krásné trhy v půvabných městečkách s horskými panoramaty kolem, 
to jsou silné tradice s alpskými čerty –krampusáky i s dalšími postavami jako jsou například slamáci, perchty či glockneři. To jsou překrásná města Salcburk a 
Innsbruck, to jsou městečka solné komory, Mariazell,Grossarl, Berchtesgaden, Kitzbühel, Rattenberg, Ruhpolding. To jsou plavby po jezerech, výjezdy lanovkami 
i sjezdy do solného dolu. To jsou termální lázně, jízdy kočáry taženými koňmi a další a další atrakce. Užijte si advent v Alpách.

Fotografie: Salcburk v řadě našich zájezdů ©Tourismus Salzburg, Foto: Breitegger Günter, Krampusové scházejí z hor na pekelné průvody ©Tirol Werbung, Užijte si zimní Alpy – Dachstein, zájezdy str.9 a 63 ©Steier-
mark Tourismus, foto: Herbert Raffalt, Nenechte si ujít St. Wolfgang (zájezdy str.11,13,42 a 43) © Österreich Werbung, romantické projížďky saněmi taženými koňmi © Grossarl Tourismus, Grossarl v zájezdech na str. 
17 a 47 © Grossarl Tourismus, Kaple Tichá noc - 200 let koledy, v řadě našich zájezdů © Tourismusverband Oberndorf, Innsbruck – tyrolský adventní klenot (zájezd str. 16) ©Tirol Werbung (popis v pořadí 1 sloupek 
odshora, 2 sloupek odshora)
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Letošní advent je ve znamení dvousetletého výročí 
premiéry nejslavnější vánoční písně všech dob Tiché 
noci. Tichá noc zazněla poprvé na půlnoční mši štěd-
rovečerní noci v roce 1818 v kostele svatého Mikuláše 
v rakouském Oberndorfu. V kostele v meandru řeky 
Salzach na rakousko-bavorském pomezí ji za dopro-
vodu kytary předvedli její autoři – autor v té době 
již 2 roky starého textu Josef Mohr spolu s autorem 
hudby Franzem Xaverem Gruberem. Píseň je dodnes 
přeložena do více jak 300 jazyků a nářečí, nazpívaly ji 
stovky zpěváků všech žánrů, zazněla v desítkách filmů 
a seriálů. Přijměte naši pozvánku na adventní putování 
po stopách této brilantní vánoční písně i po stopách 
jejich autorů. „Kultovní“ místo písně – kapli v Obern-
dorfu, která stojí na místě původního kostela, letos 
zařazujeme do více zájezdů. Tichá noc se stala i součástí 
Světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO 
a je bezpochyby nejhranější písní světa.

200 LET VÁNOČNÍ PÍSNĚ TICHÁ NOC

TICHÁ NOC
Adventní zájezd po stopách nejslavnější vánoční písně 
světa u příležitosti jejího 200. letého výročí s návště-
vou dvou velkolepých adventních trhů u paty dvou 
velkolepých barokních dómů v Pasově a Salcburku. 
Navštivte kultovní místa nejslavnější vánoční koledy 
jen jeden týden před okamžikem, kdy bude přesně 200 
let od její premiéry.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase E). Kolem 11. hodiny vás čeká krátká prohlíd-
ka Pasova a jeho adventní trhy před dómem s cca 70 stánky. V dómu 
můžete navštívit i skvělý koncert, při kterém uslyšíte hrát největší 
varhany na světě. Mimořádný zážitek. Ried – v místním muzeu (2,20 
EUR) se podíváte na originální betlém, před kterým Tichá noc poprvé 
za doprovodu kytary i autorů F.X.Grubera a Josefa Mohra zazněla na 
půlnoční mši Štědrého dne roku 1818. Návštěva adventního trhu vysoko 
nad Gruberovým rodným domem – v nejdelším hradu na světě, který 
je dlouhý více jak 1 kilometr, v Burghausenu. Nocleh v hotelu v oblasti.

2.den: Po bufetové snídani prohlídka rodného domu autora hudby 
Tiché noci F.X.Grubera v Hochburg-Ach s muzeem Tiché noci (2 EUR). 
Hallein – muzeum Tiché noci (5 EUR) s originálem partitury písně či 
s kytarou, na kterou se poprvé Tichá noc hrála. Před muzeem je hrob 
F.X.Grubera, ve vedlejším farním kostelu jsou varhany, na které hrával. 
Adventní trhy v Salcburku, kde se můžete i podívat k rodnému domu 
Josefa Mohra. Na konec adventního putování za Tichou nocí vás čekají 
dvě malé zastávky – v Arnsdorfu, kde v domě, ve kterém je nejstarší 

rakouská škola (historickou třídu uvidíte), která tu byla i v roce 1818, 
kdy pravděpodobně právě zde narychlo Gruber napsal hudbu pro 
půlnoční uvedení Tiché noci. Malé muzeum s Gruberovým pokojem 
s původním nábytkem. Tečkou nemůže být nic jiného než kaple Tichá 
noc v nedalekém Oberndorfu, kde Tichá noc poprvé zazněla… Ná-
vrat do Prahy plánován kolem 22. – 23. hodiny (ostatní nástupní místa 
s časovým posunem jako při odjezdu).

Termín: 15.12. – 16.12.

Cena: 3.200 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku.

Možné doplatky: Jednolůžkový pokoj: 400 Kč, večeře v hotelu: 480 Kč, 
komplexní pojištění komplexní pojištění Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 
15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč

hrad Burghausen © Burghauser Touristik GmbH

kaple Tichá noc © TSG Tourismus Salzburg GmbH

Salcburk – vánoční trh na Mozartově náměstí © Österreich Werbung, Fotograf: Bryan Reinhart
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DO TYROLSKÝCH HOR

Atraktivní novinkový víkend v tyrolských Alpách a 
bavorském alpském podhůří vás provede po místech 
spjatých s Tichou nocí, uvidíte nejkrásnější rakouský 
adventní trh i největší bavorský trh. Největší německý 
průvod čertů či plavba lodí po největším tyrolském 
jezeře vás jistě pobaví.
 
Městečko Rattenberg osvětlí jen louče, svíčky a svícny 
v oknech domů a otevřené ohně na trzích. Krásnější 
advent nenajdete.

Zveme vás na podle nás nejkrásnější rakouský advent. 
Za ty roky, co pro vás adventní víkendy s láskou připra-
vujeme, tedy od prosince roku 1992, jsme je osobně 
poznali téměř všechny, a tento je pro nás absolutně nej-
krásnější. Nabízíme ho už hezkých pár let, ale teprve od 
loňska mu v zájezdu věnujeme opravdu dostatek času. 
Hezčí advent nenajdete. A kde že to je? V tyrolském 
středověkém městečku Rattenberg.
1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, z Pra-
hy s nástupy po trase B). První den vás čeká atraktivní alpský program. 
Po poledni dojezd k největšímu tyrolskému jezeru Achensee. V pro-
gramu se snoubí krása tyrolských Alp, tradice betlémářství i poznávání 
cesty Tiché noci. V několik staletí starém tyrolském statku Sixenhof 
v Achenkirchu v rámci tzv. Tyrolských horských Vánoc navštívite 
vánočně vyzdobené místnosti sedláků, uvidíte typický tyrolský betlém 
i betlém v životní velikosti, který je ve chlévě s živými zvířaty. Nová vý-
stava vás zavede po stopách zdejšího rodáka Ludwiga Reinera, který se 
zasloužil o to, že Tichou noc poznal celý svět. Plavby lodí i malý adventní 
trh. Nejkrásnější adventní trhy v Tyrolsku a pravděpodobně i v 
Rakousku v malém historickém městečku Rattenberg, které se večer 
celé zahalí do tmy a následně rozzáří stovkami loučí, svící v oknech 
domů či desítkami otevřených ohňů. Krásnější adventní trh nenajdete. 
Nocleh nedaleko Rattenbergu v hotelu 3*. Obvykle v krásném alpském 
údolí Alpbachtal.

2.den: Po bufetové snídani přejedeme do údolí Zillertal, ve Fügenu 
navštívíte malé muzeum věnované Tiché noci. Pokochat se můžete 
krásou tohoto ledovcového údolí. Bad Tölz – krásné bavorské alpské 
lázeňské městečko Bad Tölz proslavil seriál o korpulentním komisaři 
Big Ben, ale jeho krásné protáhlé náměstí s typickými bavorskými alp-
skými domy mělo věhlas dávno předtím. Krásný adventní trh, výstava 
betlémů. Cestou domů „se stavíme“ na největším bavorském adventním 
trhu před mnichovskou radnicí a přijde minimálně 600 čertů. Návrat 
do Prahy je plánován kolem 22. – 23. hodiny (ostatní nástupní místa 
s časovým posunem jako při odjezdu).

Termín: 08.12. – 09.12.

Cena: 3.400 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, průo-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 
15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1: 500 
Kč, večeře v hotelu: 480 Kč

Víte, že ve Fügenu je největší světová sbírka desek s Tichou nocí? 
Mmůžete si zde poslechnout celkem 940 různých verzí.

Víte, že v prosinci roku 1822 předvedly sestry Rainerovy Tichou noc 
v zámku grófa Dönhofla ve Fügenu v údolí Zillertal vzácné návštěvě 
– císaři Františku I. a ruskému caru Alexandru I., který byl tak nadšený, 
že je pozval do svého dvora v Petrohradu?

Víte, že v roce 1866 se vrátil po třiceti letech cestování Ludwig Rainer 
do Tyrolska a v Achenkirchu postavil z peněz vydělaných zpěvem a 
šířením Tiché noci velký hotel? Jeho počin měl velký vliv na rozvoj 
turizmu v Tyrolsku.

Rattenberg – celé město osvětlují jen ohně ©Tirol Werbung Achenkirch – advent ve staletém statku ©Tirol Werbung

Romantika u jezera Achensee ©Tirol Werbung
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řPRVNÍ ADVENT V SALCBURKU

Chcete si užít klidného a krásného adventu tak nějak 
ještě dřív, „než to vypukne“? Pak přijměte pozvánku 
na víkend 24.-25.11. s adventními trhy v Salcburku a 
Halleinu, se vzpomínkou na Tichou noc či s procházkou 
s lamami alpaka.
1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase A). Kolem poledne vás čeká fantastický ad-
ventní trh u zámku Hellbrunn. Odpoledne adventní trhy v Halleinu, 
muzeum Tiché noci s kytarou, na kterou se Tichá noc poprvé hrála, či 
s její partiturou. Velmi příjemná je procházka historickým jádrem 
města ve společnosti lam alpaka – oblíbená alpská atrakce posledních 
let a tady přímo ve městě. Nocleh v hotelu 3* v oblasti.

2.den: Salcburk a jeho adventní trhy. Podle prestižních časopisů 
jedno z deseti nejkrásnějších adventních míst na světě. Kromě obligátní 
prohlídky, kterou můžete či nemusíte, s naším průvodcem absolvovat 
si užijete překrásně vyzdobeného historického centra (UNESCO) a sal-
cburských adventních trhů. Klasikou jsou rodný dům Mozarta, nákup 
Mozartových čokoládových kuliček (originální naleznete pouze zde), 
ochutnávka salcburské sladké speciality – nadýchaných noků v podobě 
salcburských kopců, cesta barokem po stopách biskupů atd. Na závěr 
zastávka u legendární kaple Tichá noc v Oberndorfu. Návrat do Prahy 
je plánován kolem 22. – 23. hodiny (ostatní nástupní místa s časovým 
posunem jako při odjezdu).

Termín: 24.11. – 25.11.

Cena: 3.150 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 
15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1: 500 
Kč, večeře v hotelu: 480 Kč

procházka s lamami ©Österreich Werbung

Hallein – po stopách Tiché noci ©Salzburgerland Tourismus, foto: Kathrin Gollackner Adventní trh před salcburským dómem © Tourismus Salzburg, GmbH

Salcburk © Tourismus Salzburg, GmbH, foto: Günter Breitegger
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řADVENT V SALCBURKU  

S NEJVĚTŠÍM PRŮVODEM ČERTŮ NA SVĚTĚ
VIP zájezd s noclehem v hotelu přímo na trase čertů ve 
Schladmingu. Vy nikam nemusíte odjíždět, vy nemusí-
te „klepat kosu“, vy můžete na průvod koukat z baru, 
z terasy u sauny a třeba v županu, od zářičů před hote-
lem,… 100 metrů máte na aprés krampus párty v nej1-
větší alpské párty chatě…A neděle? Procházka v ledovci 
i na ledovci zakončená koupáním v 34° C horké vodě ve 
venkovních bazénech….

Výhodou je skvělé bydlení přímo v místě dění, nevý-
hodou pak vyšší cena zájezdu. Za ten komfort to ale 
určitě stojí.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase A). Kolem poledne vás čeká adventní Sal-
cburk. Podle prestižních časopisů jedno z deseti nejkrásnějších advent-
ních míst na světě. Kromě obligátní prohlídky, kterou můžete či nemu-
síte, s naším průvodcem absolvovat si užijete překrásně vyzdobeného 
historického centra (UNESCO) a salcburských adventních trhů, které 
jsou na všech náměstích kolem dómu, v pevnosti Hohensazberg či u 
zámků Mirabell a Hellberunn. Zájemci o historii Tiché noci mohou 
navštívit salcburský dům Josefa Mohra.

Klasikou jsou rodný dům Mozarta, nákup Mozartových čokoládových 
kuliček (originální naleznete pouze zde), ochutnávka salcburské sladké 
speciality – nadýchaných noků v podobě salcburských kopců, cesta 
barokem po stopách biskupů atd. Ve městě jste celé odpoledne a na vše 
máte dostatek času. V cca 17 hodin dojezd do hotelu 3* ve Schladmin-
gu u stanice lanovky Planai. Možnost navštívit sauny. Budeme nabízet 
večeři (live cooking). Největší show čertů na světě končí či začíná 
přímo u našeho hotelu. Pro kvalitu představení jednotlivých skupin je 
počet čertů omezen na 800.

2.den: Po bohaté bufetové snídani výjezd lanovkou na Dachstein 
– ledový palác, vyhlídkové platformy Schody do nikam, visutý most a 
sky walk. Pouze při příznivém počasí. Výjezd silnicí k lanovce je možný 
pouze, když bude upraven stav vozovky. Pokud ne, tak z bezpečnost-
ních důvodů autokar nemůže vyjet a místo Dachsteinu bude výjezd 
lanovkou na Planai k vyhlídkové restauraci Schafalm. Alternativně 
vám můžeme zajistit projížď ku kočárem či saněmi (opět podle stavu 
sněhové pokrývky) taženým koňmi v Ramsau. Odpoledne koupání 
v alpských termálních lázních Grimming Thermen v Bad Mitterndorf 
s vodou teplou až 36° C. Návrat do Prahy je plánován kolem 22. – 23. 
hodiny (ostatní nástupní místa s časovým posunem jako při odjezdu).

Termín: 24.11. – 25.11.

Cena: 3.700 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* ve Schladmingu s bufev-
tovou snídaní, průvodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: komplexní 
pojištění Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 
let – 364 Kč Večeře v hotelu: 660 Kč.

Valutové vybavení: Dachstein, vstup na krampuslauf, termálky – cca 60 
EUR. Na krampuslauf budeme nabízet vstupenku v Kč za zvýhodněnou 
cenu.

Salcburk -jeden z nejkrásnějších adventů ©SCKM Salzburg

Největší průvod čertů na světě ©Österreich Werbung

Termální lázně Grimming ©Steiermark Tourismus, Ikarus,cc

Ledový palác © PHB
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řČERTI Z KARIBIKU

POHODOVÝ RODINNÝ VÍKEND VHODNÝ PRO 
RODIČE S DĚTMI, SENIORY ČI ZAMILOVANÉ 

PÁRY. ZKRÁTKA PRO CELOU RODINU.  
PROGRAM VÍKENDU JE KRÁSNĚ JEDNODUCHÝ: 
SALCBURK – ČERTI – TERMÁLKY – LINEC.

Jeden z trojice největších čertovských průvodů na světě 
v kombinaci se skvostnými trhy v hlavních městech 
Salcburska a Horního Rakouska a s koupáním v snad 
nejkrásnějších termálních lázních Rakouska. Zájezd, 
který jezdíme 20 let letos ve zcela novém kabátě.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin (odjezdová místa i před Prahou, z Pra-
hy s nástupy po trase A). Kolem poledne vás čeká adventní Salcburk. 
Podle prestižních časopisů jedno z deseti nejkrásnějších adventních míst 
na světě. Kromě obligátní prohlídky, kterou můžete či nemusíte, s naším 
průvodcem absolvovat si užijete překrásně vyzdobeného historického 
centra (UNESCO) a salcburských adventních trhů, které jsou na všech 
náměstích kolem dómu, v pevnosti Hohensazberg či u zámků Mirabell 
a Hellberunn. Zájemci o historii Tiché noci mohou navštívit salcburský 
dům Josefa Mohra.

Klasikou jsou rodný dům Mozarta, nákup Mozartových čokoládových 
kuliček (originální naleznete pouze zde), ochutnávka salcburské sladké 
speciality – nadýchaných noků v podobě salcburských kopců, cesta 
barokem po stopách biskupů atd. Ve městě jste celé odpoledne a na 
vše máte dostatek času. Pro děti: Dům přírody s desítkami skvostných 
akvárií a dalších a atrakcí. Vánoční muzeum. Malá zoo na adventním trhu 
v zámku Hellbrunn s dílnou, pekárnou pro děti,s jízdami na ponících. 
Po ubytování v hotelu 3* pro zájemce výjezd na největší čertovskou 
show s cca 40 skupinami s celkem 900 čerty. 45. jubilejní běh bude 
fantastický.

2.den: Po bohaté bufetové snídani přejezd do lázní Bad Schallerbach, 
ve kterých si vybere každý- od dětských atrakcí v části Aquapulco po 
relaxační (seniorské) bazény v části Colorama či vodní bar v Cabrio 
Therme v tropickém hávu pro mladé páry. Podrobný popis na vedlejší 
straně. Linec –nejkrásnější hornorakouský trh. Pro děti: svět z příštího 
století – Ars Electronica či výjezd nejstrmější tramvajovou tratí světa 
přímo z adventního trhu na Pöstlingberg, kde vás čeká jízda na drakovi 
do světa pohádek a na zmenšené linecké náměstí. Návrat do Prahy je 
plánován kolem 22. – 23. hodiny (ostatní nástupní místa s časovým 
posunem jako při odjezdu).

Termín: 01.12. – 02.12.

Cena: 3.300 Kč

Speciální dětská cena: 2.300 Kč (s 2 dospělými)

Speciální seniorská cena: 2.800 Kč (nad 60 let)

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 
15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1: 500 
Kč, večeře v hotelu: 480 Kč.

Bazén Colorama © Eurothermen

Bazény Aquapulco © Eurothermen

© Österreich Werbung

© TIrol Werbung
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řMOZARTOVY VÁNOCE  

V SALCBURKU A JEHO OKOLÍ
Adventní stálice s překrásnými adventními trhy u je-
zera, u zámků či v hradech

VÍKENDOVÝ ZÁJEZD, KTERÝ JEZDÍME JIŽ 20 LET, S NEJVĚT-

ŠÍMI ADVENTNÍMI PECKAMI V SALCBURKU I V JEHO  

OKOLÍ. S TÍMTO ZÁJEZDEM SE ROZHODNĚ NESPLETETE.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, z Pra-
hy s nástupy po trase A). Adventní trhy v Salcburku – snad nejkrásnější 
adventní trhy v Evropě na všech náměstích kolem dómu, před zámkem 
Mirabell, v pevnosti Hohensalzberg i na dalších místech starého města. 
Vánoční muzeum, výstavy betlémů, malé muzeum Tiché noci. Adventní 
trhy v zámku Hellbrunn a v hradní pevnosti Hohenwerfen aneb dva 
nejkrásnější adventní trhy v okolí Salcburku. Nocleh v hotelu 3* v oblasti.

2.den: Po bufetové snídani vás čekají kouzelné adventní trhy v maleb-
né přírodě jezera Wolfgangsee. Adventní trhy ve Stroblu s výstavou 
betlémů, živým betlémem či částí trhu na molu, ve Svatém Wolfgangu 
s 19 m vysokou plovoucí lucernou, s fantastickými oltáři, s jízdami kočáry 
taženými koňmi, s možností výjezdu zubačkou na vyhlídku a s trhem 
přímo u jezera. A konečné adventní trhy v St. Gilgenu ve znamení 
obřích svící, které vás přivedou od přístavu až na trh, možnost výjezdu 
lanovkou k betlému či obligátní plavba výletní lodí, kterou by neměl 
nikdo vynechat… Návrat do Prahy je plánován kolem 22. – 23. hodiny 
(ostatní nástupní místa s časovým posunem jako při odjezdu).

Termín: 08.12. – 09.12.

Cena: 3.250 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 
15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1: 500 
Kč, večeře v hotelu: 480 Kč

Salcburský dóm © Tourismus Salzburg

Advent u zámku Hellbrunn © Tourismus Salzburg

Adventní trh - hrad Hohenwerfen © Salzburg castles and palaces

Adventní trh - hrad Hohensalzburg © Salzburg castles and palacesPlovoucí adventní trh © Wolfgangsee Tourismus
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á ř

ADVENT V SALCBURKU A BERCHTESGADENU

ROZZÁŘENÝ SALCBURK  
A ROMANTIKA NÁRODNÍHO PARKU

s návštěvou kaple Tichá noc

Zájezd, který jezdíme již od roku 1992, dlouhodobě 
patří k našim oblíbeným adventním stálicím. Kombi-
nace rozzářeného Salcburku plného adventních stán-
ků, obchodů a kaváren a klidné zimní alpské přírody 
národního parku s jezerem Königssee, na kterém vás 
čeká plavba vytápěnou elektro lodí k romantickému 
kostelu St.Bartholomä pod stěnou hory Watzmann. 
Solný důl, možnost návštěvy solných lázní, adventní 
trh v zámeckém nádvoří v Berchtesgadenu či kaple 
Tichá noc.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase A). Kolem poledne vás čeká adventní Sal-
cburk. Podle prestižních časopisů jedno z desti nejkrásnějších advent-
ních míst na světě. Kromě obligátní prohlídky, kterou můžete či nemu-
síte, s naším průvodcem absolvovat si užijete překrásně vyzdobeného 
historického centra (UNESCO) a salcburských adventních trhů, které 
jsou na všech náměstích kolem dómu, v pevnosti Hohensazberg či 
u zámků Mirabell a Hellbrunn. Zájemci o historii Tiché noci mohou 
navštívit salcburský dům Josefa Mohra.

Klasikou jsou rodný dům Mozarta, nákup Mozartových čokoládových 
kuliček (originální naleznete pouze zde), ochutnávka salcburské sladké 
speciality – nadýchaných noků v podobě salcburských kopců, cesta 
barokem po stopách biskupů atd. Ve městě jste celé odpoledne a na 
vše máte dostatek času. Nocleh v hotelu v oblasti.

2.den: Po bufetové snídani vás čekají krásy Berchtesgadenu – plavba 
lodí po jezeře Königssee v národním parku, prohlídka solného dolu 
(alternativně můžete den či jeho část prožít v solných lázních Watzmann 
Therme) a adventní trhy v Berchtesgadenu. Na závěr se podíváte ke 
kapli Tichá noc, kde před 200 lety poprvé zazněla nejslavnější 
koleda světa.

Návrat do Prahy plánován kolem 22. – 23. hodiny (ostatní nástupní 
místa s časovým posunem jako při odjezdu).

Termíny:

01.12. – 02.12.

08.12. – 09.12.

Cena: 3.300 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku.

Možné doplatky: Jednolůžkový pokoj: 400 Kč, večeře v hotelu: 480 Kč, 
komplexní pojištění Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, oso-
by nad 70 let – 364 Kč

Advent u zámku Hellbrunn © Tourismus Salzburg

Romantika národního parku Berchtesgaden © DZT, Berchtesgadener Land Tourismus, fotograf: Marika Hildebrand
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řJEZERNÍ ADVENT V SOLNÉ KOMOŘE

Jednou z nejkrásnějších adventních krajin na světě je 
jezerní oblast Solné komory s malými a půvabnými trhy 
u jezer a v císařském Bad Ischlu. Celkem 7 překrásných  
adventních trhů v atraktivním prostředí s projížď kami 
lodí, kočárem, lanovkou, zubačkou,…Jeden z nejob-
líbenějších adventních víkendů naší CK. Jezdíme od 
roku 1992.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase A). Zámecký advent u jezera Traunsee a 
v Bad Ischlu. U jezera Traunsee si užijete adventních trhů v Gmundenu 
a na vodním zámku Orth, plovoucí betlém a další adventní atrakce 
plovoucí na hladině jezera. V Bad Ischlu vás čekají adventní trhy, Hotel 
Austria, kde se potkal císař František Josef se Sissi a kde je mechanický 
betlém. Nebo můžete zaskočit do termálních slaných bazénů lázní 
Kaiser Therme. Nocleh v hotelu 3* v oblasti.

2.den: Advent u jezer Wolfgangsee a Mondsee – snad nejkrásnější 
rakouské adventní trhy ve Stroblu, St. Wolfgangu a St. Gilgenu, mezi 
kterými jezdí výletní lodě kolem obří 20 m vysoké lucerny a plovou-
cích hvězd. Strobl je ve znamení betlémů, část trhu je na molu v jezeře. 
St.Gilgen je ve znamení obřích svící, které vedou návštěvníky z přístavu 
kolem Mozartova domu na adventní trh s barokními figurínami. La-
novka na Zwölferhorn. St.Wolfgang je ve znamení luceren včetně 
té největší na světě, překrásné trhy se vinou od slavného kostela po 
celém nábřeží. Zubačka na Schafberg jezdí do mezistanice za punčem 
a dalekými výhledy. Ve všech městečkách se můžete projet kočáry. Jako 
krásná tečka za zájezdem zazáří adventní trh v Mondsee před bazilikou 
a v nádvoří zámku. Návrat do Prahy je plánován kolem 22. – 23. hodiny 
(ostatní nástupní místa s časovým posunem jako při odjezdu).

Termíny: 

24.11. – 25.11.

01.12. – 02.12.

15.12. – 16.12.

Cena: 3.300 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 
15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč Večeře: 
480 Kč, 1/1: 400 Kč.

Protože jste pro nás všichni VIP klienti, nabízíme i ně-
jaké specialitky…..
Pro malé skupinky zájemců letos nabízíme: 

*seminář výroby Mozartových koulí podle originální salcburské recep-
tury– marcipán, nugát, čokoláda, recept z roku 1884. Miliardy a miliardy 
se jich prodávají do celého světa, vyrobte si je sami. 

* exkurzi do špičkové palírny kořalek, event.. i do minipivovaru

* zajištění kočárů

Pro jednotlivce nabízíme možnost zaplavat si ve vyhřívaném plovou-
cím bazénu na jezeře.

Adventní trh, St.Wolfgang © Österreich Werbung, foto: Peter Burgstaller

Advent v St.Gilgen ©WTG

Adventní trh v Mondsee © STMG, foto:Wolfgang Stadler

Zimní jezero Wolfgangsee © WTG
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řHORSKÝ ADVENT V BAVORSKÝCH ALPÁCH

Pravděpodobně nejvýše položený adventní trh na svě-
tě v nadmořské výšce 1.657 m, adventní trh na ostrově, 
adventní trh ve městě soli v Bad Reichenhall. 

ADVENTNÍ TRH O 67 M VÝŠ NEŽ MĚŘÍ  
SNĚŽKA A ADVENTNÍ TRH NA OSTROVĚ 

UPROSTŘED ALPSKÉHO JEZERA
1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase A). Advent na jezeře Chiemsee – plavba 
lodí na dva ostrovy - Herrenchiesee – prohlídka zámku Ludvíka II., 
zvaného německé Versailles a Fraueninsel s adventním trhem v klášteře 
i na březích ostrova. Nocleh v hotelu 3* v oblasti.

2.den: Po bufetové snídani originální adventní trh v biathlonovém 
středisku Ruhpolding –na hoře Rauschberg ve výšce 1.670 m nad 
mořem. Na trh vyjedete lanovkou. Kromě adventních stánků, živé 
hudby a selských pochutin daleké výhledy na rakouské hory, jezero 
Chiemsee a několik menších jezer. Podíváte se i na slavný biathlonový 
stadion. Adventní trh v Bad Reichenhall, kde budete mít i čas dojít 
se po adventích trzích v horách pěkně ohřát do termálních lázní se 
slanou vodou Rupertus Theme (voda 32 – 40°C). Návrat do Prahy je 
plánován kolem 22. – 23. hodiny (ostatní nástupní místa s časovým 
posunem jako při odjezdu).

Termín: 01.12. – 02.12.

Cena: 3.400 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3*s bufetovou snídaní, po -
jištění CK proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 15-70 let 
– 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč Večeře v hotelu: 
490 Kč, příplatek za jednolůžkový pokoj: 400 Kč.

Advent 1.670 m. nad mořem ©Ruhpolding Tourismus

Ostrov Fraueninsel s trhem © Chiemsee Tourismus, foto: Kurt Schubert

Jablečné víno s ovocem –německá specialita © DZT

Zimní jezero Chiemsee © Chiemsee Tourismus, foto: Josef Niederbuchner Výhled z adventního trhu na Rauschbergu ©Ruhpolding Tourismus
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řADVENT VE ŠTÝRSKÝCH HORÁCH  

A V JEŽÍŠKOVĚ MĚSTĚ
Jeden z nejkrásnějších rakouských adventů s desít-
kou atrakcí do 150m od vašeho hotelu včetně průvodu 
čertů, který jde přímo před vchodem do hotelu, trhů, 
perníkárny či lanovky.

Víkendový zájezd do Mariazellu, kde je jeden z nej-
krásnějších rakouských adventních trhů, jezdíme už 
víc jak dvacet let. Letos jsme pro vás připravili nový 
nedělní program. Kombinace „daru z nebes“ Maria-
zellu a rakouského „města Vánoc“ s Christkindlem je 
víc než atraktivní. Zájezd zakončíme na nejkrásnějším 
hornorakouském adventním trhu v Linci.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase A1). Krátce po poledni dojezd do Maria-
zellu – ubytování v hotelu 3* v centru městečka. Advent v Mariazellu 
– adventní trhy, obří adventní věnec, betlémy, lanovka, perníkárna, 
likérka, historická lékárna…vše do 150 m od hotelu. Nocleh v hotelu 
v Mariazellu. Večer možnost navštívit průvod čertů krampuslauf.

Zatímco ostatní přijedou a do odjezdu autokaru jsou na ulici, vy jste již 
při příjezdu ubytováni, a to přímo na pěší zóně, kde začíná adventní trh, 
jen pár kroků od mariazellského náměstí. Loni šli čerti poprvé v historii 
centrem Mariazellu a podél našeho hotelu. Kdykoliv si můžete skočit 
odpočinout na pokoj, nikdy nikdo neví dopředu, jaké bude počasí. Přímo 
vedle hotelu je světoznámá perníkárna, ob jeden dům je minipivovar, 
lanovka do ho začíná cca 50 metrů od hotelu, náměstí s adventním 
trhem, bazilikou či obřím adventním věncem je cca 80 metrů od va-
šeho hotelu. Do sto metrů máte likérku, barokní lékárnu, mechanický 
betlém, obří perníkovou chalupu z 3 tun perníku, zkrátka všechny 
krásy mariazellského adventu. Na rozdíl od všech, co vpodvečer od-
jedou, vy si užijete večerní klid kolem baziliky či ranní atmosféru, kdy 
se rozplývá mlha nad bazilikou, ledový horský vzduch štípe do tváří a 
lidé se scházejí na ranní roráty (v 6 hodin). Doporučujeme prima ranní 
procházku před bufetovou snídaní ve vašem hotelu.

2.den: Po bufetové snídani přejezd (cca 2 hodiny) do rakouského 
města vánoc Štýru – největší evropská sbírka vánočních ozdob, 
největší betlém světa, adventní trhy, mechanický betlém, Ježíškova 
dráha světem Vánoc, vánoční poštovní úřad,…Cca hodinová zastávka 
na adventních trzích v Linci. Návrat do Prahy je plánován kolem 22. – 23. 
hodiny (ostatní nástupní místa s časovým posunem jako při odjezdu).

Termín: 24.11. – 25.11. 

Cena: 3.400 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* v centru Mariazellu s bu-
fetovou snídaní, průvodce, pojištění CK proti úpadku. 

Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 
91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1: 450 Kč, večeře: 480 Kč

Mariazell – perníkárna, lanovka i trh do 100 m od hotelu ©Steiermark Tourismus, Ikarus,cc (3 x foto)

Průvod čertů – loni šel kolem hotelu ©TV Mariazell

Světoznámá likérka 50 m od hotelu, C. Arberger, majitel ©Steiermark Tourismus, Ikarus,cc

Minipivovar vedle hotelu, J.Girrer – sládek a syn majitele ©Steiermark Tourismus, Ikarus,cc
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řNEJKRÁSNĚJŠÍ TYROLSKÝ ADVENT

MĚSTEČKO RATTENBERG OSVĚTLÍ JEN  
LOUČE, SVÍČKY A SVÍCNY V OKNECH DOMŮ 
A OTEVŘENÉ OHNĚ NA TRZÍCH. KRÁSNĚJŠÍ 

ADVENT NENAJDETE.
Zveme vás na podle nás nejkrásnější rakouský advent. 
Za ty roky, co pro vás adventní víkendy s láskou připra-
vujeme, tedy od prosince roku 1992, jsme je osobně 
poznali téměř všechny, a tento je pro nás absolutně 
nejkrásnější. Nabízíme ho už hezkých pár let, ale teprve 
od loňska mu v zájezdu věnujeme opravdu dostatek 
času. Hezčí advent nenajdete. A kde že to je? V tyrol-
ském středověkém městečku Rattenberg.
 
1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase B). Adventní trhy v mohutné hradní pevnosti 
nad řekou Inn v Kufsteinu. Nejkrásnější adventní trhy v Tyrolsku a 
pravděpodobně i v Rakousku v malém historickém městečku Ratten-
berg, které se večer celé zahalí do tmy a následně rozzáří stovkami 
loučí, svící v oknech domů či desítkami otevřených ohňů. Krásnější 
adventní trh nenajdete. Nocleh nedaleko Rattenbergu v hotelu 3*. 
Obvykle v krásném alpském údolí Alpbachtal.

2.den: Po bufetové snídani prohlídka Křišťálového světa Swarovski 
s jedinečnou zářivou expozicí či s největší a nejmenším krystalem na 
světě (vstupné 17 EUR), vedle Vídně největší prodejna Swarovského i 
s výstavními či sběratelskými kusy (zde se vstup neplatí). Innsbruck – 
advent v tyrolském hlavním městě – překrásný trh na Starém městě 
pod Zlatou stříškou, trh s několikametrovými svítícími horskými krystaly 
na ulici Marie Terezie, rodinný trh s kulisou hor, panoramatický horský 
trh Hugenburg , na který přímo z centra vyjedete pozemní lanovkou a 
ze kterého můžete vyjet kabinou vysoko nad města – letecké výhledy. 
Expozice tyrolských betlémů. Návrat do Prahy je plánován kolem 22. –23. 
hodiny (ostatní nástupní místa s časovým posunem jako při odjezdu).

Termín: 08.12. – 09.12.

Cena: 3.400 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou sní-
daní, průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 
15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1: 600 Kč.

adventní trh v Innsbrucku © TVB Innsbruck / Christof Lackner

adventní trh v Innsbrucku © TVB Innsbruck / Christof Lackner

Swarovski © Swarovski Rattenberg © TV Rattenberg
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řRAKOUSKÁ VÁNOČNÍ ROMANCE

Snový alpský advent a hotel s bazénem. V ceně polo-
penze, projížď ka saněmi taženými koňmi či večerní 
procházka s loučemi a svařeným vínem. Možná pama-
tujete, že jsme dělávali poslední adventní víkend (ten 
který není spojen se svátky) speciální starorakouské 
Vánoce neboli opravdu klidový a snový adventní ví-
kend v zasněžených horách. Od té doby sice bohužel 
za sníh nemůžeme ručit, ale přesto jsme tuto krásnou 
tradici loni obnovili (a setkalo se to s velkým nadše-
ním u klientů), tentokrát v horách na pomezí Tyrolska, 
Salcburska a Bavorska. Vybrané horské adventní trhy, 
jízda saněmi taženými koňmi, procházka s loučemi či 
svícemi, svařák či punč, tradiční alpský hotel i slav-
nostní večeře. Pohoda s bazénem i saunami či s krbem 
v jídelně. Alpský adventní trh, adventní trh u poutní 
baziliky, ….30 malých alpských chatek adventního 
trhu, jesličky s vyřezávanými figurami v životní ve-
likosti, hudební vystoupení, na 15 betlémů na cestě 
k farnímu kostelu, který září nad vesničkou.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase A). Berchtesgaden – adventní trhy před 
zámkem pod majestátní horou Watzmann. Dojezd do hotelu v Loferu 
a ubytování. Adventní trh před bazilikou Mariakirchenthal, která je 
nejdůležitějším poutním místem Salcburska se sbírkou cca 1.200 votiv-
ních obrazů. Cca 2 kilometrová procházka zasněženým romantickým 
alpským lesem (či taxi). Na konci vás u osvětlené baziliky přivítá vůně 
horkých pečených brambor, smažených kaštanů, mátového chleba 
a pomerančové ovocné kůry. Budete obdivovat láskyplně zdobené 
vánoční stromky u vchodu do Christkindlmarktu. Impozantní poutní 
kostel nabízí perfektní kulisu pro tento malý, ale krásný adventní trh. U 
otevřených ohňů se ohřejete a dolů můžete sjet třeba na saních. Bude 
vás čekat vyhřátý hotel s bazénem a saunami, slavnostní večeře u 
krbu a po večeři procházka s loučemi a svařeným vínem.

2.den: Po bufetové snídani vás čeká projížď ka kočáry taženými koň-
mi, návštěva muzea betlémů v zámku Ritzen a dva kouzelné adventní 
trhy – v Maria Alm pod dalším majestátným masivem Hochkönig a 
v údolí Grossarltal. Tento adventní trh patří k nejkrásnějším v Rakousku. 
Návrat do Prahy kolem 21.30 hod.(ostatní místa s časovým odstupem 
jako při odjezdu).

Termín: 15.12.- 16.12.

Cena: 3.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v krásném alpském hotelu 3* s ba-
zénem a saunami, bufetovou snídani, večeří, projížďku saněmi, vycházku 
s loučemi a svařeným vínem. průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 
91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč1/1: 400 Kč

Grossarl – horský trh ©TV Grossarl

Adventní trh Maria Kirchenthal ©TV Lofer Romantická projížď ka saněmi v ceně © ‚Osterreich Werbung

Maria Alm – horský trh © TV Maria Alm
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á ř

ADVENTNÍ VÍKENDY V HISTORICKÝCH MĚSTEČKÁCH (I MĚSTECH)
strana 19 - 29

V druhé části katalogu nabízíme kouzelné adventní víkendové zájezdy do malých historických městeček i top adventních měst. V další části 
katalogu nabízíme i třídenní adventní zájezdy do historických měst. Užijte si adventních trhů a výzdoby v křivolakých uličkách, na půvabných 
náměstích s kostely, radnicemi i paláci či hrázděnými domy jak z pohádky. Rakouské město Vánoc Štýr a městečko Steinbach. Německé město 
Vánoc Rothenburg, středověká města jako Nördlingen, Dinkelsbüel, Goslar, Wernigerode, Schlitz. Bavorské klasiky Regensburg, Pasov, Norimberk, 
Bamberg. Polská Wroclaw,…Užijte si svůj advent v pohádkových středověkých městečkách.

Bamberg (více zájezdů) © DZT, Štýr (více zájezdů) ©TV Steyr, Drážďany (více zájezdů) © DZT, Nördlingen (více zájezdů) ©TV Nördlingen, Forch-
heim (strana 22) ©Brandt Volker, Dinkelsbühel (více zájezdů) © Ingrid Wenz
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řADVENT POD NEJVYŠŠÍ KOSTELNÍ VĚŽÍ 

SVĚTA A RELAXACE  
V TERMÁLNÍCH BAZÉNECH V HOTELU
Atraktivní novinka

Skvělý víkend V ideálním čase už po největší vlně ná-
vštěvnosti adventních trhů a přitom deset dní před 
vánocemi s třemi překrásnými adventními trhy a s pod-
večerem a večerem v termálních lázních, které jsou 
přímo propojeny s vaším čtyřhvězdičkovým hotelem 
vyhřívanou chodbou. Po adventním trhu pod nejvyšší 
kostelní věží světa v Ulmu, která měří 161,5 m, vás čeká 
odpolední ubytování a nádherné volno v termálním 
světě. Druhý den jsme pro vás vybrali dvě překrásná 
středověká městečka a jejich adventní trhy. 

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, z Pra-
hy s nástupy po trase B). Ulm – adventní trh se 130 stánky se rozkládá 
pod gotickou katedrálou, které se říká „velechrám“ , s nejvyšší kostelní 
věží na světě (161,6 m). Jeden z největších luteránských dómů. Dojezd 
do hotelu 4* v Aalen. Po ubytování volno k návštěvě termálních lázní 
Limes Therme, které jsou s hotelem propojeny vyhřívanou chodbou. 
Limes Therme nabízejí: Bílý a Modrý pavilon s vodou 34 C, venkovní 
bazén s vodou 35 C, jeskynní bazén s vodou 37 C, finskou a panorama 
saunu, páru,…Léčivá voda se čerpá z hloubky 650 metrů a pochází 
z poslední doby ledové (ač je teplá 37 C), je cca 12 ač 14 tisíc let stará 
a neovlivněná vnějším prostředím. Obsahuje fluorid vápenatý a síran 
sodný. Otevřeno je do 21 hodin. Budete mít minimálně 3, ale spíše až 
5 hodin času na koupání. Vstupné je jen 10,50 EUR, můžete využít i 
večerní tarif jen za 7,50 EUR (cca 200 Kč).

2.den: Po bufetové snídani váš čekají adventní trhy ve dvou dalších 
kouzelných středověkých městech Dinkelsbühel a Nördlingen. Din-
kelsbühel – válkou nepoškozené středověké městečko a „hlavní město“ 
Romantické cesty má hradby s 16 věžemi. Již v roce 1826 ho poprvé 
zachránil král Ludvík I., když zakázal bourat hradby. Adventní trh se 
ukrývá v nádvoří tzv. Spitalhofu ze 13. století. Můžete navštívit velké (60 
m2) jesličky se scénami z města. 4 městké brány, zámek, hladomorna, 
štítové i hrázděné domy či rodný dům autora slavné německé koledy 
Ihr kinderlein kommet. Cesta betlémů v Nördlingen – na 27 místech 
starého města jsou betlémy. Snad nejkrásnější adventní trh ve Švábsku, 
karamelové vánoční pivo, věž Daniel s vyhlídkou 90 m vysoko nad ad-
ventním trhem, mlýn s mlýnským kolem,…Město má kruhový tvar a leží 
v kráteru po pádu asteroidu. Návrat do Prahy je plánován kolem 22. – 23. 
hodiny (ostatní nástupní místa s časovým posunem jako při odjezdu).

Termín: 

 15.12. – 16.12.

Cena: 3.400 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 4* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku.

Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 
91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1: 600 Kč.

Termální lázně Aalen ©DZT

Adventní trhy Nördlingen ©Nördlingen Tourismus

Dinkelsbühel © DZT
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řADVENT VE STŘEDOVĚKÝCH MĚSTECH 

BAVORSKA

3 NEJKRÁSNĚJŠÍ STŘEDOVĚKÁ MĚSTEČKA 
NĚMECKA A JEJICH POHÁDKOVÉ ADVENTNÍ 
TRHY. NEJSLANĚJŠÍ EVROPSKÝ TERMÁLNÍ 

BAZÉN.
1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase B). Adventní trhy v tzv. „německém městě 
Vánoc“ Rothenburku. Jedinečně zachovalé středověké městečko je 
celé obehnáno hradbami. Křivolaké uličky, náměstíčka a zákoutí. Sídlo 
vánoční firmy Käthe Wohlfahrt – nejznámější a nejprestižnější světový 
obchodník s vánočními ozdobami a předměty. Jejich Vánoční vesnice 
je propojena s Německým muzeem Vánoc. Ochutnáte zdejší specialitu 
Schneeballs. Adventní trh je v úchvatných středověkých kulisách. Dojezd 
do hotelu 4* do lázní Bad Windsheim. Cca 12 minut pěšky od hotelu 
jsou termální lázně Franken Therme s nejslanějším evropským 
termálním bazénem (obsah soli vyšší než v Mrtvém moři).

2.den: Po bufetové snídani váš čekají adventní trhy ve dvou dalších 
kouzelných středověkých městech Dinkelsbühel a Nördlingen. Din-
kelsbühel – válkou nepoškozené středověké městečko a „hlavní město“ 
Romantické cesty má hradby s 16 věžemi. Již v roce 1826 ho poprvé 
zachránil král Ludvík I., když zakázal bourat hradby. Adventní trh se 
ukrývá v nádvoří tzv. Spitalhofu ze 13. století. Můžete navštívit velké (60 
m2) jesličky se scénami z města. 4 městké brány, zámek, hladomorna, 
štítové i hrázděné domy či rodný dům autora slavné německé koledy 
„Ihr kinderlein kommet“. Cesta betlémů v Nördlingen – na 27 místech 
starého města jsou betlémy. Snad nejkrásnější adventní trh ve Švábsku, 
karamelové vánoční pivo, věž Daniel s vyhlídkou 90 m vysoko nad ad-
ventním trhem, mlýn s mlýnským kolem,…Město má kruhový tvar a leží 
v kráteru po pádu asteroidu. Návrat do Prahy je plánován kolem 22. – 23. 
hodiny (ostatní nástupní místa s časovým posunem jako při odjezdu).

Termíny: 

 01.12. – 02.12. *

08.12. – 09.12. 

 15.12. – 16.12.

Cena: 3.400 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 4* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 
15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1: 
600 Kč.

*V prvním termínu jiný hotel - rovněž 4* v Aalen - 8km od termálních 
lázní, do kterých vás odvezeme.

V roce 2014 vyhlásil prestižní německý magazín Focus v anketě 
město Dinkelsbühel jako nejkrásnější německé staré město z celkem 
200 nominovaných měst. Rothenburg obsadil 6. místo.

Adventní trh v Rothenburku ©DZT

Termální lázně Bad Wiindsheim © DZT

specialita Sněhové koule
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řSEN V BÍLÉM

TŘI NEJVĚTŠÍ BAVORSKÉ ADVENTNÍ PECKY 
V JEDNOM…VÍKENDU

V našem po léta nejoblíbenějším adventním bavor-
ském víkendu jsme provedli výměnu jednoho města 
a zájezd jsme přivedli k úplné dokonalosti.
Během víkendu navštívíte historická bavorská města 
Rothenburg, Bamberg, Bayreuth a Norimberk s jejich 
adventními trhy, památkami, betlémy, dobrotami,….
Zájezd pro milovníky architektury a umění, pro milov-
níky adventu a vánoc, pro milovníky dobrého jídla a 
piva,…. Zkrátka pro všechny.
1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase B). Advent v historických městech Bamberg 
a Bayreuth. Naše adventní putování začneme v Bayretuthu – městě, 
které proslavila opera a pivo. Historická budova opery (UNESCO) prošla 
6 letou rekonstrukcí a letos se opět slavnostně otevřela –prohlídku 
doporučujeme všem milovníkům umění a architektury. Pro pivaře je 
v Bayreuthu – slavném pivním městě – k dispozici největší pivní mu-
zeum světa, zapsané v Guinessově knize rekordů. Na 4.500 m2 je tu na 
6 tisíc exponátů. Adventní trh. Bamberg (UNESCO) – středověké město 
se 7 návršími s kostely, s hradem, zámkem, uličkami, radnicí na ostrově, 
je podobné Praze. A je stejně krásné. Je tu 1 tisíc historických budov, 
7 pivovarů a na 40 místech města můžete obdivovat betlémy…
Záleží jen na vás, zda vyrazíte obdivovat architekturu, která dala kulisy 
posledním filmovým Třem mušketýrům, betlémy s brožurou a plánkem, 
kde jsou k vidění, zda ochutnáte v typické pivnici nejstarší nakuřované 
pivo světa, zda se podíváte na adventní trh a ochutnáte regionální 
specialitu –ovocný punč, třeba vás uličky zavedou až do čtvrti Malé 
Benátky. Nocleh v hotelu 3* v oblasti.

2.den: Po bufetové snídani vás čeká dvojice top adventních němec-
kých měst –Norimberk s nejslavnějším trhem na světě a němec-
ké „město Vánoc“ Rothenburg s německým vánočním muzeem a 
s obchody vánoční firmy Käthe Wohlfart. V Rothenburku ochutnáte 
Schneeballs – zdejší vánoční specialitu, v Norimberku slavné norim-
berské klobásky, horký nápoj z největší bowle na světě či světoznámé 
norimberské perníky –možnost exkurze do perníkárny.Rothenburg je 
komplet středověký, v Norimberku je krásná historická hradní čtvrť. 
Tady se opravdu nebudete nudit. 

Návrat do Prahy je plánován kolem 22. – 23. hodiny (ostatní nástupní 
místa s časovým posunem jako při odjezdu).

Termín: 01.12. – 02.12.

Cena: 3.400 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 
15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1: 600 
Kč. Večeře v hotelu: 480 Kč.

adventní trh Bayreuth ©DZT, Bayreuth Tourismus, GmbH Adventní trh v Norimberku ©DZT, CKM, Nürnberg Tourismus

Norimberské „Jezulátko“ ©DZT, foto: Thomas Langer

specialita Sněhové koule
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řADVENTNÍ METROPOLE A KURIOZITY  

BAVORSKA
NOVINKA

2 vyhlášené adventní trhy a 2 malé trhy před jedineč-
nými kulisami obřího adventního kalendáře a obří 
adventní svíce.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, z Pra-
hy s nástupy po trase B). Advent v historických městech Würzburg 
a Kitzingen. Barokní rezidence (UNESCO) – možnost prohlídky této 
jedinečné nejlepší barokní stavby Německa, starý mohanský most a 
lokace z filmu Tři mušketýři. V Kitzingenu je největší adventní svíčka 
Bavorska vytvořená ze středověké věže. Nocleh v hotelu 3* v oblasti.

2.den: Po bufetové snídani si užijete nejznámějšího světového ad-
ventního trhu v Norimberku, který je praotcem všech adventních trhů. 
Rodiště světoznámých lahůdek –klobásek a perníků. Ve Forchheimu je 
adventní trh před hrázděnou gotickou radnicí, která je nejkrásnější v ce-
lém Německu a která je v čase adventu proměněna dle všech serverů a 
tiskovin na nejkrásnější adventní kalendář Německa. Návrat do Prahy 
je plánován kolem 22. – 23. hodiny (ostatní nástupní místa s časovým 
posunem jako při odjezdu).

Termín:

15.12. – 16.12.

Cena: 3.300 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. 

Doplatky: komplexní pojištění komplexní pojištění Allianz: 15-70 let – 182 
Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1: 600 Kč. Večeře 
v hotelu: 480 Kč.

Adventní trhy Würzburg ©Franken Tourismus

Barokní rezidence Würzburg (UNESCO) ©Franken Tourismus Kitzingen  ©KItzingen Tourismus

romantika kousek od nejslavnějšího trhu ©Franken Tourismus
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řPARNÍM VLAKEM NA ČERTY 

Nejstarší rakouskou úzkokolejkou krajem betlémů 
s mnoha vánočními NEJ , s koupelí v termálních lázních 
či s čertovskou show. Největší rakouský adventní ka-
lendář, největší betlém na světě,…Oblíbený adventní 
víkend pro celou rodinu.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase A). Christkindl – poutní kostel, jedinečný 
Ježíškův poštovní úřad 4411, který loni odpravil 2 milionů vánočních 
dopisů a pohledů s razítkem Ježíškovského úřadu. 2 betlémy – nej-
větší na světě a mechanický. Zájemci o nostalgické jízdy mohou na 
Christkindl vyjet Postbusy Sauer z roku 1949 či Steyer z roku 1950. V cca 
13.30 jízda parním vláčkem údolím Steyertal nejstarší rakouskou 
úzkokolejkou ze Štýru do Steinbachu. Steinbach – adventní trh, 600 
betlémů ze 100 zemí (4 EUR), 7 domů, 24 oken a jeden skvělý obří 
adventní kalendář. Otevření okna i průvod čertů krampuslauf. Nocleh 
v hotelu 3 * v oblasti.

2.den: Po bufetové snídani si můžete vybrat svůj program: termální 
lázně Bad Hall a relaxace v horké léčivé vodě. Alternativě prohlídka 
kláštera Kremsmünster (rozhodnout se můžete na místě) – 290 m 
dlouhé průčelí jednoho z nejbohatších rakouských klášterů s prvním 
„mrakodrapem“ na světě, rybími kašnami, vinotékou, obrazárnou,…
Odpoledne Rakouské město Vánoc Štýr – dvoje adventní trhy, sbírky 
betlémů i dráha světem Vánoc či největší sbírka vánočních ozdob 
na světě. Návrat do Prahy je plánován kolem 22. – 23. hodiny (ostatní 
nástupní místa s časovým posunem jako při odjezdu).

Termín: 08.12. - 09.12.

Cena: 3.000 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 1x nocleh v hotelu 3* včetně 
bufetové snídaně, pojištění proti úpadku.

Doplatky: večeře – 470 Kč, 1/1 - 450 Kč, komplexní pojištění Allianz: 15-70 
let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 310 Kč – jízda 
parním vlakem

Termální lázně Bad Hall ©Eurothermen

Štýr –vánoční muzeum © Steyr Tourismus, foto Zachl

Steinbach –adventní kalendář © Steyr Tourismus, foto T-man

Parní vlak do Steinbachu © Steyr Tourismus, foto: Wolf

© R. Leiter
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řADVENT V MĚSTECH HARZU

Stovky nejkrásnějších hrázděných domů v křivolakých 
uličkách a na náměstích překrásných městeček v pod-
hůří Harzu a s dostatkem času na jejich adventní trhy, 
které jsou jako z pohádky.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase F). Advent v Quedlinburku (UNESCO) – 
hrázděné domy, hlavní adventní trh i advent ve dvorcích historických 
domů (20 nejkrásnějších jinak uzavřených dvorků nabízí stánky s dob-
rotami, svařeným vínem či s dárkovými kuriozitami). Quedlinburg, to 
je jedinečný soubor 1.300 historických domů v jedinečném komplexu, 
vedle Bamberku je největším středověkým souborem v Německu. Nej-
větší adventní kalendář v Německu z 24 hrázděných domů. Nocleh 
v hotelu 3* v okolí.

2.den: Po bufetové snídani advent v historických městech Werni-
gerode a Goslar (UNESCO). Wernigerode „na východě Německa“má 
adventní trh jako z pohádkové knížky bratří Grimmů. Světoznámá rad-
nice a další desítky hrázděných domů obklopují adventní trh. Goslar 
„na západě Německa“ je historickým hanzovním a hornickým městem 
a Císařským domem – největší románský palác v Německu, s go-
tickou radnicí, mnoha kostely. Parádní adventní trh s 80 chalupami a 
s obřím adventním kalendářem a s vánočním lesem -40 rozzářených 
vánočních borovic. V tomto zájezdu ochutnáte zdejší „stromové pe-
čivo“ či posedíte v cukrárně, která je rozložena v sedmi sousedících 
středověkých domech. Návrat do Prahy je plánován kolem 22. – 23. 
hodiny (ostatní nástupní místa s časovým posunem jako při odjezdu).

Termín: 08.12. – 09.12.

Cena: 3.500 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, průh-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 
15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1: 400 
Kč, večeře: 480 Kč

Víte, že se stal Goslar v roce 2015 čtvrtým nejlepším 
vánočním městem Německa podle prestižního serveru 
Bestchristmascity?

Goslar ©Juergen Sack

Goslar ©DZT

Wernigerode © Getty Images
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řADVENT S MARTINEM LUTHEREM

OBLÍBENÝ ADVENTNÍ VÍKEND MINULÝCH 
LET S NÁVŠTĚVOU TOP NĚMECKÝCH TRHŮ 

VE STOPÁCH MARTINA LUTHERA. 
Weimar, Erfurt, Eisenach, hrad Wartburg, Chemnitz
Bach, Goethe, Schiller, Luther

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase F). Weimar (UNESCO) – adventní trhy v měs-
tě tzv. výmarské klasiky, městě Goetha a Schillera. Erfurt – největší 
adventní trhy spolkové země Duryňsko, jedny z nejuznávanějších 
a nejoblíbenějších německých trhů vůbec před fantastickou kulisou 
dvou impozantních kostelů na návrší – dómu a kostela sv. Severa. 12 
m vysoká vánoční pyramida, betlém v životní velikosti se 14 figurami 
ze dřeva, přes 200 dřevěných adventních bud se táhne od dómu celým 
historickým centrem města vč. slavného 142 m dlouhého Kramářského 
mostu, který je z obou stran obestavěn středověkými domky. 25 kostelů, 
15 klášterů, 10 kaplí, 142 mostů („Benátky severu“) a jedna synagoga 
skrývající zlatý poklad. Letos je v Erfurtu 166. vánoční trh, který opravdu 
stojí za návštěvu. Nocleh v hotelu 3*v oblasti.

2.den: Po bufetové snídani vás čekají troje atraktivní adventní trhy – 
nejprve v hradu Wartburg (UNESCO). Hrad hradů, jak se mu říká, byl 
například předlohou při stavbě zámku Neuschwanstein, pobýval zde 
Martin Luther. Trhy v Eisenachu na historickém náměstí, rodný dům 
Johanna Sebastiana Bacha s největší světovou prodejnou jeho hudby, 
v dalším rovněž hrázděném domě pobýval cca 4 roky Martin Luther. 
Na konec zájezdu vás čekají excelentní adventní trhy v německých 
Krušných horách – v Chemnitz – aneb krušnohorské Vánoce se vším 
všudy – 200 stánků jako v Erfurtu na historickém náměstí a obří typické 
vánoční produkty zdejších řezbářů: Vánoční pyramida má 5 poschodí 
a je vysoká 12 metrů – jedna z největších vůbec, vánoční oblouk 5 x 
2 metry, tradiční vánoční figurky řezbářů – horník a anděl mají výšku 
1,8 m, hrací skříňka má průměr 4,4 metru. Chemnitz získal v roce 
2014 cenu Best Christmas City, kterou vypisují Frankfurtské veletrhy – 
každoročně lidé hlasují o nejkrásnějším německém adventním městě. 
Návrat do Prahy do 22. hodiny (ostatní města s časovým posunem 
jako při odjezdu).

Termín: 01.12. – 02.12.

Cena: 3.400 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, poh-
jištění CK proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 15-70 let 
– 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1: 400 Kč, 
večeře: 480 Kč.

Víte, že ve Weimaru byl první ozdobený vánoční strom 
na veřejném prostranství? Stalo se tak roku 1815, kdy 
dvorní knihovník Hoffmann chtěl překvapit a potěšit 
vánočním stromem i chudé lidi. Do té doby byl vánoční 
strom výsadou jen šlechty a bohatých měšťanů. Od té 
doby se tato tradice rozšířila po celém světě. Mimo-
chodem rok na to jiný skvělý muž napsal text písně 
Tichá noc.

Adventní trh Chemnitz ©DZT

Adventní trhy v Erfurtu ©DZT

Adventní trh Weimar © Weimar GmbH, fotograf Maik Schuck

Hrad Wartburg © Wartburg.bmp
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řADVENT V SASKU

Po letech se vracíme k víkendovému zájezdu do Saska 
aneb cesty do Drážďan na otočku jsou sice fajn a letos 
vám je i nabízíme, ale užít si město v kombinaci s dalšími  
atraktivitami regionu je velká paráda, zejména v roce 
45. výročí kultovní pohádky Tři oříšky pro Popelku.  
Nemáte ještě dárky? Pak tady si skvěle nakoupíte a při-
tom si užijete krásný adventní víkend.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase F). Adventní trhy v saské metropoli v Dráž-
ďanech asi není nutné představovat. Přesto to uděláme. Nejstarší trh 
v Německu, tudíž i na světě, Štólový trh Striezelmarkt má letos 584. 
ročník. Na 230 obchodníků převážně s výrobky krušnohorským řezbářů a 
s lokálními pochutinami od štóly přes bílé klobásy po například svařené 
pivo. Jedinečný je adventní trh v uličce mezi kostelem Frauenkirche a 
labským nábřežím. Romantický trh v zámku. Vánoční plavby lodí. Skvělé 
expozice ve Zwingeru či Klenotnici. Augustusmarkt – druhý největší trh 
Drážďan a další trhy. Obchody s víc než skvělými cenami. Cukrárny se 
štólou. Největší vánoční pyramida na světě je vysoká cca 15 m, další 
krásná pyramida je na trhu v uličce Münzgasse – je 8 m vysoká a má 
postavy v životní velikosti. V této ulici naleznete i Muzeum vánočních 
pyramid, kde můžete vidět cca 100 mistrovských kousků vánočních 
pyramid, jejichž tradice se datuje od roku 1870. Na místě, kde stával 
trh v letech 1630 —1920 na náměstí Neumarkt u paty kostela Frauen-
kirche, vytvořili známí umělci trh podle historických maleb a fotografií 
v původní podobě. Kulisa znovu vystavěného Frauenkirche, řemesla 
jak před sto lety…… zlatník, knihtiskař, hodinář, truhlář, švec, řezbář, 
cukrář, který vyrábí čokoládu,….. Moritzburg – zámek z pohádky 
Tři oříšky pro Popelku, která letos slaví 45. výročí. Výstava k filmu. 
Malý trh přímo na legendární terase zámku. Degustace vín v zámečku 
Wackerbath. Nocleh v hotelu 3* v okolí.

2. den: Po bufetové snídani prohlídka porcelánky v Míšni. Muzeum 
porcelánu s téměř třemi tisíci exponáty historického porcelánu. Nejstarší 
porcelánka Evropy existuje přes 300 let.V Schauhalle je vystaveno 3000 
kusů z celkového počtu 20 tisíc, které jsou ve sbírce porcelánky. Ukázkové 
dílny představují práci formíře, bosíře, který skládá jednotlivé díly figur 
do sebe, dále uvidíte malbu pod glazuru. Adventní trhy v Míšni. Pozdně 
gotická radnice je přeměněna v jeden obří adventní kalendář a dělá kulisu 
adventnímu trhu. Jsou zde řezbáři z Erzgebirge, svíčky, vánoční dárky, 
štóly,…. Adventní trh v největší pevnosti Königstein. Nejdelší německý 
adventní kalendář je dlouhý 122 metrů. Ochranovské hvězdy. Vánoční 
pohádka, jak se adventní trh jmenuje, se rozkládá 247 m vysoko nad 
hladinou Labe. Vstupné na všechny výstavy vč. výtahu do pevnosti cca 
8 EUR. Podzemní vánoční trh v kasematech: délka: 180 metrů -stěny 

kasemat jsou osvětleny 174 adventními hvězdami vyrobenými v měs-
tečku Herrnhut (česky Ochranov). 3 metrová vánoční pyramida, 400 
ozdobených vánočních stromečků. Cca 70 stánků ve stylu středověku 
s kejlíři a dalšími pouličními umělci. Náhorní plošina má rozlohu devíti 
Staroměstských náměstí. A obligátní tečka na konec zájezdu? Koupání 
v lázních Bad Schandau, kde je relaxační templ s velmi slanou vodou, 
světelnými efekty, podvodní hudbou a velkým klidem. Návrat do Prahy 
kolem 22. hodiny (ostaní místa s časovým posunem jako při odjezdu).

Termín: 15.12. -16.12.

Cena: 2.700 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, služ-
by průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Doplatky: 400 Kč- jednolůžkový pokoj, 480 Kč – večeře v hotelu, komplexl-
ní pojištění Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 
let – 364 Kč 1/1: 600 Kč.

Velkolepý Štólový trh v Drážďanech © Sylvio Dittrich

Kouzelný zámeček Wackerbath ©Schlösser Sachsen

Ochutnejte drážďanskou štólu © Sachsen Tourismus

Popelčin plesový zámek Mortizburg ©Schlösser Sachsen
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řNOSTALGICKÁ ADVENTNÍ CESTA DO NDR

Pojeďte si zavzpomínat na nákupy diarámečků, sala-
mandrů, médských salámů aneb adventní trhy v Sas-
ku jsou překrásné. Zwickau, kde se vyráběly trabanty 
s karosériií z duroplastu.. „kde udělali soudruzi z NDR 
chybu?“….. Chemnitz, dřívější Karl-Marx-Stadt, Dráž-
ďany, Jena,….Nic z toho byste nepoznali, jsou to krás-
ná města západního ražení, ale vzpomínky zůstávají. 
Nostalgický víkend po bývalé NDR s velkolepými ad-
ventními trhy.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase F). Zwickau – adventní trhy. Adventní trhy 
v Chemnitz (230 stánků) se spoustou dřevěných produktů německého 
adventu z dílen krušnohorských řezbářů. 12 m vysoká vánoční pyramida. 
Tradiční slavnost východoněmeckého adventu – průvod horníků Ber-
gparade v dobových kostýmech a až tisícovkou účastníků. Naum-
burg - dojezd do historického městečka, do 21 hodin je možné navštívit 
advent ve dvorcích – 27 láskyplně vyzdobených dvorů domů vás čeká 
s lahůdkami i s vánočními uměleckými předměty. Ubytování (hotel 4*).

2.den: Po bufetové snídani vás čeká návštěva 3 velkých adventních 
trhů na území bývalé NDR. Jena – adventní trh se 100 stánky. Největší 
vánoční pyramida Duryňska. Lipsko – s tradicí od roku 1458 a, se 300 
stánky patří zdejší adventní trh v historických kulisách k největším, nej-
starším a nejkrásnějším trhům Německa. Zdejší „promítaný“ adventní 
kalendář je největším svého druhu na světě. V paláci Lichtesteinů je 
výstava 140 betlémů ze 33 zemí 4 kontinentů. No a nakonec obligátní 
Drážďany s top německými adventními trhy. Na nejstarším němec-
kém vánočním trhu Striezelmarkt je nejvyšší vánoční pyramida na 
světě (14,61 m vysoká, Guinessova kniha rekordů). Na trhu je na 230 
stánků, ale navštívit můžete i další menší trhy v okolí. Návrat do Prahy 
je plánován kolem 22. – 23. hodiny (ostatní nástupní místa s časovým 
posunem jako při odjezdu).

Termín: 01.12. – 02.12. 

Cena: 2.800 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 4* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. 

Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 
91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1: 450 Kč, večeře v hotelu: 480 Kč.

Cesta NDR: Automobilové muzeum Horch ve Zwickau s cca 160 vozy 
z let předválečných i z časů NDR, kdy se zde vyráběly trabanty, ale ná-
kladní vozy IFA. Museum NDR v Drážďanech, kde vedle stojí wartburg, 
žigulík či stodvacítka, kde jsou regály plné tehdejšího zboží, pro které 
se od nás jezdilo, kde můžete vidět dobově zařízený byt, hračky, elek-
troniku,…

Víte, že Naumburg má práva na pečení štól skoro stejně 
dlouho jako Drážďany.? Místo rozinek so do nich dávají 
sušené třešně. 

Muzeum Trabantů ve Zwickau ©Zwickau Tourismus Adventní trh v Drážďanech ©Dresden Tourismus

Adventní trh v Drážďanech ©Sylvio Dittrich

Kramářský most v Erfurtu ©DZT
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řADVENTNÍ WROCLAW A NEJKRÁSNĚJŠÍ  

LUŽICKÉ ADVENTNÍ TRHY
Advent v nejkrásnějším historickém městě Polska 
v kombinaci s top adventními trhy v lužických městech 
– parádní víkend v historických městech dvou zemí a 
dvou kultur. A letos levněji než loni, a přesto bude váš 
nocleh přímo v královském městě Wroclaw.

Podle našeho mínění nejkrásnější polské historické 
město, které za panování Karla IV. dostalo množství 
privilégií a bylo v této době druhým největším měs-
tem Českého království, které krásou a bohatstvím 
předčilo jen sídlo císaře - Praha. Město nabízí nepře-
berné množství historických a církevních památek, 
moderní architekturu (UNESCO), obří panorama, skvělý 
africký svět v místní zoo, vyhlídku z nejvyšší polské 
budovy (5 minut pěšky od vašeho hotelu), největší 
polský akvapark (hned vedle vašeho hotelu), moder-
ní nákupní centra (to nejnovější je 5 minut pěšky od 
vašeho hotelu), vynikající restaurace či minipivovary. 
Tip pro mladé duchem i věkem: Ve městě jsou desítky 
tisíc univerzitních studentů a díky tomu je zde velké 
množství příjemných kaváren či barů. Zájemcům mů-
žeme nabídnout kromě našeho fundovaného průvodce 
i služby skvělého česky mluvícího místního průvodce, 
který vám ukáže město do detailu na jakékoliv téma.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin (odjezdová místa za Prahou s ná-
stupy po trase K). Před polednem dojezd do Wroclawi. Wroclaw – pro-
hlídka historického centra města – Rynek – obrovské náměstí, které 
je považováno za jedno z nejkrásnějších v Evropě, obklopují bohaté 
měšťanské domy, uprostřed je goticko-renesanční radnice. Tzv. Jatki, 
domy Jeníček a Mařenka,…Univerzita – obrovský barokní komplex – 
prohlídka auly, Turmský, domský, „církevní“… ostrov aneb prohlídka 
malého Vatikánu- nejstarší část města, Prohlídka katerdály sv. Jana 
Křtitele, kostela sv. Kříže i dalších památek vč. největší sochy sv. Jana 
Nepomuckého na světě. Volno k vychutnání překrásných adventních 
trhů či k nákupům, procházkám,… Kdokoliv si může v sobotu udělat 
svůj individuální program.

2.den: Po bufetové snídani výjezd na vyhlídku nejvyššího polského 
mrakodrapu event Afrikárium – skvělý moderní pavilon ve vratislavské 
zoo – 1 km dlouhá stezka vás provede 5 africkými krajinami – velkole-
pé vodopády, pod kterými se koupají hroši, skleněným tunelem pod 
hladinou Červeného moře, džunglí Konga,…Odpoledne nejkrásnější 
adventní trhy ve městech Lužice – Bautzen a Görlitz. Návrat do 
Prahy je plánován kolem 22. hodiny (ostatní nástupní místa s časovým 
posunem jako při odjezdu).

Termíny:

01.12. – 02.12.

15.12. – 16.12.

Cena: 3.200 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu kategorie 3* s bufetovou sní-
daní ve Wroclawi, průvodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: Jedno-
lůžkový pokoj: 400 Kč, večeře v hotelu: 480 Kč, komplexní pojištění Allianz: 
15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč

Görlitz © Nikolai Schmidt

Wroclaw © Turistický úřad Wroclaw

Wroclaw © Turistický úřad Wroclaw
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c e s t o v n í  k a n c e l á ř

ADVENT V HANZOVNÍCH MĚSTECH 
1. den: Odjezd z Prahy v cca 6.00 hodin. Hannover – adventní trhy 
před středověkým kostelem Marktkirche. Brémy - město pohádko-
vých muzikantů“ - kromě zajímavé legendy o brémských muzikantech 
(osel, pes, kočka a kohout) objevíte nádherné historické centrum města 
(UNESCO): náměstí Markt s radnicí, honosnými měšťanskými domy, 
vydlážděným Hanzovním křížem a sochou rytíře Rolanda (z roku 1404). 
V těsné blízkosti náměstí je brémský dóm St. Petri, který postavili arci-
biskupové ve 13. století jako symbol absolutní církevní moci. Adventní 
trh na tomto náměstí je právem považován za jeden z nejkrásnějších 
v Německu – 187 stánků voní svařeným vínem, perníčky a pralinkami. 
Odjezd na ubytování.

2. den: Po snídani odjezd do Hamburku - prohlídka města začíná v 
přístavu St. Pauli a nedaleké „hříšné čtvrti“ kolem ulice Reeperbahn, 
kde začínali svou kariéru The Beatles; přejezd do centra města: Radnič-
ní náměstí. Volný čas na návštěvu vánočních trhů: začněte třeba na 
adventním trhu u kostela sv. Petra, který připomíná dřevěnou adventní 
vesničku. Poté si projděte vánoční trh před radnicí, kde jsou k mání 
tyrolské betlémy, norimberské perníčky a lužická keramika. A na závěr 
navštivte adventní trh „s nádechem luxusu“ na břehu jezera Alster. 
Odjezd do ČR v podvečerních hodinách. Příjezd do Prahy v nočních 
hodinách.

Termín: 01.12. – 02.12.

Cena: 3.400 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1x nocleh v hotelu 3* se snídaní, průvodce, po-
jištění CK proti úpadku. Zájezd ve spolupráci s partnerskou CK.

NEJKRÁSNĚJŠÍ ADVENTNÍ MĚSTA  
ŠVÝCARSKA A FRANCIE LETECKY
aneb v pátek po obědě za „hoď ku“ v Basileji, v pondělí 
časně ráno za „hoď ku“ doma s možností jít do práce. A 
v neděli pro zájemce výlet vlakem do Colmaru se snad 
nejkrásnější adventní výzdobou ve Francii.
LETECKY S EASY JET a s hotelem 4* ve švýcarské Ba-
sileji.
1.den: Odlet z Prahy v 12.20 hod.Přílet do Basileje v 13.40 hod. Snadná cesta 
do hotelu pomocí dokolnalého švýcarského systému městské dopravy s 
kartou Basel mobility ticket v ceně. Po příletu do Basileje ubytování v hotelu 
a program.1. – 2. den: návštěva adventních trhů s průvodcem i volno 
v Basileji Basilej je hlavním městem švýcarského adventu, protože 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 
Evropské vánoční město, díky dlouhodobé adventní tradici i díky jedi-
nečné poloze na hranici Švýcarska, Francie a Německa, tedy regionu se 
snad nejsilnějšími adventními tradicemi. Největší švýcarské adventní město 
nabízí například 150 vánočních boud nebo Vánoční dům Johanna Wannera, 
jehož zákazníky jsou mimo jiné i monacká knížecí rodina, Bílý dům či sem 
rád jezdíval Michael Jackson. Nejdelší evropská vánoční ulice začíná na 
náměstí Aeschenplatz a vede nejlepšími basilejskými nákupními ulicemi, 
kolem adventního trhu, starobylou uličkou Eisengasse přes středověký 
most na náměstí Messeplatz, kde celou nádherně dekorovanou trasu 
zakončuje impozant-ní vánoční strom. V ceně máte kartuu Basel mobility 
ticket - ZDARMA místní tramvaje, autobusy, městské vlaky, transfer letiště-
centrum-letiště. Doporučujeme kartu „Basel card“, v ceně vstup do 25 
muzeí, do ZOO, prohlídka města, vstup na taneční party, disco. Sleva na 
speciální výstavy, 30% půjčovna aut, lístky do divadel, v obchodech, lodě 
a taxi, lázeňské služby,...

3.den: Basilej nebo Colmar (Francie) - výlet vlakem do nejstaršího alsal-
ského města plného hrázděných historických domů. Colmar se nazývá 
hlavním městem francouzských vánoc, protože má skvělou před-
vánoční výzdobu - snad nejkrásnější ve Francii. Pohádkové vánoční trhy 
pod hrázděnými fasádami jsou na celkem pěti místech starého města. 

4.den: Odlet z Basileje v 6.25 hod. Přílet do Prahy v 7.45 hod.

 Termín: 07.12. – 10.12.

Cena: 8.900 Kč 

Cena zahrnuje: zpáteční letenku Praha Basilej - Praha společnosti Easy Jet 
včetně letištních tax , 3x ubytování v hotelu Dorint 4* v Basileji s bufeto -
vou snídaní, Basel mobility ticket na všechnu veřejnou dopravu ve městě, 
průvodce, komplexní pojištění, pojištění CK proti úpadku. Komplexní 
pojištění Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 
let – 364 Kč

Doplatek: 1/1 – 1.800 Kč

VÁŠ HOTEL V BASILEJI má moderně zařízené a rekonstruované pokoje. 
V klimatizované nekuřácké restauraci se podávají lahodné pokrmy švý-
carské 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.

Aktuální letové časy: (mohou být leteckou společností upraveny, za což CK 
nenese zodpovědnost). Může dojít i ke změně pravidel letecké společnosti 
například stran zavazadel.

Basilej © Swiss Images

Hamburg © DZT
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ADVENT NA DUNAJI
Strana 31 - 39

Přijměte pozvánku na nejkrásnější adventní trhy na Dunaji. Tak jak plyne Dunaj Evropou, nabízíme vám v následující kapitole jako korálky ad-
ventní trhy a krásy po proudu řeky –Ingolstadt, Regensburg, Pasov, Linec, údolí Wachau, Vídeň a Budapešť.

Adventní trhy ve Vídni © Österreich Werbung, Poslechněte si světoznámý sbor ©RTG Vogl, Regensburg © TV Regensburg, Termální lázně Erding © Therme Erding, Wels © 
Wels Tourismus, Advent v zámku Schalalburg © NÖ Tourismus



31

p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řADVENT PRO POŽITKÁŘE

Pro dámy super nákupy, pro pány auta a pivo, pro děti 
tobogány. Zájezd i pro vás, co nejste fanoušky advent-
ních trhů jako jsme my a většina našich klientů. I pro 
vás máme víkend snů.
Pro dámy nejlepší nákupní outlet aréna Německa a cen-
trum Mnichova se stovkami obchodů s víc jak dobrými 
cenami. Pro pány (i malé kluky) v témže čase pořádná 
„chlapská“ zábava: Audi Ingolstadt, BMW Mnichov,… 
a nakonec mnichovská pivnice při čekání na dámy (to 
už jen pro „velké“ kluky). Pochopitelně adventní trhy 
v bavorské metropoli. V neděli pro všechny největší 
evropské termálky v Erdingu. Při zájmu pánů je ještě 
můžeme dopoledne vyvézt na exkurzi do Allianz Aré-
ny (zatímco dámy budou relaxovat) —nejmodernější 
evropský fotbalový stadion, kde sídlí jeden z nejlep-
ších evropských klubů Bayern München..a odpoledne 
relaxačka v poolbaru…..

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase B). Ingolstadt —zážitkový program pro 
dámy i pro pány —vyberte si sami:

Outletové centrum Ingolstadt Village —120 luxusních butiků svě-
tových značek se slevami až 60%. Naleznete tu jak německé značky 
(Escada, Luisa Cerano, Bogner,…), tak mezinárodní (Desigual, Lacoste, 
Calvin Klein, Converse, Gant, Guess, Pepe Jeans, North Face, Swarovski, 
…) NEBO Audi Forum —muzeum Audi —dějiny firmy od roku 1899 do 
současnosti. 120 exponátů. Potěšení pro všechny příznivce rychlých kol. 
Odpoledne adventní trhy v bavorské metropoli v Mnichově — centrum 
města a jeho pěší zóny nabízejí velký adventní trh, nepřeberné možnosti 
dalších nákupů v množství obchodních domů a obchodů. Například 
k nákupu dárků vyzývá nový třípatrový fan obchod klubu Bayern Mün-
chen (od dupaček v klubových barvách po originální dresy s možností 
nažehlení libovolného jména na počkání). V centru je několik pivnic a 
pivovárků — příjemné posezení pro pány. Nebo… Největší muzeum 
betlémů na světě. Muzeum BMW, kam vás odveze náš bus —ve zcela 
moderní budově na 5.000 m2 jsou k vidění všechny nejznámější mo-
dely aut a motorek značky BMW od minulosti do budoucnosti. Vedle 
muzea je BMW svět — prožitkové a výstavní centrum značky —sem 
přímo z vedlejší továrny přijíždí ročně 15 tisíc vozů, které si klienti 
přebírají se sklenkou šampaňského, ročně se sem přijde podívat na 
milión milovníků rychlých kol. Nocleh v hotelu 3* v oblasti.

2.den: Po bufetové snídani vás čekají největší evropské termální 
lázně Erding, kde je například 26 tobogánů o délce 2 a půl kilometru 
či krásný bazén s umělými vlnami (voda 34°C) a s více než 300 palmo-
vými stromy, které obklopují tyrkysově zbarvenou lagunu s mořskými 
vlnami. V cca 15 hodin se vrátíme na adventní trh v Mnichově, kterým 
ve velkolepé show proběhne na 500 čertů – krampusů v největším 
německém krampuslaufu. V případě zájmu alespoň deseti klientů 
zajedeme místo čertů do Allianz Arény či zájemce nějakým způsobem 
nablížíme. Návrat do Prahy je plánován kolem 22. – 23. hodiny (ostatní 
nástupní místa s časovým posunem jako při odjezdu).

Termín: 08.12. – 09.12.

Cena: 3.300 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 
15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1: 500 
Kč, večeře v hotelu: 480 Kč. U tohoto zájezdu mimořádná dětská cena 
2.500 Kč (děti s 2 dospělými).

Mnichov ©DZT

Audi muzeum © Audi muzeum

Termální lázně Erding ©Therme Erding
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s adventními trhy pod Hundertwasserovou věží v pivo-
varu, pod nejvyšší kostelní cihlovou věží na světě, před 
pasovským dómem, v zámku Thurn-Taxis, na starém 
městě v Regensburku,….
Regensburg, Pasov, a spousta zábavy nejen pro mi-
lovníky piva. Aneb dámy, na tento víkend s vámi rádi 
pojedou i vaše protějšky, které se normálně jet na 
advent zdráhají. A dva mimořádné hudební zážitky 
v katedrálách.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase A2, zpět po trase B). Cca v 10.30 hodin dojezd 
do Pasova - prohlídka města a adventní trhy před pasovským dómem. 
Jedno z největších světových muzeí skla s největší světovou sbírkou 
českého křišťálu. V poledne můžete navštívit malý koncert v dómu, 
kde uslyšíte hrát největší varhany světa. Odpoledne se můžete zú-
častnit plavby lodí po Innu i Dunaji. Adventní trhy v Landshutu pod 
nejvyšší cihlovou kostelní věží na světě (131 m). Rodiště architekta 
Vladislavského sálu a jedny z nejkrásnějších bavorských adventních 
trhů. Nocleh v hotelu v okolí Regensburku.

2.den: Po bufetové snídani Regensburg (UNESCO). Adventní trhy 
naleznete po celém historickém centru města i v zámku Thurn-Taxis, 
což je vedle Windsoru největší dosud šlechtou obývaný zámek svě-
ta. Zájemci mohou zažít další úchvatný koncert v dómu. Římská 
brána, gotické výškové obytné věže, katedrála, středověký most, mi-
nipivovary,… Zájemci mohou v katedrále shlédnout ranní trénink 
bohoslužebních písní nejslavnějšího chlapeckého sboru světa 
Regensburger Domspatzen. Adventní trh v pivovaru Kuchlbauer 
pod Hundertwasserovou věží. V pivovaru je muzeum bavorské pivní 
kultury, největší sbírka pivních sklenic na světě, projekce da Vinciho 
Poslední večeř Páně v originální velikosti a hlavně věž a „křivý kostel“ 
architekta Hundertwassera. Návrat do Prahy je plánován kolem 22. – 
23. hodiny (ostatní nástupní místa s časovým posunem jako při odjezdu).

Termín: 01.12. – 02.12.

Cena: 3.200 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 
15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1: 500 
Kč, večeře v hotelu: 480 Kč.

Regensburg –jeden z trhů ©Regensburg Tourismus

Adventní trh v zámku Thurn-Taxis ©Regensburg Tourismus

Pasov ©Passau Tourismus Hundertwasserova věž ©Kuchlbauer
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řADVENT V PASOVĚ, 

NA DUNAJI A NA INNU

POHODOVÝ VÍKEND S ATRAKTIVNÍMI 
 ADVENTNÍMI ATRAKCEMI, SVĚTOVÝMI NEJ 

A S NEUSTÁLOU MOŽNOSTÍ VÝBĚRU  
VLASTNÍHO PROGRAMU.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, z Pra-
hy s nástupy po trase E). Cca v 10.30 hodin dojezd do Pasova - prohlídka 
města a adventní trhy před pasovským dómem. Jedno z největších 
světových muzeí skla s největší světovou sbírkou českého křišťálu. 
V poledne můžete navštívit malý koncert v dómu, kde uslyšíte hrát 
největší varhany světa. Odpoledne se můžete zúčastnit plavby lodí 
po Innu i Dunaji. Nocleh v hotelu 4*v Pasově. V podvečer odvezeme 
zájemce na plovoucí adventní trh ve Vishofenu, kde je rodný dům 
plzeňského sládka Grolla, otce všech ležáků. Na lodi je největší deskový 
betlém na světě.

2.den: Po bufetové snídani máte na výběr celodenní koupání v termál-
ních lázních Bad Füssing (3 areály a svět saun) nebo výlet po top advent-
ních trzích - adventní trh v nejdelším hradu světa v Burghausenu, 
adventní trh v nejdůležitějším německém poutním místě Altöttingu, 
které patří do sedmičky hlavních evropských poutních míst, a na zámku 
Tüssling s laserovým promítáním na fasády. Návrat cca 22 hod.

Termín: 15.12. – 16.12. 

Cena: 3.100 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 4* v Pasově s bufetovou sní-
daní, průvodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění 
Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 
Kč 1/1: 500 Kč.

Lázně Johannesbad © Bad Füssing TV

Altötting ©DZT

Lázně Europatherme © Bad Füssing TV

Nejdelší hrad světa Burghausen ©Burghausen Tourismus
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řOD DUNAJE K DUNAJI 

Aneb putování po adventních trzích a tradicích z Pa-
sova do Lince.
Dva krásné velké adventní trhy, vánoční iluminace nej-
krásnějšího rakouského barokního náměstí či betlém, 
před kterým poprvé zazněla Tichá noc. Nebo snad nej-
větší anděl na světě, jakého můžete vidět na vánočním 
trhu? Pro ty, co hledají příjemný adventní víkend s veš-
kerým pohodlím a ne moc daleko od hranic.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase E). Cca v 10.30 hodin do Pasova - prohlídka 
města a adventní trhy před pasovským dómem. Jedno z největších 
světových muzeí skla s největší světovou sbírkou českého křišťálu. 
V poledne můžete navštívit malý koncert v dómu, kde uslyšíte hrát 
největší varhany světa. Odpoledne se můžete zúčastnit plavby lodí 
po Innu i Dunaji. Nejkrásnější rakouské barokní město Schärding 
s jednotnými domy, které se lišily barvou podle řemesel v nich provo-
zovaných, aby to měli lidé z časů baroka co nejjednodušší, se večer 
promění v jednu úžasnou světelnou show. Nocleh v hotelu 3* v oblasti. 

2.den: Po bufetové snídani Ried im Innkreis – originální betlém, před 
kterým se poprvé na půlnoční mši 24. prosince 1818 hrála Tichá noc 
v Oberndorfu. Adventní trhy v historickém městečku Wels – horské 
Vánoce na historickém námětí (60 dřevěných chatek) či v pivovarské 
zahradě, koncerty sborů na 4 venkovních pódiích. Městem chodí an-
dílci a rozdávají cukroví, nad adventním trhem drží ochrannou ruku 
„největší Jezulátko na světě“. Projížďky kočáry taženými koňmi (2.50 
Eur –to je proti Praze zadarmo). Nejkrásnější hornorakouské adventní 
trhy naleznete v Linci na náměstí Hauptplatz. Ve výkladech jsou stovky 
betlémů, výstava betlémů je i v zámku. Tažení svíček, cukrárny s lineckým 
dortem,… Návrat do Prahy je plánován kolem 22. – 23. hodiny (ostatní 
nástupní místa s časovým posunem jako při odjezdu).

Termín: 08.12. – 09.12.

Cena: 3.200 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 
15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1: 500 
Kč, večeře v hotelu: 480 Kč.

Vánoční světelná show Schärding ©TV Schärding

Vánoční světelná show Schärding ©TV Schärding

Betlém „Tichá noc“ Ried ©ÖW

Vánoční světelná show Schärding ©TV Schärding

Pasov ©Passau Tourismus

 

Strana 35: odshora:

 

Štýr –adventní trh

Vánoční poštovní úřad a „Jezulátko“ ©Steyr 
Tourismus, foto: Leutner

Linec – adventní trh ©Linz Tourismus

 

Jeden ze stovek betlémů ©Steyr Tourismus, foto: 
Mayer

Betlém „Tichá noc“ Ried ©ÖW

Vánoční světelná show Schärding ©TV Schärding

Pasov ©Passau Tourismus
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řNEJKRÁSNĚJŠÍ ADVENT  

V HORNÍM RAKOUSKU
Oblíbený zájezd s atraktivními adventními trhy v Hor-
ním Rakousku nabízíme už víc jak 20 let. Zájezd se 
jezdíval pod názvem Bílá noc, ale za sníh už zkrátka 
ručit nechceme…

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, z Pra-
hy s nástupy po trase A). Kolem 11 hodin dojezd do Lince. Nejkrásnější 
hornorakouské adventní trhy naleznete v Linci na náměstí Hauptplatz. 
Z náměstí vychází i nákupní třída plná obchodů. Ve výkladech jsou 
stovky betlémů, výstava betlémů je i v zámku. Tažení svíček, cukrárny 
s lineckým dortem, nejstrmější tramvajová linka světa vede přímo 
z trhu k vyhlídce a poutnímu kostelu Pöstlingberg, možnost adventní 
plavby po Dunaji. V pozdním odpoledni adventní trhy v historickém 
městečku Wels – horské Vánoce na historickém námětí (60 dřevěných 
chatek) či v pivovarské zahradě, koncerty sborů na 4 venkovních pódiích. 
Městem chodí andílci a rozdávají cukroví, nad adventním trhem drží 
ochrannou ruku „největší Jezulátko na světě“ . Projížďky kočáry ta-
ženými koňmi (2.50 Eur –to je proti Praze zadarmo). Možnost zajistit 
procházku s ponocným. Nocleh v hotelu 3* v oblasti.

2.den: Po bufetové snídani vás dopoledne čeká návštěva Christkindlu 
- slavný vánoční poštovní úřad, poutní kostel a betlémy – největší na 
světě a mechanický. Rakouské město Vánoc Štýr - největší sbírka 
vánočních ozdob na světě a řada dalších vánočních atrakcí vč. dvou 
adventních trhů, výstav betlémů či dráhy světem Vánoc. V pozdním 
odpoledni kouzelný adventní trh v zámku Weinberg a jedinečný gotický 
oltář v Kefermarktu.

Návrat do Prahy je plánován kolem 22. – 23. hodiny (ostatní nástupní 
místa s časovým posunem jako při odjezdu).

Termín: 08.12. – 09.12.

Cena: 3.200 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, průo-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 
15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1: 500 
Kč, večeře v hotelu: 480 Kč.

Jeden ze stovek betlémů ©Steyr Tourismus, foto: Mayer

Linec – adventní trh ©Linz Tourismus

Vánoční poštovní úřad a „Jezulátko“ ©Steyr Tourismus, foto: Leutner

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

2.den: Po bufetové snídani vás čeká Svět vína Loisium – nejstarší ra-
kouský sklep, vinařský statek, cesta skrz sklepy, laserová show, výhledy 
do výrobny sektů, největší rakouská prodejní sbírka veltlínů,… Jedny 
z největších adventních trhů v Dolním Rakousku na zámku Grafenegg. 
Rosenburg – adventní trhy v romantickém „zámkohradu“ s největším 
turnajovým dvorcem na světě. Velmi krásný a romantický adventní trh 
nadchne každého. Návrat do Prahy kolem 23. hodiny.

Termín: 08.12. – 09.12.

Cena 3.200 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, služ-
by průvodce, pojištění CK proti úpadku. 

Doplatky: 500 Kč- jednolůžkový pokoj, 480 Kč – večeře v hotelu. Allianz 
viz strana 99.

ZA KRÁSAMI 

DOLNORAKOUSKÉHO ADVENTU
8 krásných maličkostí – svět betlémů, perníkových 
chalup, bylinkových čajů, vína i trhy v zámcích a kláš-
terech .
Největší lidový mechanický betlém na světě, nejkrás-
nější evropské perníkové chaloupky, největší a nejstarší 
rakouské vinařství, nejznámější bylinkový a čajový ráj, 
adventní trhy, památky i údolí Wachau (UNESCO), nej-
krásnější dolnorakouské adventní trhy. Malá města a 
půvabné zastávky, kláštery, adventní trh v zámku, hra-
du, klášteře, ve vinařství…Rakušané říkají „klein, aber 
fein“…tedy něco jako u nás „co je malé, to je hezké“. My 
vám nabízíme 8 překrásných –malých, ale úžasných a 
bezpečných míst v čase adventu.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin po trase Benešov - Tábor. 

Jindřichův Hradec - Krýzovy jesličky. Tento největší lidový me-
chanický betlém na světě je zapsán v Guinnessově knize rekordů. 
Jesličky obsahují 1398 figurek lidí a zvířat, z nichž se 133 pohybuje. 
Zwettl – voňavá vánoční výstava Nejkrásnější evropské perníkové cha-
loupky v Oranžérii cisterciáckého kláštera. Exkurze do bylinkového ráje 
a výrobny skvělých čajů Sonnetor (včetně řady vánočních) s možností 
nákupu ve Sprögnitz. Adventní trh v mohutném klášteře vysoko nad 
údolím Dunaje Göttweig. Adventní trhy v historickém městečku na 
Dunaji v malebném údolí Wachau (UNESCO) - Dürnstein – nádherné 
vinařské křivolaké uličky mezi hradní zříceninou a zámkem s nejkrásnější 
rokokovou věží v Rakousku. Nocleh v hotelu 3* v oblasti. Světelná show –svět vína Loisium ©Loisium

Adventní trhy v klášteře Göttweig ©Österreich Werbung

Romantický advent v Rosenburku ©Schloss RosenburgTrh na zámku Grafenegg ©Niederösterreich Tourismus
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c e s t o v n í  k a n c e l á řVINAŘSKÝ ADVENT

perly rakouské architektury a svět superlativů

NOVINKA

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin po trase Benešov - Tábor. Jindřichův 
Hradec - Krýzovy jesličky. Tento největší lidový mechanický betlém 
na světě je zapsán v Guinnessově knize rekordů. Jesličky obsahují 1398 
figurek lidí a zvířat, z nichž se 133 pohybuje. Prohlídka nejkrásnější 
rakouské barokní stavby, kláštera v Melku. Adventní trhy na náměstí 
pod klášterem. Adventní trh v arkádovém nádvoří nejkrásnějšího 
renesančního zámku na sever od Alp v Schallaburgu. Nocleh v ho-
telu 3* v oblasti.

2.den: Po bufetové snídani vás čeká Svět vína Loisium – nejstarší ra-
kouský sklep, vinařský statek, cesta skrz sklepy, laserová show, výhledy 
do výrobny sektů, největší rakouská prodejní sbírka veltlínů,…Malý 
adventní trh. Ametystový svět v Maissau s nejucelenější světovou 
ametystovou sbírkou včetně nejmenšího a největšího ametystu 
světa – přímo vedle největší ametystové žíly na světě. Adventní 
trhy v nejdelší vinařské sklípkové uličce v Evropě v Hadres. V jedné 
z nejmalebnějších sklípkových uliček ochutnáte jen domácí produkty, 
zejména skvělá vína. Muzikanti, pohoda, přátelská a jedinečná atmosfé-
ra. Návrat do Prahy je plánován kolem 22. – 23. hodiny (ostatní nástupní 
místa s časovým posunem jako při odjezdu).

Termín: 15.12. – 16.12.

Cena: 3.100 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3*s bufetovou snídaní, po-
jištění CK proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 15-70 let 
– 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč Večeře v hotelu: 
470 Kč, příplatek za jednolůžkový pokoj: 400 Kč.

největší ametystová žíla světa ©Ameathyst Welt

Adventní trh pod klášterem Melk ©TV Melk

Vinařský advent ©Waldviertel Tourismus
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c e s t o v n í  k a n c e l á řADVENTNÍ VÍDEŇ POKAŽDÉ JINAK 

a hlavně v klidu

Každý adventní víkend do Vídně s různými sobotní-
mi programy a s klidnou nedělí na adventních trzích 
ve Vídni bez stovek sobotních busů…. A s příjemnou 
cenou.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy - různé trasy). 

V 1. termínu: výstava perníkových chalup v Zwettlu a adventní trh na 
zámku Rosenburg (tam Benešov Tábor, zpátky D1)

Ve 2. termínu: adventní trhy v Bratislavě a na zámku Hof (Trasa J)

Ve 3. termínu: adventní trhy v Retzu s prohlídkou největšího rakous-
kého vinařského sklepa a s malým čertovským průvodem (3 kram-
puspassy) (Trasa J)

Alternativní nabídka – pobyt v termálních lázních Laa an der Thaya.

Ve 4. termínu: prohlídka kláštera Heiligenkreuz a adventní trhy v Ba-
denu s koupáním v termálních lázních Römer Therme (Trasa J)

Nocleh v hotelu 3* v okolí Vídně.

2.den: Po bufetové snídani prohlídka Vídně s naší průvodkyní a násled-
né odpolední volno k návštěvě jednotlivých adventních trhů či muzeí a 
galerií. Odjezd z Vídně kolem 17. hodiny. Návrat do Prahy kolem 21.30 
hod. (ostatní místa s časovým odstupem jako při odjezdu). 

Termíny: 

24.11. – 25.11.

01.12. – 02.12.

08.12. – 09.12.

15.12. – 16.12.

Cena: 2.700 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* nedaleko Vídně s bufeto-
vou snídaní, průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 
91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč1/1: 400 Kč.

Strana 38: odshora: Lázně Baden © TV Baden

Advent v Schönbrunnu ©Fotofally

Adventní trh u vídeňské radnice © Österreich Werbung, Viennaslide

Lázně Baden © TV Baden

Advent v Schönbrunnu ©Fotofally

Adventní trh u vídeňské radnice © Österreich Werbung, Viennaslide
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c e s t o v n í  k a n c e l á řADVENTNÍ VÍDEŇ  

S UBYTOVÁNÍM PŘÍMO VE VÍDNI
VIP - 4* hotel v centrální Vídni – proč nezajít večer do 
světoznámé opery, na muzikál, na barokní koncert do 
Oranžérie zámku Schönbrunn, do prima restaurace, 
minipivovaru či v případě vás mladších prostě někam 
zapařit…

 
1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase J). Před polednem příjezd do Vídně k našemu 
hotelu. Po uložení kufrů do hotelu (pokoje k dispozici později) metrem 
s naší průvodkyní na prohlídku města. Volno k návštěvě adventních 
trhů, galerií a muzeí, k nákupům, kavárnám,… 

2.den: Po bufetové snídani prohlídka zámku Schönbrunn, adventní 
trhy u zámku. Odpoledne volno ve Vídni – adventní trhy, možnost pro-
hlídky Státní opery, společné návštěvy největšího světového obchodu 
Swarovski, …Odjezd z Vídně kolem 17. hodiny. Návrat do Prahy kolem 
21.30 hod. (ostatní místa s časovým odstupem jako při odjezdu). 

Termíny: 

24.11. – 25.11.

01.12. – 02.12.

15.12. – 16.12.

Cena: 3.300 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 4* v centrální Vídni s bufeto-
vou snídaní, průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 
91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč1/1: 800 Kč.

Adventní trhy ve Vídni:
- u radnice se 150 stánky
- na náměstí Marie Terezie mezi Uměleckohistorickým 
a Přírodovědným muzeem se 70 stánky
- starovídeňský trh na náměstí Freyung
- před slavným kostelem Karlskirche
- u zámků Schönbrunn a Belvedere
- před dómem svatého Štěpána
- nejoblíbenější trh místních Spittelberg
- u Opery, u vídeňského kola v Prateru a další a další

Zámek Belvedere © Österreich Werbung, foto: Harald Eisenberger

Chvilka před operou © Österreich Werbung, foto: Peter Burgstaller Příkopy © Österreich Werbung, foto: Volker Preusser
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ADVENTNÍ TŘÍDENNÍ ZÁJEZDY
Strana 41 - 52

Žádali jste nás o delší adventní zájezdy, tak tady jsou. Takové malé adventní dovolené vám umožní podívat se za adventem i do vzdálenějších 
míst či si užít skvělých adventních alpských tradic, na které ve víkendech není časový prostor –vydejte se do podvečerních potemnělých a zasně-
žených hor s lucernou či loučí v ruce. Za betlémy, přírodou, do salaší, za trubači, svařeným vínem či čajem připraveným na ohni uprostřed hor.

Harmonikář ve Filzmoos ©TV Filzmoos, Zimní romantika © Herbert Raffalt, Filzmoos © TV Filzmoos, Ohřívací zastávka Katschberg © TV Katschberg, Sníh a a termálky © Steiermark Tourismus, 
Advent v Grazu © Steiermark Tourismus, Ikarus.cc
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řADVENT VE TŘECH METROPOLÍCH  

NA DUNAJI
NOVINKA

3 země, 3 hlavní města, 3 kultury, 2 noclehy, 1 Dunaj…
aneb po stopách Rakousko-Uherska. Super cena.
Bratislava, Budapešť, Vídeň

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase J). Adventní trhy v Bratislavě se konají na 
Hlavním náměstí, Hviezdoslavově náměstí, Františkánském náměstí, 
Primaciálním náměstí a na nádvoří Staré radnice. Celkem naleznete 
kolem stovky stánků. Určitě ochutnejte lokše či kapustnicu. Bratislav-
ský hrad skoro 100 m vysoko nad Dunajem, katedrála sv. Martina. V 
podvečer odjezd na ubytování do Budapešti. 

2.den: Budapešť – prohlídka města i volno k návštěvě adventních trhů 
či k pobytu v termálních lázních. Hotel je stejný, takže máte na město 
a svůj program celý den. Královský palác, Matyášův chrám, Rybářská 
bašta, bazilika sv. Štěpána, Parlament nad Dunajem,….Medovina, pe-
čené kaštany, svařené víno i zcela originální maďarské speciality,…

3.den: Vídeň – další den v jiném městě a v jiné kultuře -prohlídka města 
a opět i volno k návštěvě adventních trhů, kterých je tady celá řada – od 
radnice přes muzea k dómu sv. Štěpána. Opět další vaše volno k návštěvě 
muzeí či galerií (Albertina, Hofburg,…), posezení ve vídeňské kavárně 
či k obědu s vídeňským řízkem z telecího masa. Návrat do Prahy je 
plánován kolem 22. – 23. hodiny (ostatní nástupní místa s časovým 
posunem jako při odjezdu).

Termín: 07.12. – 09.12.

Cena: 3.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu 3* v Budapešti se snídaní, 
průvodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: 1/1 - 1.100 Kč, 390 Kč (1 x 
večeře v hotelu), komplexní pojištění Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 15 
let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč

.

ADVENT VE TŘECH ZEMÍCH 
NOVINKA

Víkendové putování po půvabných adventních trzích 
na hranicích Maďarska, Rakouska a Slovenska. Zájezd, 
který pasuje do kapitoly historických městeček i do 
kapitoly adventu na Dunaji. Adventní trhy ve městech 
a na zámcích. Čertovský průvod či termálky.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, z 
Prahy s nástupy po trase J). Adventní trhy v Bratislavě se konají na 
Hlavním náměstí, Hviezdoslavově náměstí, Františkánském náměstí, 
Primaciálním náměstí a na nádvoří Staré radnice. Celkem naleznete 
kolem stovky stánků. Určitě ochutnejte lokše či kapustnicu. Adventní 
trhy v barokním zámeckém areálu Hof - jedny z největších trhů ve 
spolkové zemi Dolní Rakousko – na 80 řemeslníků a umělců před-
stavuje své výtvory. Ochutnejte Kaiserschmarn či pečené brambory. 
Prohlédněte si zámek – barokní perlu Rakouska. Nocleh v hotelu 3* 
v oblasti.

2.den: Tento den vás čekají 3 různorodé adventní trhy, den můžete 
zakončit na průvodu čertů a čarodějnic či koupelí v termálních lázních. 
Navštívíte adventní trhy v zámku jednoho z nejvlivnějších šlechtických 
rodů – přímo na zámku Esterházy v hlavním městě Burgenlandska 
Eisenstadtu. Kromě trhu je tu i obrovská vinotéka špičkových burgen-
landských vín z vinic kolem Neziderského jezera. Navštívíte i adventní 
trhy v nedaleké barokní perle Maďarska – v Šoproni. Ochutnejte ma-
ďarské speciality. Adventní trhy v Badenu na historickém náměstí a u 
slavnostně osvětleného historického casina ze zlatých časů habsburské 
monarchie. Průvod čertů a čarodějnic, termální lázně. Návrat do Prahy 
kolem 23. hodiny.

Termín: 08.12. - 09.12.

Cena: 2.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: 480 Kč – večeře, 400 Kč -1/1, 
komplexní pojištění Allianz – viz strana 99. Komplexní pojištění Allianz: 15-
70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč

Vídeň Hofburg © SKB, foto: Lois Lammerhuber Adventní trh Karlsplatz Vídeň ©ÖW, foto Harald Eisenberger
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řZA KRÁSAMI RAKOUSKÉHO ADVENTU

Cenový hit

LINEC, SALCBURK, SOLNÁ KOMORA

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase A). Adventní trhy v metropoli Horního Ra-
kouska v Linci – nejkrásnější hornorakouský trh na Hlavním náměstí, 
nákupní pěší třída, stovky betlémů, kavárny s lineckým dortem. Půvabné 
adventní trhy na vodním zámku Orth na jezeře Traunsee v Solné 
komoře. Plovoucí betlém a trhy na dvou zámcích, které spojuje 123 m 
dlouhý dřevěný most. Nocleh v hotelu v oblasti.

2.den: Po bufetové snídani adventní trhy v metropoli Salcburska – 
adventní trhy v Salcburku naleznete kolem dómu, v hradní pevnosti 
vysoko nad městem i u dvou zámků Hellbrun a Mirabell. Slavnostně 
vyzdobená snad nejkrásnější rakouská pěší zóna Getreidegasse. Ober-
ndorf – kaple Tichá noc – za týden a před 200 lety na půlnoční tady 
zazněla nejslavnější koleda poprvé. Adventní trh u zámku a baziliky 
v Mondsee. Nocleh ve stejném hotelu.

3.den: Po bufetové snídani adventní trhy u jezera Wolfgangsee 
v Solné komoře – St.Gilgen s Mozartovým domem, obřími svícemi a 
překrásným trhem. St.Wolfgang s 20 metrů vysokou plovoucí lucernou 
a jedním z nejkrásnějších rakouských adventních trhů. Možnost plavby 
lodí, výjezdu zubačkou či jízdy kočáry taženými koňmi. Odpoledne 
adventní trhy v historickém městečku Wels –andílci chodí městem 
a rozdávají dobroty, symbolem trhu je i obří anděl a tzv. hora přání.

Návrat do Prahy plánován kolem 22. – 23. hodiny (ostatní nástupní 
místa s časovým posunem jako při odjezdu).

Termín: 14.12. – 16.12.

Cena: 3.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: 2 x večeře v hotelu – 700 Kč, 
1/1: 1.000 Kč.komplexní pojištění Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let 
– 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč

Svařák u lineckého dómu © Linz Tourismus

Zubačka na Schafberg © Wolfgangsee Tourismus

Z adventního trhu v St. Wolfgangu © event-fotograf.at

Plovoucí věnec u vodního zámku Orth © STMG, foto: Wolfgang Stadler
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řPRODLOUŽENÝ VÍKEND V SOLNÉ KOMOŘE

1.000 čertů a jedinečný trh v Hallstattu pouze v tomto 
zájezdu, a to s projížď kou saněmi taženými koňmi, 
s plavbou lodí či s jízdou zubačkou. 9 půvabných ma-
lých adventních trhů.
1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, z Pra-
hy s nástupy po trase A). Advent u jezera Traunsee v Gmundenu a u 
vodního zámku Orth. Večer vás čeká jeden z největších světových 
průvodů čertů krampuslaufů v autentickém prostředí rakouských 
Alp. Na tento solnohradský krampuslauf se loni přihlásilo na 2.300 čertů 
z Tyrolska, Bavorska či dalších oblastí. Pečlivě bylo vybráno tisíc pekel-
níků. Pouze tady uvidíte čertovskou elitu. Vezměte děti, Mikuláš přiváží 
stovky tašek s dárky pro děti a ani my nezůstáváme pozadu. Velkému 
běhu čertů předchází roztomilý průvod minikrampusáků – malých 
dětí v autentickém čertovském oblečení. Nocleh v hotelu 3* v oblasti.

2.den: A po bohaté bufetové snídani vás čeká další originál –pouze 
tento den zažijete adventní trh v Hallstattu. Ale ještě předtím –do-
poledne – vás čeká projížď ka saněmi (kočáry, dle pokrývky sněhu) 
v překrásné krajině Gosau pod „dolomitickým“ zubatým horským hře-
ben Gosaukamm. Na závěr tohot alpského dne dopřejeme zájemcům 
koupání v horké slané vodě termálů, podle místa ubytování buď v Bad 
Ischlu či v Bad Aussee. V obou případech ve slané horké vodě.. Ostatní si 
užijí v Ischlu zdejší adventní trh, podívají se na mechanický betlém či si 
dají něco dobrého ve věhlasné cukrárně Zauner. V případě Bad Aussee 
je rovněž možný alternativní program. V případě návštěvy Narcisových 
lázní v Bad Aussee vám dopřejeme Bad Ischl v neděli po snídani. Nocleh 
ve stejném hotelu.

3.den: A co by to bylo za neděli v Solné komoře, kdybychom vynechali 
adventní trhy u jezera Wolfgangsee – ve Stroblu s betlémy a plo-
voucím trhem, ve Sv.Wolfgangu s obří plovoucí lucernou, ve St.Gilgen 
s cestou od lodí k trhu lemovanou obřími svícemi. Jako tečka za zájez-
dem každého potěší adventní trh před bazilikou a v zámku v Mondsee. 
Návrat do Prahy je plánován kolem 22. – 23. hodiny (ostatní nástupní 
místa s časovým posunem jako při odjezdu).

Termín: 07.12. – 09.12.

Cena: 4.400 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 
15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 2 x 
večeře 960 Kč, 1/1: 800 Kč.

Pro malé skupinky zájemců letos nabízíme seminář výroby Mozartových 
koulí – marcipán, nugát, čokoláda, recept z roku 1884. Miliardy a miliardy 
se jich prodávají do celého světa, vyrobte si je sami.

Projížď ka saněmi v Gosau © Steiermark Tourismus, TVBM

Termální lázně Narzissen Therme ©Österreich Werbung, foto: Haralnd Eisenberger

Romantický Hallstatt © Hallstatt Tourismus
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řVÁNOČNÍ ROMANCE S LUDVÍKEM II.

ZÁMKY LUDVÍKA II., KAŽDÝ DEN ADVENTNÍ 
TRHY V BAVORSKÝCH ALPÁCH, PLAVBA  
NA OSTROVNÍ ADVENTNÍ TRH I VÝJEZD  

NA NEJVYŠŠÍ HORU NĚMECKA ZUGSPITZE.
1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase B). Kolem poledne vás čeká největší bavorské 
jezero Chiemsee – plavba na adventní trh na ostrově Fraueninsel 
či plavba na ostrovní zámek Herrenchiemsee či obojí – dle vašeho 
zájmu. Dojezd na ubytování do bavorské alpské oblasti Allgäu. Hotel 3*.

2.den: Po bohaté bufetové snídani vás čeká prohlídka zámku Neu-
schwanstein, ke kterému se můžete projít pěšky zimní alpskou krajinou 
či vyjet kočáry taženými koňmi. Alternativně můžete navštívit zámek 
Hoheschwangau. Odpoledne prohlídka kostela s nejkrásnější roko-
kovou výzdobou ve Wiesu (UNESCO) a adventní trhy v historickém 
městečku Füssen. Nocleh ve stejném hotelu.

3.den: Po bohaté bufetové snídani máte na výběr: čeká vás výjezd 
zubačkou na nejvyšší německou horu Zugspitze s nádhernými roz-
hledy. Navštívíte i poslední německý ledovec, cesta zpět zcela novou 
panoramatickou kabinovou lanovkou, která má 3 světová nej. Al-
ternativně – prohlídka městečka Oberammergau s malovanými domy, 
kde je právě jen tento den adventní trh. Malebný horský kášter Ettal 
– prohlídka kostela, obchod s místními pivy, likéry a sýry (průvodkyně 
jede s větší částí skupiny). Odpoledne adventní trhy v nejznámějším 
německém zimním středisku Garmisch-Partenkirchen. Malované 
domy, olympijská sportoviště. Zastávka na adventním trhu v lázních 
Bad Tölz (náměstí si zahrálo ve všech dílech seriálů Big Ben). Návrat 
do Prahy s dojezdem kolem 23. hodiny.

Termín: 30.11. – 2.12.

Cena: 5.500 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu 3* s polopenzí (bufetové sníl-
daně, servírované večeře), průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 
91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1: 900 Kč.

Pohádkový zámek Neuschwanstein ©Deutsche Zentrale für Tourismus e.V., foto: Hans Peter - Merten

nová lanovka na Zugspitze © Bayerische Zugspitzbahen

Kostel ve Wiesu © Bayern Tourismus Marketing GmbH

Neuschwanstein ©Deutsche Zentrale für Tourismus e.V.
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řADVENT V KORUTANECH A GRAZU

Advent jako kdysi – s lucernami zasněženou alpskou 
krajinou. Adventní trh u jedinečné rozhledny, největší 
plovoucí adventní věnec na světě, největší ledové jeslič-
ky na světě, advent v metropolích dvou spolkových zemí 
i v hradu či u jezera. Jedinečná nabídka na českém trhu.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin (odjezdová místa i před Prahou, z Pra-
hy s nástupy po trase A, zpět přes Vídeň a D1). Adventní trh na nádvoří hra-
du Mauterndorf. Advent jako kdysi – užijte si nekomerčního adventního 
zážitku a ponořte se s námi do starých časů, kdy chodili lidé od chalupy 
k chalupě, zazpívali si, pozdravili se, popovídali, V Katschbergu, v nad-
mořské výšce 1.750 metrů vás čeká kouzelné cesta od salaše k salaší, 
která je celá osvětlená lucernami. Projdete se podvečerní zimní alpskou 
krajinou s lucernami a s termoskami horkého čaje v rukou. Daleko od 
kýče a obchodů si můžete vybrat různě dlouhé trasy, nejdelší měří 6,8 
km. Nechte se očarovat a ponořte se do velmi zvláštní horské atmosféry. 
Teplo vám zajistí stanoviště s ohni či mobilní čajovny, které jsou po trase. 
V salaších naleznete třeba dílnu medvídků, uslyšíte na cestě hrát horské 
alphornisty či trubače. Fantastický adventní zážitek, jaký jinde nenajdete. 
Nocleh v hotelu 3* v oblasti.

2.den: Po bufetové snídani vás čekají nejzajímavější, ale i největší adventní 
trhy v Korutanech. Adventní trhy v korutanské metropoli Klagenfurtu i 
ve druhém největším korutanském městě Villach pod nejvyšší korutan-
skou kostelní věží, V podvečer vás přivítají nejkrásnější adventní trhy 
na jihu Rakouska ve Veldenu na břehu nejkrásnějšího korutanského 
jezera Wörtherssee — nejlepší rakouské jezerní letovisko, kam v létě jezdí 
prominenti, dějiště filmu Něžní zmatkáři. Půvabný adventní trh, plovoucí 
adventní věnec — největší na světě o průměru 25 metrů, plovoucí 
betlém, andělská výstava v zámku Velden,…Máme pro vás nachystanou 
i plavbu andělskou lodí Santa Lucia, z jejíž paluby je nejkrásnější po-
hled na plovoucí betlém s 80 tisíci světélky i na slavnostně vyzdobenou 
promenádu, zámek a casino. I tento den vás čeká atraktivní a jedinečná 
večerní atrakce – adventní trh u paty nejvyšší dřevěné rozhledny na 
světě Pyramidenkogel, která je o kousek vyšší než Ještěd či nejvyšší 
pražský mrakodrap. Slavnostně nasvícená 100 m vysoká rozhledna na 
900 m vysokém kopci vám poskytne úchvatný rozhled po svítících měs-
tečkách v alpské krajině. Nejvyšší vyhlídkové plato je ve výšce 71 metrů. 
Ve věži je i nejvyšší krytý tobogán v Evropě —můžete se projet z výšky 
52 metrů…ale nebojte, nemusíte... Nocleh ve stejném hotelu. 

3.den: Advent v metropoli Štýrska v Grazu (UNESCO) - největší ad-
ventní kalendář na světě, největší ledové jesličky na světě - svě-
toznámý ledosochař Gert Höder s mezinárodním týmem 4 dny vytváří ze 
speciálních obřích průzračných ledových kvádrů, které předtím vznikají 
ve speciálním hangáru několik měsíců, obří ledové jesličky o váze 50 tun. 
Několikery vánoční trhy po Starém městě, adventní trh u Hodinové věže 
vysoko nad městem.  Návrat do Prahy je plánován kolem 22. – 23. 
hodiny (ostatní nástupní místa s časovým posunem jako při odjezdu).

Termín: 07.12. – 09.12.

Cena: 5.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu 3* s polopenzí, průvodce, po-
jištění CK proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 15-70 let – 
182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1 - 1.000 Kč.

Adventní trh v hradu Mautendorf © Salzburger Burgen & Schlösser

Největší plovoucí adventní věnec světa, © Kärnten Werbung

Vánoční cesta Katschberg © Katschberg Tourismus

Vánoční cesta Katschberg © Katschberg Tourismus
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řALPSKÝ ADVENT JAKO KDYSI

Každý podvečer vás čeká nekomerční advent v alpské 
přírodě – vánoční cesta po pastvinách osvětlená louče-
mi či vánočně nasvětlená soutěska. V neděli se můžete 
celý den vyhřívat v termálních lázních.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase A). Adventní trh v zámku Hellbrunn. Jedi-
nečná adventní cesta ve Filzmoos. Romantika na jakou se nezapomíná. 
Advent v temné alpské zasněžené noci bez komerce. Saněmi (kočáry) 
taženými koňmi či taxíky vyjedete k usedlosti Unterhof, kde se ohřejete, 
dáte si svařák či čaj, poslechnete trubače a pak vyrazíte na okruh zimní 
přírodou osvětlený loučemi. Na trase je betlém v životní velikosti, přes 
zasněženou alpskou pastvinu a salaš Oberhofalm dojdete až k jezeru 
Almsee. Na trase potkáte jak svařené víno či punč, tak trubače, horni-
sty či divoké perchty a další překvapení. Nocleh v hotelu 3* v oblasti.

2.den: Po bufetové snídani vás čeká Wagrein a malé muzeum Tiché 
noci, adventní trh v hradu Hohenwerfen a ve Schladmingu. Po se-
tmění vás čeká další adventní pecka, tentokrát osvětlená soutěska 
Talbachkalmm. Nocleh ve stejném hotelu.

3.den: Koupání a relaxace v termálních lázních uprostřed hor 
–Grimming Therme v Bad Mitterndorfu. Nebo můžete vyrazit na 
zimní procházku, na běžky, na lyže, zajistit můžeme i projížďku saněmi 
taženými koňmi. Jako tečku za zájezdem uděláme tradiční zastávku na 
lineckém adventním trhu. Návrat do Prahy kolem 23. hodiny (ostatní 
místa s časovým posunem jako při odjezdu).

Termín: 07.12. – 09.12.

Cena: 5.500 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu 3* s polopenzí (bufetové sní-
daně, servírované večeře), průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 
91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1: 900 Kč.

Soutěska Talbachklamm © Schladming-Dachstein Tourismus

Romantický advent ve Filzmoos ©Filzmoos Tourismus

Lázně Grimming Therme ©Steirmark Tourismus, Ikarus CC
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řNEJKRÁSNĚJŠÍ ALPSKÉ ADVENTNÍ TRHY 

…v Salcburku, Bavorsku i Tyrolsku. V ceně projížď ka 
saněmi taženými koňmi, procházka s loučemi a sva-
řákem či polopenze. Možnost koupání v termálkách 
i hotel s bazénem. Adventní trhy na kopci i v údolích.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, z Pra-
hy s nástupy po trase A). Kolem poledne Salcburk – prohlídka města 
a volno k návštěvě exkluzivních adventních trhů – u Dómu, v pevnosti 
Hohensalzberg, u zámku Mirabell, u zámku Hellbrunn. Muzeum Tiché 
noci či betlémů,…Adventní trh v Grossarlu –jeden z nejkrásnějších 
alpských adventních trhů. Dojezd na ubytování do Loferu. Večeře v ho-
telu. Po či před večeří procházka s loučemi či svícemi se svařákem či 
punčem. Možnost využít hotelový bazén a sauny.

2.den: Po bufetové snídani nejkrásnější alpské adventní trhy s mož-
ností koupání v lázních Tauern Spa. Po bufetové snídani jsme pro vás 
připravili projížď ku saněmi (kočáry, podle stavu zasněžení) taženými 
koňmi. Ritzen - prohlídka zámeckého muzea se sbírkou betlémů. Ad-
ventní odpolední okruh. Zell am See (zájemce o koupání vyložíme u 
Tauern Spa – až 36°C teplé venkovní bazény, slaný a se sladkou vodou 
s výhledem na ledovec Kitzsteinhorn, krásný vnitřní areál, i sauny mají 
velký venkovní bazén). Prohlídka městečka u jezera Zeller See, adventní 
trh. Krásné alpské adventní trhy v Kitzbühelu a v Maria Almu. Možnost 
využít hotelový bazén a sauny.

3.den: Po bufetové snídani odjezd do světoznámého biathlonového 
střediska Ruhpolding – návštěva areálu, výjezd lanovkou na horu 
Rauschberg, kde je nejvýše položený adventní trh v Evropě. Adventní 
trhy u zámku a na pěších zónách v Berchtesgadenu. Návrat do Prahy 
je plánován kolem 22. – 23. hodiny (ostatní nástupní místa s časovým 
posunem jako při odjezdu).

Termín: 07.12. – 09.12. 

Cena: 5.700 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu 3* v Loferu s polopenzí (sní-
daně bufet, večeře servírovaná), projížď ka kočáry (saněmi) taženými 
koňmi, procházka s loučeni (punč či svařené víno), průvodce, pojištění 
CK proti úpadku. Příplatek za 1/1 – 1.000 Kč, komplexní pojištění Allianz: 
15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč

V zájezdu jsou možné drobné úpravy či přehození programových míst 
podle upřesnění časů jednotlivých adventních trhů a akcí, které bývá 
k dispozici cca v říjnu.

Maria Kirchenthal © Saalachtal Tourismus Projížď ka saněmi – ilustrační foto © Österreich Werbung

© Grossarl

Tauern Spa ©Tauern Spa

Procházka s loučemi – ilustrační foto ©Tirol Werbung
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řADVENT V GRAZU A VÍDNI

Burgenlandsko, Štýrsko, Vídeň

Po čase obnovujeme zájezd do adventního Grazu, který 
patří k tomu nejkrásnějšímu v předvánočním čase Ra-
kouska. A protože je to už dál, zvolili jsme příjemnější 
třídenní variantu, díky které si zdejšího adventu plně 
užijete a kdy uvidíte i největší rakouský krampuslauf, 
konaný v samém srdci velkého města, s 500 čerty.
1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase J). Adventní trhy v burgenlandském hradu 
a ve štýrském zámku. Tradiční adventní trh na hradě Forchtenstein je 
jedním z nejkrásnějších a nejoblíbenějších vánočních trhů v Rakousku. 
Pořádá ho rodina Esterházy. Již na cestě přes padací most se otevírá 
pohádkový svět. Kouzelné prostředí zámku a atmosférické osvětlení 
vytvářejí čistou adventní magii. Adventní výstava na zámku Kornberg 
rodiny Bardeau. 150 řemeslníků ukazuje v klenutých prostorách zám-
ku tisíce originálních nápadů na dárky, ozdoby na vánoční stromky a 
mnoho dalšího. Výstavka medvídků s více než 1000 medvědy. Vstup 
zdarma. Příjezd do Grazu a ubytování v hotelu 3*. Ještě večer můžete 
vyrazit podívat se na největší ledové jesličky na světě. O víkendu je 
v centru MHD zdarma.

2.den: Po bufetové snídani máte celý den na Graz a jeho advent. Nej-
větší sbírka brnění na světě v muzeu. Vrcholy vyhlášeného adventu 
v Grazu:  Největší adventní kalendář na světě — denně je od 16.30 
až do půlnoci osvětlováno průčelí radnice vánočními symboly, největší 
ledové jesličky na světě - světoznámý ledosochař Gert Hödl s mezinárod-
ním týmem 4 dny vytváří ze speciálních obřích průzračných ledových 
kvádrů, které předtím vznikají ve speciálním hangáru několik měsíců, 
obří ledové jesličky o váze 50 tun,vánoční trh před radnicí —tradiční 
adventní vesnička s fantastickou kulisou obřího adventního kalendáře 
a osvětlené Hodinové věže vysoko nad městem, u které je panorama-
tický adventní trh, Starohradecký adventní trh ve Františkánské čtvrti 
— překrásný nejstarší štýrskohradecký adventní trh je postaven kolem 
dokola gotického františkánského kostela a nabízí umělecké předměty 
štýrských řemeslníků, selské produkty, punč i svařené víno. Před vstupem 
do kostela je betlém s živými ovcemi. Uličkami starého města mezi trhy 
jezdí vánoční vláček za pouhé 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 
města ochutnáte vytříbené lahůdky štýrské gastronomie přímo od vý-
robců. Umělecký adventní trh na náměstí Färberplatz, daleko známý za 
hranicemi Štýrska je specializovaný na umělecké lidové práce ze dřeva, 
kovu, vosku, skla, papíru,…..Od 16 do 18 hodin poběží městem 500 
čertů.

Téměř všechny trhy jsou otevřeny až do 22 hodin.

V 16, 17, 18 a 19 hodin jsou koncerty alpských lidových souborů na 
jednotlivých náměstích s adventními trhy a u ledových jesliček. Večer 
se můžete do hotelu vrátit naším busem či individuálně pěšky, taxi či 
tramvají.

3. den: Po bufetové snídani přejedem do Vídně – v klidu si prohlédnete 
„nenašlapané” adventní trhy, můžete nakupovat, vyrazit do muzeí a 
kaváren,.... Návrat do Prahy v cca 22 hod.

 Termín: 01. 12. — 03. 12.

 Cena:  4.600 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 2x nocleh v hotelu *** v Grazu vč. bu-
fetové snídaně, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: 2 x večeře v hotelu 
- 960 Kč Kč, 1/1 – 1.000 Kč , pojištění CK proti úpadku: komplexní pojištění 
Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč

Největší ledové jesličky světa © Graz Tourismus, foto: Harry Schiffer Adventní trh na zámeckém vrchu, Graz © Graz Tourismus, foto: Harry Schiffer

Adventní trh v Grazu © Graz Tourismus, foto: Fischer
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řADVENTN V KRAKOVĚ A V TATRÁCH

Novinka

Adventní trhy, polské i slovenské Tatry, top termální 
areály, 2 nejkrásnější dřevěné gotické oltáře na světě,…

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, z Pra-
hy s nástupy po trase J). Adventní Krakov – jedno z nejkrásnějších pol-
ských historických měst (prohlídka) je zároveň známé svým adventem 
s desítkami betlémů, ve kterých jsou vždy budovy z Krakova a polské 
osobnosti, velký adventní trh, katedrála a Mariánský kostel s jedním 
z nejkrásnějších gotických vyřezávaných oltářů o výšce až 13 metrů. 
Polské adventní pochoutky jako boršče a další zelné polévky, pirohy, 
pečené ryby,…Betlémy jsou i v muzeu. Nocleh v hotelu 3* v Krakově.

2.den: Po snídani přejezd do „hlavního města“ polských Tater a „hlavní-
ho polského zimního města“ – do Zakopaného. Prohlídka malebného 
města s dřevěnou architekturou. Dřevěný kostelík Jaszczurowka. Výjezd 
lanovkou na Gubalowku s překrásným tatranským panoramatem. 
Nákupy lokálních specialit na trhu (řemeslné dřevěné výrobky, ubrusy, 
houby,…). Přejezd do „hlavního města“ Vysokých Tater – do Popradu – 
ubytování v hotelu 3* přímo v centru města u pěší zóny. Cca 15 minut 
pěšky od hotelu je termální akvapark AquaCity s 13 venkovními a 
vnitřními bazény, 350 atrakcemi. Relaxační bazén Blue Saphire s ve-
černí 3D Laser show. Vnitřní luxusní bazény Blue Diamond s vodními 
bary. Otevřeno do 21 hodin . Nebo 3 minuty pěšky od hotelu – největší 
nákupní centrum pod Tatrami.

3.den: Dopoledne výlet do Vysokých Tater na Štrbské pleso, kostel 
sv. Jakuba v Levoči – oltář Mistra Pavla – největší gotický vyřezávaný 
oltář na světě je18,62 metru vysoký. Odpoledne volno k návštěvě 
adventních trhů a koupání v AquaCity. Nocleh ve stejném hotelu.

4.den: Luxusní termální lázně Aphrodite v Rajeckých Teplicích 
v římském stylu. Koupání a relaxace. Buď se můžete hned koupat nebo 
pojedeme se zájemci do nedaleké Rajecké Lesné, kde je tzv. Slovenský 
betlém – největší slovenský betlém má na 300 figur, z nichž polovina 
je pohyblivých a ve kterém uvidíte Slovensko jako na dlani – jsou zde 
všechny hlavní památky a symboly země. Betlém má rozměry 8,5x3x2,5 
metru. Po prohlídce se připojíte k ostatním v lázních a budete mít celé 
odpoledne na relaxaci. Návrat do Prahy kolem 23. hodiny (ostatní místa 
s časovým odstupem jako při odjezdu).

Termín: 13.12. – 16.12.

Cena: 5.300 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 3 x nocleh v hotelu 3* (2x v centru Popradu a 
1x v Krakově) s bufetovou snídaní, průvodce, pojištění CK proti úpadku. 
Doplatky: 500 Kč – 2 x večeře v hotelu, 1/1 - 600 Kč, komplexní pojištění 
Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč

ADVENTNÍ KRAKOV NA VÍKEND
1.den: Krakov

2.den: Krakov a solný důl Wieliczka

Termín: 08.12. – 09.12.

Cena: 3.400 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu ve Vieličce se snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Zájezd ve spolupráci s partnerskou CK.

Venku na trhu v Grazu © Graz Tourismus

Stovky zavěšených jedlí Graz © Graz Tourismus

Krakow © Poland Press
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řNĚMECKÉ ADVENTNÍ PECKY 

…v jedinečném třídenním putování….
Andělská hra na začátku a čertovský průvod na kon-
ci putování, s čokoládovým festivalem, středověkým 
adventním trhem, … 2 nejvyšší kostelní věže na světě 
světě, pro pány 3 automuzea, pro dámy nákupy i bet-
lémy…

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase B). Landshut – jedny z nejkrásnějších bavor-
ských adventních trhů v hlavním městě Dolního Bavorska s 800 letou 
historií. Nejvyšší cihlová kostelní věž světa – Martinova věž je vysoká 
131 metrů. Rodiště architekta Vladislavského sálu. Historické centrum 
s ulicemi se štítovými domy a podloubím. Cesta betlémů. Augsburg 
– jeden z nejstarších a nejkrásnějších adventních trhů Německa před 
průčelí skvostné renesanční radnice zvaně „Perla Romantické cesty“. 
Světového věhlasu získala Andělská hra, kterou v 18 hodin uvidíte – 23 
andělů vystoupí na průčelí radnice a vytvoří živý adventní kalendář – 
speciálně vybrané krásné mladé ženy krom půvabu nesmí trpět závratí. 
Nocleh v hotelu 3* v oblasti.

2.den: Po bufetové snídani vás čekají 3 německé adventní pecky. 
Stuttgart – hlavní město spolkové země Bádensko-Württembersko 
dopoledne nabídne ženám nejdelší německou pěší zónu se stovkami 
obchodů a pánům firemní muzeum Porsche. Možná stihneme i firemní 
muzeum Mercedes. Adventní trhy mají 300 let historii a téměř 300 
stánků. Esslingen – středověký adventní trh na středověkém náměstí 
s řadou hrázděných domů, 11 m vysoká vánoční pyramida. Tübingen 
- Čokoládový festival –největší čokoládový festival v Německu při-
náší nabídku 100 špičkových čokoládových manufaktur a exkluzivních 
čokolatiérů z Afriky, Jižní a Severní Ameriky i Evropy. Můžete ochutnávat 
to nejlepší ze světa čokolády v šarmantním prostředí starého města. 
Vše se odehrává na historickém náměstí s iluminovanými hrázděnými 
domy. Nocleh v hotelu 3* v oblasti.

3.den: Po bufetové snídani se přesuneme do Ulmu – adventní trh se 
130 stánky se rozkládá pod katedrálou s nejvyšší věží na světě (161,6 
m). Odpoledne vás čeká bavorská metropole Mnichov – prohlídka 
největší světové sbírky betlémů. Volno k návštěvě adventních trhů, 
které se rozkládají po celém historickém centru na ploše 20.000 m2. 
Nedaleko je i největší jesličkový trh na světě či největší hospoda na 
světě, patřící pivovaru Hofbräu. Pro pány nabízíme odvoz do muzea 
BMW či některé z pivnic místních pivovarů. Mnichovský trh je na rozdíl 
o d jiných německých zaměřen na dárky. Ze 156 stánků „jen“ 17 nabízí 
svařené víno a 12 lahůdky. Zbytek tvoří vánoční ozdoby, dřevěné hračky, 
betlémy, svíčky, keramika,….Dalším adventním trhem je středověký 
trh. Překrásný a dle nás nejkrásnější adventní trh Mnichova je v nádvoří 
císařské Rezidence –je to pravá adventní vesnička i s kostelíkem. Skvělý 
adventní prodloužený víkend zakončí vyhlášený mnichovský běh čertů 
krampuslauf, kterého se účastní kolem 30 skupin z Bavorska, Rakous-
ka a z Jižních Tyrol. Celkem kolem 400 čertů v maskách až 2.500 EUR 
drahých vás pobaví před odjezdem domů. Návrat kolem 22. hodiny.

Termín: 07.12. – 09.12.

Cena: 4.500 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku, komplexní pojištění Allianz: 15-70 let – 182 
Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč

Víte, že adventní trh v Augsburku slaví letos 520 let? První zmínka 
o něm je z roku 1498. Tehdy se jmenoval perníkový trh. Tradice 23 
živých andělů začala roku 1977.

Augsburg © DZT

Tübingen © Tübingen Tourismus

Augsburg - Andělská hra © DZT
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řPOHÁDKOVÝ SVĚT HRÁZDĚNÝCH MĚST

Skvělá novinka s adventními trhy v malých městečkách 
s hrázděnými domy včetně cesty betlémů, včetně ter-
málních lázní či obřích adventních svíček. Tato zájezdo-
vá kombinace vám propojuje úchvatný adventní trh na 
hradu Wartburg, město betlémů Bamberg či město s 40 
metrovou adventní svíčkou, která je největší na světě.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, z Prahy 
s nástupy po trase F). Adventní trhy v hradu Wartburg (UNESCO). Hrad 
hradů, jak se mu říká, byl například předlohou při stavbě zámku Neu-
schwanstein, pobýval zde Martin Luther. Bad Hersfeld - městečko s dvěma 
stovkami historických domů, včetně hrázděných je v top 15 německých 
hrázděných městeček jako řada dalších v našem zájezdu. Adventní trh na 
historickém náměstí. Dojezd do hotelu 3* na ubytování.

2.den: Po bufetové snídani vás čekají adventní trhy v několika půvabných 
historických městečkách s hrázděnými domy. Alsfeld - ukázkové středověké 
městečko s uzavřeným jádrem a se 400 hrázděnými domy kolem gotické 
radnice je rovněž v top 15 německých hrázděných městeček. Dopoledne 
prohlídka expozice věnované pohádkám bratří Grimmů v hrázděném domě 
z roku 1628. Výstava 83 pokojíků pro panenky ze 2 století. Alsfeld leží na 
německé Pohádkové cestě. Půvabný adventní trh. Fulda - krásný adventní 
trh v historickém městě (70 dřevěných srubů). Homberg – adventní 
trh na půvabném náměstí s historickými domy, nad kterým vysoko na 
kopci svítí hradní věž jako obří adventní svíce. Schlitz – romantický 
adventní trh pod největší adventní svíčkou na světě - hradní věž se 
v čase adventu adventu promění ve skvělou vánoční fantazii – vánoční 
svíci obřích rozměrů. 40 m vysoká věž je pokryta červený plátnem a 
vyvýšena cca 7 m vysokým umělým plamenem. Dokonalá iluze oprav-
dové svíce nad hradem, do které se můžete podívat výtahem…Nocleh 
ve stejném hotelu.

3.den: Po snídani dojedeme do lázní Bad Kissingen, které patří k nej-
slavnějším německým lázním a spolu s rakouským Badenem a našimi 
západočeskými lázněmi kandidují do katalogu světového dědictví 
UNESCO. Můžete se vykoupat v termálních lázních Kiss Salis – vnitřní 
i venkovní bazény s vodní plochou 1.000 m2 a s teplotou vody 32 – 38 
°C. Sauna park nabízí 9 saun venku i uvnitř. 2 hodiny vč. saun jen 14 
EUR. Kolonáda s minerální vodou. V 11 hodin otevírá brány adventní 
trh. Při více jak hodinovém přejezdu se zase aklimatizujete k adventu, 
který vás uchvátí v Bamberku. Bamberg (UNESCO) – středověké město 
se 7 návršími s kostely, s hradem, zámkem, uličkami, radnicí na ostrově, 
je podobné Praze. A je stejně krásné. Je tu 1 tisíc historických budov, 
7 pivovarů a na 40 místech města můžete obdivovat betlémy…
Záleží jen na vás, zda vyrazíte obdivovat architekturu, která dala kulisy 
posledním Třem mušketýrům, betlémy s brožurou a plánkem, kde jsou 
k vidění, zda ochutnáte v typické pivnici nejstarší nakuřované pivo 
světa, zda se podíváte na adventní trh a ochutnáte regionální speciali-
tu – ovocný punč, třeba vás uličky zavedou až do čtvrti Malé Benátky. 
V Bamberku bude těžké si vybrat. Návrat do Prahy kolem 22. hodiny 
po trase směrem od hraničního přechodu Rozvadov.

Termín: 07.12. – 09.12.

Cena: 4.500 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: 2 x večeře – 960 Kč, 1/1 – 900 
Kč. Komplexní pojištění Allianz –viz strana 99.

Schlitz – největší adventní svíce světa © Bernhard Diel

Fulda – vánoční trh ©Fulda Tourismus Fulda – vánoční trh ©Fulda Tourismus
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řADVENT V ALSASKU

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Colmar – jeden z nejkrásnějších 
adventních trhů Francie v historickém městečku s hrázděnými domy. 
Nocleh v hotelu v Colmaru.

2.den: Zimní alsaská stezka vína s půvabnými trhy ve vinařských 
obcích Ribeauvillé, Riquewihr, Kaysberg a Eguidheim. Nocleh v hotelu.

3.den: Štrasburk (UNESCO) - adventní trhy kolem katedrály, hrázděné 
domy, čtvrť s kanály Petite France, krytý most,…Nejkrásnější adventní 
trhy ve Francii. Návrat do půlnoci.

Termín: 07.12. – 09.12.

Cena: 5.600 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu, průvodce, pojištění CK proti 
úpadku. Doplatky: 1/1 – 1.600 Kč, 2 x snídaně: 400 Kč, 96 Kč - komplexní 
pojištění. Zájezd ve spolupráci s partnerskou CK.

Víte, že uznávaný portál Travelbook každoročně dělá žebříček evrop-
ských adventních trhů? Pro rok 2017 byl Colmar na druhém místě a 
Štraburk na pátém místě.

Víte, že adventní trh ve Štrasburku v malebném prostředí hrázděných 
domů a katedrály se koná skoro 450 let a nabízí neuvěřitelných 300 stán-
ků s alsaskými pochoutkami či vánočními dárky? Patří tak k největším 
trhům v Evropě. Jmenuje se tak trochu německy Christkindelsmärik, 
protože město bylo několikrát v historii německé.

V poslední kapitole vám nabízíme mix atraktivních 
adventních zájezdů, které se nám tematicky nevešly 
do předchozích kapitol. Na následujících stránkách 
naleznete zájezdy, které organizujeme sami či při nich 
spolupracujeme s partnerskými cestovními kanceláře-
mi. Poprvé vám nabízíme česko-slovenský adventní 
víkend s top moravskými tradicemi i trhy i slovenským 
betlémem a luxusními termálními lázněmi. Termální 
víkendy, kde se snoubí relaxace v horké léčivé vodě s 
romantikou adventních trhů. Čtyřdenní pobyty v ter-
málních lázních či mořských bazénech s adventem. 
Skvělý zájezd pro mladé tělem či duchem – kombina-
ce lyžování v nejatraktivnějších resortech, nejlepšího 
aprés ski koncertu sezóny a alpských termálních láz-
ní. Jako nabízíme žádané třídenní zájezdy pro ty, co 
si chtějí advent užít, tak letos i v katalogu nabízíme 
stejně žádané jednodenní výlet pro ty, co nemají tolik 
peněz, co nechtějí věnovat adventu tolik času, ale přes-
to se na nějaké krásné adventní místo chtějí podívat. 
Pro vás máme mimořádné jednodenky s výjezdem na 
atraktivní akce i běžné jednodenní zájezdy. Vždy ale s 
kvalitní dopravou a atraktivním adventním programem 
(hloupé nákupáky bez průvodců od nás nečekejte, ale 
i když si budete chtít nakoupit, u nás vždy budete mít 
servis s možností věci si uložit do busu). A speciálně 
doporučujeme dvoudenní zájezdy s noclehem, ale ve 
všední dny, kdy bude ve městech méně turistů, kdy 
zažijete skvělé adventní akce a kdy budete bydlet i 
v atraktivních adventních městech, kde si krásně a v 
klidu nakoupíte dárky pro vaše blízké. Od partnerů 
nabízíme adventní místa i v lokalitách, které běžně 
neděláme, ale které stojí za to.

Štrasburk © Alsasse Tourismus

Amsterdam - také máme….© Holland Tourismus

Štrasburk © Alsasse Tourismus Štrasburk © Alsasse Tourismus
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řBUDAPEŠŤ A BRATISLAVA  

V ČASE ADVENTU

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin po trase J (odjezdová místa i před 
Prahou). Bratislava a její adventní trhy. V Bratislavě se do té pravé 
předvánoční atmosféry ponoříte především na Hlavním, Primaciálním, 
Františkánském a Hviezdoslavově náměstí. Vedle klasických pochutin 
ochutnáte i lokše či kapustnicu. Dojezd do Budapešti, ubytování v ho-
telu v Budapešti.

2.den: Budapešť - Hradní čtvrť Budín s Rybářskou baštou, paláci a chrá-
mem sv. Matyáše. čtvrť Pešť - centrum , koupání v termálních lázních, 
adventní trhy. Nocleh ve stejném hotelu.

3.den: Budapešť - chrám sv. Štěpána, parlament, synagoga, adventní 
trhy či koupání v termálních lázních. Nejoblíbenějšími lázněmi jsou 
lázně hotelu Gellért a jedny z největších evropských lázní Szécsényi. 
Odjezd do ČR s návratem do půlnoci.

Termín: 30.11. – 02.12.

Cena: 4 400 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu 3* v Budapešti se snídaní, 
průvodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: 1/1 - 1.100 Kč, 390 Kč (1 x 
večeře v hotelu), komplexní pojištění Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 15 
let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč

Víte, že uznávaný portál Travelbook každoročně dělá žebříček evrop-
ských adventních trhů a poprvé se do top 10 loni dostala Budapešť? A 
to dokonce hned na bronzovém místě. Před bazilikou svatého Štěpána 
můžete pozorovat vánoční osvětlení 3D brýlemi.

Odpočiňte si v termálních lázních v Maďarsku , nakupte si dárky v Ra-
kousku, užijte si adventního trhu na Slovensku.

ADVENTNÍ RELAXACE V SÁRVÁRU
Relaxace v hotelu 4* Park Inn by Radisson Sárvár Resort 
+ Spa v Sárváru s adventními trhy ve slovenské metro-
poli a s nákupem dárků ve známém rakouském outletu 
Parndorf. Každý den vstupy do lázní Heil + Wellnessbad 
Sárvár s vodní plochou 5.000 m2 s přímým vstupem 
a polopenze formou bufetu. Tak trochu jiný advent. 
Myslete na sebe a dopřejte si relaxaci ve dnech, kdy 
všichni ostatní budou lítat po obchodech a stresovat se. 
Dárky nakoupíte v nejlepším outletu na konci pobytu.

1.den: Odjezd z Prahy místa v 6.00 hodin. Adventní trhy v Bratislavě. 
Dojezd do lázní Sárvár, ubytování v hotelu Park Inn a relaxace v termál-
ních lázních. Večeře.

2. – 3. den: Relaxace v termálních lázních.

4.den: Po snídaní relaxace v termálních lázních, po poledni odjezd do 
rakouského outletu Parndorf – volno k nákupům. Outlet Parndorf – 
mezi Čechy asi nejoblíbenější zahraniční outlet aréna se 160 značkovými 
obchody a se slevami ve výši 30 – 70 %. Návrat do Prahy do půlnoci.

Termín: 14.12. – 17.12.

Cena: 6.800 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 3 x nocleh v hotel Park Inn Sárvár, 3 x bufeto-
vou polopenzi, vstupy do lázní, průvodce, lázeňská taxa, pojištění CK proti 
úpadku. Komplexní pojištění Allianz – strana 99.

Prameny: Od roku 1961, kdy byla termální voda objevena při hledání 
ložisek ropy.

Lázně – neomezený vstup pro hosty hotelu, který je s lázněmi pro-
pojen vyhřívanou chodbou. Vnitřní i venkovní bazény s léčivou 
vodou, svět saun, bazény zážitkové i plavecké. Oddělená rodinná 
část pro děti. Hotel – moderní klimatizované pokoje s příslušen-
stvím, TV, telefonem, minibarem, trezorem, fénem a balkonem. 
Župany na pokoji.

MOŘSKÝ PARK LAGUNA ADVENTNÍ
Relaxace v hotelu 4* Histrion přímo na břehu Jadranu s mořskými ba-
zény (voda cca 30°C) a s adventními trhy ve slovinské metropoli, v nej-
větším jadranském přístavu Terst i v rakouských Alpách – podrobnosti 
na straně 3.Termální lázně Sárvár propojené s hotelem © Hotel Park Inn

 Termální lázně Szécsényi © Szécsényi Fürd
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řTERMÁLNÍ LÁZNĚ A ADVENTNÍ TRHY

Vážení klienti, letos jsme vyhověli vašemu zájmu o 
kombinované adventní víkendy s koupáním a relaxací 
v termálních lázních a s návštěvou tradičních vánočních 
trhů. V tomto pohodovém víkendu vás čeká sobotní 
relaxace v prestižních termálních lázních Bad Hall nebo 
kombinace rakouského vánočního města s následným 
koupáním v Bad Hall. V neděli vás čeká celodenní rela-
xace v největších hornorakouských termálních lázních 
Bad Schallerbach s následnou zastávkou na nejkrás-
nějším hornorakouském adventním trhu.

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hod. (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase A). Na výběr máte celé odpoledne v ter-
málních lázních Bad Hall nebo Rakouské město Vánoc Štýr (adventní 
trhy, výstavy betlémů, největší sbírka vánočních ozdob na světě, dráha 
světem Vánoc) s následným cca dvouhodinovým pobytem v termálních 
lázních. Nocleh v hotelu 3* v oblasti.

2.den: Po bufetové snídani vás čeká celodenní pobyt v termálních 
lázních Bad Schallerbach, který zakončíme cca hodinovou zastávkou 
na nejkrásnějším hornorakouském adventním trhu na Hlavním náměstí 
v Linci. Návrat do Prahy je plánován kolem 22. – 23. hodiny (ostatní 
nástupní místa s časovým posunem jako při odjezdu).

Termíny:

 24.11. - 25.11.

15.12. - 16.12.

Cena: 2.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu kategorie 3* s bufetovou sní-
daní, průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Možné doplatky: Jednolůžkový pokoj: 400 Kč, večeře v hotelu: 480 Kč. 

Děti mají s 2 dospělými slevu 20 %. Pojištění - viz strana 99.

Lázně, které jsme pro vás vybrali, to je Středomoří a Karibik

V Therme Mediterrana v Bad Hall najdete relaxaci a pohodu ve sty-
lovém středomořském prostředí. Jsou tu Římské lázně, kde si můžete 
vychutnat teplé, středomořské teploty i v chladných dnech. A aby do-
spělí v Therme Mediterrana mohli odpočívat v klidu, malí hosté a jejich 
rodiče mají k dispozici vlastní lázeňskou část Mini-Mediterrana . Tyto 
nejprestižnější hornorakouské termální lázně nabízejí: krytý bazén s 
pompézním masážním chrámem, bazén Vitality s vodním venkovním 
kanálem, panoramatický venkovní bazén s nádherným výhledem na 
rakouské Alpy, panoramatické vířivky a další atrakce. 

V lázních Bad Schallerbach je obrovský výběr možností. Tyto nej-
lepší hornorakouské termální lázně nabízejí:

Cabrio Themre Tropicana: Termální koupaliště s písečnou plá-
ží, palmami, karibskou lagunou a korálovou jeskyní nabízí skuteč-
ný pocit jižních moří. Malé termální bazénky (síra, sůl, jód, selén) a 
Karibská laguna (voda 35°C) s vířivkami, bublinovými sedadly, ma-
sážním tryskami i s vodním barem, ve kterém si v horké vodě dáte 
tropický koktejl či ledové pivo, proplavete do venkovního bazénu 
s umělými palmami a pravou písečnou pláží. Venkovní bazén má 
vodu teplou cca 34°C. Venkovní jachta s horkou vodou. Součástí 
vnitřního bazénu je jeskyně s pravým korálem - akvárium s 20. 000 
litry mořské vody. Mořský svět pozorujete z horké termální vody. 
Bazén Colorama (34° C) má potemnělé prostředí, ve kterém se během 
hodiny vymění denní chod slunce od ranních červánků po barevný 
západ. Klidový bazén má i obří plátno o šířce 15 metrů, na které se 
promítají pláže jižních moří. Relaxační podvodní hudba, vodní lehátka, 
klid a absolutní relaxace.

Svět pirátů Aquapulco – zábavný svět s termální vodou a umělým 
vlnobitím. Kapitán Splash a jeho opice Chango se dívají na vodní park 
s pěti skluzavkami a spoustou dalších atrakcí. Skluzavky (Kamikaze, 
Canyon, Snaky, Chobotnice a Starlight Express) s až 50% stoupáním či 
s délkou 109 m. Pirátská show. Kino AquapleX-5D. Changoova dob-
rodružná cesta: 100 m po závěsných a lanových mostech vysoko nad 
pirátskou zátokou. Ideální svět pro celou rodinu.

Svět saun: V horské vesnici AusZeit naleznete fantastické wellness cen-
trum na 4.000 m² s více jak 40 saunami a dalšími atrakcemi. Orientační 
výše vstupů: například Therme Mediterrana (18,50 EUR) Tropicana (25 
EUR), Aquapulco (28 EUR a velké slevy na děti). Oboje – 37 EUR, 42 – 
všechny areály i se světem saun,….

Termální lázně Cabrio Therme © Eurothermen Termální lázně Cabrio Therme © Eurothermen
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c e s t o v n í  k a n c e l á řTERMÁLNÍ LÁZNĚ A ADVENTNÍ TRHY 2

ALPSKÁ VARIANTA
1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hod. (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase A). Po poledni příjezd do horké oblasti Gro-
ssarltal a Gasteinertal. Na místě se můžete rozhodnout a vybrat si 
pobyt v termálních lázních Bad Hofgastein či kombinace adventního 
trhu v Grossarlu a koupání v termálech. Nocleh v hotelu 3* v oblasti.

2.den: Po bufetové snídani vás čeká celodenní pobyt v termálních 
lázních Tauern Spa, který zakončíme cca hodinovou zastávkou na 
překrásném adventním trhu u zámku Hellbrunn. Zájemce můžeme 
v průběhu dne při dobrém počasí vzít na lanovkový výlet na ledovec 
Kitzsteinhorn či na adventní trh v Zell am See. Návrat do Prahy je 
plánován kolem 22. – 23. hodiny (ostatní nástupní místa s časovým 
posunem jako při odjezdu).

Termín: 01.12. - 02.12.

Cena: 3.100 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu kategorie 3* s bufetovou sní-
daní, průvodce, pojištění CK proti úpadku. Pojištění viz. strana 99.

Tauern Spa jsou jedny z nejmodernějších rakouských lázní. Na ploše 
20.000 m2 a vodní plochou přes 2.000 m2 naleznete 11 bazénů a 10 
saun. Venkovní slaný a sladký bazén, venkovní saunový bazén i dětská 
část. Výhledy na ledovec Kitzsteinhorn a hrad v Kaprunu. Co víc si přát. 
Cena: 30 EUR

Alpen Therme Badhodfagstein – rozlehlé lázně v horském údolí se 
skládají z klidové části s vnitřním i venkovním bazénem a z části s vel-
kým termálním kinem a tobogány, která má rovněž i venkovní bazén 
s výhledem na okolní svět hor.

ADVENT NA MORAVĚ 

S VÝLETEM NA SLOVENSKO
1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase J). Vánoční jarmark ve Valašském muzeu 
v přírodě – lidoví řemeslníci, mikulášská družina,lucky, dětské folk-
lórní soubory,…Přejezd na Slovensko. Termální lázně Rajecké Tepli-
ce aneb luxus ve slovenských horách. Nocleh v hotelu 3* v oblasti. 

2. den: Rajecká Lesná - slovenský betlém – po boku Krýzových jesliček 
jeden z největších vyřezávaných pohyblivých betlémů na světě s dél-
kou 8,65 metru, šířkou 2,5 m a výškou 3 metry. 300 postav. V betlému 
uvidíte nejvýznamnější slovenské stavby. Adventní trhy v moravských 
městech UNESCO – v Kroměříži a Olomouci. Návrat do Prahy kolem 
22. hodiny (ostatní místa s časovým odstupem jako při odjezdu).

Termín: 08.12. – 09.12.

Cena: 3.200 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: 1/1: 350 Kč, večeře v hotelu: 
400 Kč. Pojištění viz. strana 99.

Termální lázně Alpentherme © Alpentherme

Termální lázně Alpentherme © Alpentherme

Termální lázně Tauern Spa © Tauern Spa

Vyhlídka na ledovci Kitzsteinhorn © Zell am See Tourismus
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c e s t o v n í  k a n c e l á ř

Advent ve všední den má jednu velkou výhodu. Na tr-
zích není tolik lidí jako o víkendech a můžete v tyto dny 
i vesele nakupovat. V takové dny můžeme nabídnout i 
hotel přímo ve městě, a to 4*. Letos vám takto chceme 
zprostředkovat dva dny ve Vídni a dva dny v Salcburku, 
kde navíc se zakoupením Salcburské karty můžete jez-
dit bez omezení MHD a navštěvovat zdarma všechna 
muzea. Jako třetí novinku jsme připravili jedinečný a 
jediný zájezd na českém trhu na tradiční Mikulášskou 
hru do štýrského Bad Mitterndorfu.

NEVŠEDNÍ DNY VE VŠEDNÍM SALCBURKU
1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase A). Adventní trhy v Salcburku – snad nej-
krásnější adventní trhy v Evropě na všech náměstích kolem dómu, před 
zámkem Mirabell, v pevnosti Hohensalzberg i na dalších místech starého 
města. Vánoční muzeum, výstavy betlémů, malé muzeum Tiché noci. 
Odpoledne ubytování v hotelu 4*. Tento den navštíví alpští čerti 
Salcburk na svém krampuslaufu, konkrétně v ulici Linzergasse. Večer 
můžete vyrazit na některý z koncertů například v pevnosti. Atraktivní 
je večeře s Mozartem, kdy mezi jednotlivými chody z časů Mozarta 
uslyšíte všechny Mozartovy „hity“ od muzikantů a pěvců v dobovém 
oblečení. Nebo zcela nový muzikál Tichá noc připravený k 200 letům 
nejslavnější koledy světa. Budete-li chtít místní česky mluvící průvod-
kyni, rádi zajistíme.

2.den: Po bufetové snídani máte volno v Salcburku. Užijete si všech 
muzeí, galerií, výstav, trhů, výhledů a rozhledů, nákupů, kaváren,... 
Cestou domů uděláme zastávku na největším hornorakouském trhu 
v Linci. Návrat do Prahy je plánován kolem 22. – 23. hodiny (ostatní 
nástupní místa s časovým posunem jako při odjezdu). 

Termín: 05.12. - 06.12.

Cena: 3.000 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 1x nocleh v hotelu 4* včetně bufetové 
snídaně, pojištění proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 15-
70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1: 500 Kč, 
470 Kč – večeře v hotelu.

NEVŠEDNÍ DNY VE VŠEDNÍ VÍDNI
1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase A). Naplno si užijete Vídně s naší průvod-
kyní či sami. Odpoledne ubytování v hotelu 4*. Vedle adventních 
trhů, kaváren, galerií, muzeí či vedle největšího městského termálního 
areálu v Evropě, Prateru, zámků či nejstarší zoo v Evropě s pandami a 
koalami….můžete večer vyrazit na dobrou večeři do nějaké vyhlášené 
restaurace, do Státní opery, na muzikál či na barokní koncert do Oran-
žérie zámku Schönbrunn. 

2.den: Po bufetové snídani máte volno ve Vídni. Užijete si města, třeba 
ve známé tržnici Naschmarkt, kam tak rádi chodí Vídeňané na kávu či 
něco dobrého, Mariahilferstrasse s obchody, zkrátka pěkně po svém. 
Zajistit můžeme například prohlídku největšího světového obchodu 
Swarovski, prohlídku Státní opery, budete-li chtít místní česky mluvící 
průvodkyni,…. Návrat do Prahy je plánován kolem 22. – 23. hodiny 
(ostatní nástupní místa s časovým posunem jako při odjezdu).

Termín: 12.12. - 13.12.

Cena: 3.200 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 1x nocleh v hotelu 4* včetně bufetové 
snídaně, pojištění proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 15-
70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1: 800 Kč.

ídeňská státní opera © Österreich Werbung, foto: Fayer

Krampusové v Salcburku © Salzburg TourismusHoffburg © SKB, fotograf: A. E. Koller
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řMIKULÁŠSKÁ HRA, SALCBURK, TERMÁLKY 

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, z Pra-
hy s nástupy po trase A). Příjezd do Bad Mitterndorfu a volno v ter-
málních lázních Grimming Therme. V podvečer vás čeká jedinečná 
alpská tradice. Již sto let vždy 5. prosince si stovka úctyhodných mužů 
oblékne roztodivné oblečení a vyrazí na jedinečnou Mikulášskou hru 
po obci od domu k domu, od hospody k hospodě. Hlavními postavami 
je deset tzv. slamáků, kteří biči čistí cestu, v průvodu jsou andělé i alpští 
čerti, ale i kovář, smrtka a další postavy.

2.den: Adventní trhy v Salcburku a na zámku Hellbrunn s návštěvou 
kaple Tichá noc. Návrat do Prahy je plánován kolem 22. – 23. hodiny 
(ostatní nástupní místa s časovým posunem jako při odjezdu).

Termín: 05.12. - 06.12.

Cena: 3.000 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 1x nocleh v hotelu 3* včetně bufetové 
snídaně, pojištění proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 15-
70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1: 500 Kč, 
470 Kč – večeře v hotelu.

Mikulášská hra © Steiermark TourismusVečeře s Mozartem © Salzburg Tourismus

Španělská škola © Vien Tourismus

Navštivte Vídeňskou státní operu © Vien Tourismus
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řTAKOVÝ JINÝ ADVENT

Pojeďte si zalyžovat, pobavit se, vykoupat se v termá-
lech,… jako celebrity. Top lyžařská střediska St.Anton 
a James Bondův Sölden, největší apré ski párty sezóny, 
termálky Aqua Dome a adventní Innsbruck.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase B). Po poledni dojezd do Innsbrucku – ná-
vštěva adventního trhu pod Zlatou stříškou. Dojezd do Längenfeldu 
v údolí Ötztal. Koupání a wellness v termálních lázních Aqua Dome. 
Nocleh v hotelu 3* v oblasti.

2.den. Celodenní lyžování ve středisku St.Anton, kde odpoledne 
probíhá největší aprés ski párty sezóny. Televize RTL každoročně 
představuje živým koncertem dvojcédéčko největších aprés ski hitů 
sezóny. Od 14 hodin je generálka, od cca 16 hodin je přímý přenos. 
Vstup je zdarma. A kde to je? V chatě, která je takovou maminkou všech 
alpských párty chat a která se jmenuje MooserWirt a která se prezentuje 
sloganem „pravděpodobně nejhorší chata v horách“, v minulých letech 
se tu objevily ikony aprés ski muziky jako DJ Ötzi, Dorfrocker, Alexandra 
Stan, Markus Becker, Scooter, Andreas Gabalier, Micke Krause, Helen 
Fischer, Ale i pár hvězd latino hudby či pár hudebních celebrit. Tak či 
onak je to parádní open air párty - “kdo dřív přijde, ten dříve mele“, ale i 
ze svahu nad chatou je skvěle slyšet a vidět…Nocleh ve stejném hotelu.

3.den: Po bufetové snídani lyžování v prestižním středisku Sölden, 
které je hlavním alpským párty střediskem a ve kterém se proháněl 
James Bond ve svém posledním filmu Spectre. Ke skleněné chatě jezdí 
nejvýkonnější lanovka na světě. Po lyžování návrat do ČR s dojezdem 
kolem půlnoci.

Termín: 07.12. – 09.12.

Cena: 4.500 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 
15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1: 800 
Kč. Orientační cena ski pasu na oba dny - cca 110 Eur.

St. Anton © Tirol Werbung

MooserWirt © Tirol Werbung

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

Letos vám chceme nabídnout i několik mimořádných 
jednodenních adventních zájezdů

LAMPIONOVÝ PRŮVOD DĚTÍ  
V NORIMBERKU
70 let
Tato tradice má letos 70 let. Poprvé se děti ze všech norimberských 
škol vypravily s lampióny na hrad rozbitým městem v roce 1948. Tisíce 
norimberských dětí vyrazí světelným průvodem i letos přes celé 
město až na hrad, kde vytvoří živé vánoční obrazy a kde zpívají koledy. 
Jedinečná podívaná na závěr krásného adventního dne ve městě s nej-
slavnějším trhem na světě, ve městě, kde jsou doma klobásky a perníky.

Termín: 13.12.

Cena: 900 Kč

FESTIVAL ŠTÓLY V DRÁŽĎANECH
25 let
Letos je výroční festival štól v Drážďanech. Drážďanskou štólu vyrá-
bí cca 120 pekáren a cukráren. Hlavními ingrediencemi jsou rozinky, 
mandle, pomerančová a citronová kůra, rum,…Zhruba 400 plat štól se 
spojí v jednu gigantickou štólu. Ta loňská vážila 2.872 kg. Rozinek bylo 
2.800.000. První obří štóla ale vznikla již roku 1730 na dvoře Augusta 
Silného a vážila 1,8 tuny. Augusta uvidíte i v čele letošního průvodu 
spolu s grófkou Coselou, s celým dvorem i cca 120 řemeslníky – peka-
ři,řezníky, mlynáři, stolaři, sládky,… 300 m dlouhý průvod s 12 scé-
nami doprovází historickým centrem města hlavní atrakci —vůz 
s největší štólou na světě. Historický průvod s několikatunovou štolou 
taženou čtyřspřežím, doprovázený zástupci cechů a tradičních řeme-
sel se vydá na zhruba hodinovou cestu kolem Rezidenčního zámku a 
kostela Frauenkirche směrem na vánoční trh Striezelmarkt, kde bude 
štola zhruba kolem poledne nakrojena a rozprodána návštěvníkům 
trhu. Obří štola je naříznuta obřím, 1,6 metrů dlouhým a 12 kg těžkým, 
štolovým nožem. Zhruba půlkilový kousek štoly stojí kolem pěti euro 
Délka štóly je cca 4 metry, šířka cca 2 metry a výška cca 1 metr. Již 
byly vyrobeny i 4 tunové štóly. Ušetřete si nervy s parkováním, dejte si 
svařáků, co hrdlo ráčí, ušetřete si cestu z nádraží, užijte si to s námi. A 
pokud budete nakupovat, autokar je vám stále k dispozici jako jedna 
velká skříň pro vaše právě nakoupené oblečení a dárky.

Termín: 8.12.

Cena: 590 Kč

KRUŠNOHORSKÉ ADVENTNÍ 
 “BERGPARADE“
Tradiční adventní slavnostní průvod horníků v historických uniformách 
(kolem 700), hornických kapel (kolem 400 muzikantů) či pěvců. Kruš-
nohorští havíři ve středověku byli přes zimu doma a vyráběli a vyřezá-
vali vánoční předměty – kouřící panáčky, vánoční pyramidy, oblouky 
a svícny, louskáčky. Podíváte se do Seiffenu, kde je obří louskáček, 
muzeum dřevěných hraček, kde jsou desítky dílen, ze kterých putují 
vánoční předměty na všechny německé, ale zámořské adventní trhy.
Chemnitz – jeden z nejkrásnějších krušnohorských vánočních trhů 
s obří pyramidou a s dalšími superlativy.

Termín: 8.12.

Cena: 600 Kč

NEJVĚTŠÍ ČESKÝ PRŮVOD ČERTŮ  
V KAPLICÍCH
Nejbližší velký krampuslauf, i když na českém území a ne v Alpách. Letos 
vám ho chceme zprostředkovat a zbavit vás těžkostí s parkováním a 
s nemožností dát si svařák. Čeká vás vánoční prohlídka zámku Hluboká, 
překrásné adventní trhy v Českém Krumlově a krampuslauf v Kaplicích, 
na který loni přijelo rekordních 700 čertů. 

Vstupné: 200 Kč (loňský stav)

Předběžná termín: 15.12.

Cena: 480 Kč

NEJVĚTŠÍ ČESKÝ PRŮVOD ČERTŮ  
V KAPLICÍCH
Super tip pro rodiny s dětmi

Lázně Bad Schallerbach a průvod čertů v Kaplicích. Koupání v krásných 
termálních bazénech. Pro dospělé Cabrio Therme či Colorama, pro děti 
zábavné Aquapulco. (viz. strana 54)

Předběžná termín: 15.12.

Cena: 800 Kč dospělí, 450 Kč děti

KLASICKÉ ADVENTNÍ JEDNODENKY: 
Bamberg – 900 Kč, úterý 11.12. sobota 15.12.
Drážďany – 500 Kč, úterý 4.12., sobota 15.12.
Vídeň – 800 Kč, středa 12.12., sobota 15.12.
Wroclaw – 600 Kč – sobota 1.12.
Norimberk – 950 Kč – sobota 1.12.
Lipsko a Tropický svět – 890 Kč – sobota 8.12.

Festival štóly © DZT
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řMAGICKÁ NOC V SOLNÉ KOMOŘE

Udělejte si kouzelný první víkend roku 2019.Běh zvo-
níků, čerti a perchty, termálky a betlémy, lanovkou do 
hor i kočárem po Bad Ischlu.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase A). Kolem poledne dojezd k jezeru Traun-
see v Solné komoře. Výjezd lanovkou na Feurkogel, daleké výhledy, 
malá procházka. V podvečer vás čeká jedinečná a zcela unikátní tradice 
zapsaná v seznamu světového duchovního dědictví UNESCO – běh 
glocknerů. Jedinečný běh zvoníků – bílé postavy, zvonění velkými 
zvonci a obří svítící klobouky těžké až 15 kg. Každá čepice je sama o 
sobě malým uměleckým dílem. Skládá se z převážně geometrického 
rámce tenkých dřevěných tyčí, na kterých je potažen černý papír. Na 
tomto papíru byly předtím kresleny motivy a ozdoby, které jsou ná-
sledně vyříznuty a děrovány do pečlivých detailů. Celek je potažen 
barevnými papíry a uvnitř hoří svíce. Uvidíte setkání 12- 15 skupin 
glocknerů, z nichž každá má mezi 17 a 29 členů. Každý z běžců ztráví 
na své „čepici“ několik stovek hodin práce. V tento magický večer chodí 
i krampusové a perchty, které možná také potkáte. Spíš určitě potkáte. 
Nocleh v hotelu 3* v oblasti.

2.den: Pohodový den a v zasněženém Bad Ischlu. Termální lázně 
Kaisertherme se slanou vodou, ale především cesta kočárem po do-
mácích betlémech (950 Kč) – kočár vás sveze do hotelu Austria, kde 
se potkal František Josef na plese se Sissi, občerstvíte se v hostinci a 
s kočárem navšívíte několik domácích tradičních jesliček. Volba pro-
gramu bude na vás. Návrat do Prahy kolem 22. hodiny (ostatní místa 
s časovým odstupem jako při odjezdu).

Termín: 05.01. – 06.01. 2019

Cena: 2.950 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3*s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 
15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1: 500 
Kč. Večeře: 470 Kč.

 lanovkou na Feuerkogel ©Feuerkogelbahnen Glockneři ©Bad Ischl Tourismus

Glockneři ©Bad Ischl Tourismus

Termální lázně v Bad Ischlu ©Eurothermen

Pravé odshora: „čepice“ glocknerů ©Österreich Werbung
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řMAGICKÁ NOC BALÓNŮ

Jubilejní 40. ročník alpského srazu horkovzdušných 
balónů v rakouském střeisku Filzmoos, to je 30 týmů a 
na 50 horkovzdušných balónů, které společně startují 
nad vrcholky Alp a které večer osvětlují jedinečnou 
párty s muzikou, svařeným vínem, dobrotami a s je-
dinečnou atmosféru.
1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase A). Kolem poledne dojezd do termálních lázní 
Grimming Therme - relaxace a koupání s výhledem na zasněžené hory 
z vnitřních i venkovních bazénů. Nocleh v hotelu 3* v oblasti.

2.den: Po bufetové snídani vás čeká pestrý program v oblasti 
Schladming –Dachstein. Vybrat si můžete podle zájmu a nálady jízdu 
saněmi taženými koňmi v Ramsau, pobyt v dalších termálních lázních 
Therme Amadé, můžete si zalyžovat ve Schladmingu, zaběhat na běž-
kách v údolí, ozkoušet sněžnice či se vypravit na Dachstein či jen tak na 
vyhlídku lanovkou Planai. Zájemci uvidí start horkovzdušných balónů, 
v podvečer zažijete balónovou párty. Dojezd do ČR po půlnoci.

Termín: 12.01. – 13.01. 2019

Cena: 3.200 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3*s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 
15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1: 500 
Kč. Večeře: 470 Kč.

© Coen Weesjes

© Österreich Werbung

Nová kabinová lanovka na Dachstein © Schladming –Dachstein Tourismus
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řTYROLSKÝ KARNEVAL

Průvod Schellerlaufen se koná každé 3 roky a je také 
zařazen do Seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO. Vezměte si i doprovod – koupání v skvělých 
termálních lázních Aqua Dome či místo karnevalu mož-
nost nedělního lyžování v Hochzeigeru v údolí Pitztal.

Karnevalová sezóna patří mezi nejvýznamnější lidové 
události Tyrolska. Nikde jinde nenajdete tolik rozma-
nitých a hluboce zakořeněných karnevalových tradic. 
Slavnostní průvody maškar zde reprezentují symbo-
lický boj mezi zimou a jarem. Jinými slovy se oslavuje 
změna sezóny ze zimy na jaro. V dřívějších dobách totiž 
bylo jaro obdobím naděje a jarní festivaly tak vznikly 
jako radostné oslavy znovuzrození přírody po tuhé 
zimě. V každé obci jsou masky jiné a akce se konají 
jen jednou za 3, 4,5 i více let. V roce 2019 přichází na 
řadu vesnička Nassereith, která slaví své rozloučení 
se zimou jako Schellerlaufen. Vrcholem této tradiční 
akce je souboj mezi medvědem a bojovníkem. Medvěd 
znázorňuje jaro, bojovník naopak zimu. Kromě nich se 
na festivalu představují postavy v převlecích metaře 
nebo zvoníka. Všechny postavy přijedou v krásně vy-
zdobených vozech a mají na sobě hedvábné róby v 
barokním a rokokovém stylu. 

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, z Pra-
hy s nástupy po trase B). Po poledni dojezd do Innsbrucku – prohlídka 
a volno s možností výjezdu lanovkami z centra až vysoko do hor. 
Užijte si alpskou zimu bez lyží a v pohodlí. Nocleh v hotelu v oblasti.

2.den: Na programu jsou dvě naprosto atraktivní věci – tyrolský kar-
neval a koupání v termálních lázních Aqua dome v ledovcovém 
údolí Ötztal. Místo toho můžete klidně celý den lyžovat v Hochzeigeru. 
Návrat do Prahy kolem půlnoci (ostatní místa s časovým odstupem 
jako při odjezdu).

Termín: 16.02.–17.02. 2019 

Cena: 3.400 Kč

Doufáme, že tento zájezd se stane naší stálicí jako třeba 
adventní zájezdy. Každý rok ho uvidíte s úplně jiným 
karnevalem. Tento zájezd zakoupíte do 31.10. se sle-
vou 10 %.

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3*s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 
15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1: 500 
Kč. Večeře: 470 Kč.

Tyrolský karneval © Tirol Werbung

Tyrolský karneval © Tirol Werbung

Aqua Dome © Tirol WerbungTyrolský karneval © Tirol Werbung
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řKARNEVAL V BENÁTKÁCH 

Čeká vás vedle Ria nejslavnější karneval i místa, kde se 
ženil George Clooney. Cesta tam přes Alpy bez nočního 
přejezdu a soukromá loď na dopravu do Benátek slouží 
pro Vaše pohodlí.

1. den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin (trasa A či B, svozy Hradec Králo-
vé, Pardubice a Brno – 400 Kč). Přejezd do italského letoviska Lido di 
Jesolo, ubytování.

2 - 3. den: Benátky (UNESCO) – prohlídka, karneval, lodí po kanálech 
i na ostrovy Murano (ostrov sklářů) a Burano (barevný ostrov, krajky), 
Odjezd 3. den večer

4. den: Návrat do ČR ráno.

Termín: 01.03. – 04.03. 2019

Cena: 5. 590 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2x nocleh v hotelu se snídaní, průvodce; pojiš-
tění CK proti úpadku.

Doplatky: 1/1 – 1.200 Kč, 1 x večeře – 480 Kč, 128 Kč komplexní pojištění. 
Na vstupné a lodě doporučujeme cca 100 EUR.

JARNÍ KVĚTINOVÉ KORZO V HOLANDSKU 
Holandsko je – země květin, vodních kanálů, rozsáhlých 
pastvin s proslulými větrnými mlýny, tulipánových polí, 
naučných skanzenů, sýrových farem a malebných měst 
a přístavů. Zájezd zejména pro milovníky květin, uvidí-
te okouzlující květinové korzo, navštívíte nejslavnější 
květinový park i tradiční vážení sýrů a můžete navštívit 
nejvýznamnější muzea Amsterdamu. 

1. den: odjezd z Prahy ve večerních hodinách (trasa B, svozy Hradec 
Králové, Pardubice a Brno – 400 Kč).

2. den: Aalsmeer - největší květinová burza světa, Amsterdam 
- celodenní prohlídka. Barevný květinový trh, exkurze do brusírny dia-
mantů, projížďka po grachtech, Rijksmuseum (Rembrandt) nebo Van 
Gogh Museum (rezervace nutná předem) nebo Rembrandtům dům, 
variantně expozice Anne Frank nebo expozice piva Heineken, romantika 
uliček na kanálech, dojezd na ubytování

3. den: Alkmaar - centrum sýrů gouda, město na kanálech, tradiční 
historické vážení sýrů v krojích na radničním náměstí, sýrový trh, 
kouzlo uliček na grachtech, ochutnávka specialit, skanzen lidové ar-
chitektury a řemesel s větrnými mlýny v Zaanse Schans s ukázkou 
výroby dřeváků, idylické posezení u jezera, cesta mezi větrnými mlý-
ny, ochutnávka sýrů a čokolády, Keukenhof - světoznámý park, snad 
nejkrásnější park zaměřený na cibuloviny na světě, barevná paleta 
květin na ploše 32 ha lesoparku, kolem 6 milionů tulipánů a cibulovin, 
větrný mlýn, cesta lodí po kanále mezi kvetoucími políčky i lány 
kvetoucích cibulovin - hyacinty, narcisy a první tulipány.

4. den: Noordvijk - jedinečný zážitek: nejslavnější květinové korzo 
na světě – průvod alegorických vozů zdobených květy, řazení na pro-
menádě u moře, procházka u moře, písečné duny, cesta mezi květino-
vými poli do Den Haagu – Mauritshuis - jedna z nejslavnějších galerií 
Nizozemska (Rembrandt, Vermeer), anebo Madurodam - Holandsko v 
miniatuře, Delft - městečko známé díky fajans.Procházka středověkými 
ulicemi u grachtů, odjezd večer.

5. den: Návrat do Prahy časně ráno.

Termín: 10. 04. – 14. 04. 2019

Cena: 7.590 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2x nocleh v hotelu se snídaní, průvodce, pojiš-
tění CK proti úpadku, 

Doplatky: 2.100 Kč – 1/1, 600 Kč - 1x večeře, 510 Kč - záloha na Rijksmuse-
um, 500 Kč - Van Goghovo muzeum, 60 Kč - komplexní pojištění. Zájezd je 
ve spolupráci s partnerskou CK.

Květinová pole ©Holland TB

Květinové korzo ©Holland TB Keukenhof ©Holland TB
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řVELIKONOCE V BAVORSKÝCH LÁZNÍCH

Nejenom západní Čechy mají svůj lázeňský trojúhelník. 
Má ho i Bavorsko a říká se mu „bavorské Toskánsko“, 
protože je zde podobná krajina táhlých mírných kopeč-
ků s přívětivým klima. Bavorské lázně jsou příjemné a 
nejsou drahé. My vám nabízíme relaxaci ve všech třech 
lázeňských centrech. Na výběr je celkem 5 areálů a 
jeden obří svět saun. Odpočiňte si o svátcích. 

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin po trase B (odjezdová místa i před 
Prahou). Termální lázně Bad Griesbach. 17 vnitřních i venkovních 
bazénů o teplotě 18 - 37 C° vám usnadní vaší relaxaci a pohodu. Nocleh 
v hotelu 3* v oblasti.

2.den: Termální lázně Bad BIrnbach – tryská zde až 70°C horký léčivý 
pramen, využívaný v 31 termálních bazénech. V těchto venkovních 
bazénech si můžete užívat vodu o teplotě 26–40°C a přitom se kochat 
výhledem na louky kolem řeky Rott na jihu a na kopcovitou krajinu 
obklopující vesnici na severu. Nocleh ve stejném hotelu.

3.den: Největší lázně oblasti Bad Füssing s třemi termálními areály 
(jeden z nich je aktuálně v rekonstrukci). Obří svět saun Saunahof. 
Na výběr máte Europa Therme s 15 bazény a jedinečným kanálem, 
Johannesbad s vodní plochou kolem 4 500 m² a 13 bazény s teplotou 
od 27 do 39°C s unikátním vulkánem, Lázně I., které už by měly být 
opraveny s 12 bazény a s propojením do Saunahofu. Návrat do Prahy 
kolem 22. hodiny (ostatní místa s časovým posunem jako při odjezdu),

Termín: 20.04. – 22.04. 2019

Cena: 4.200 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: 1/1: 1.200 Kč, 2 x večeře 960 
Kč, komplexní pojištění Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, 
osoby nad 70 let – 364 Kč Vstupy do lázní již od 11,50 EUR/den.

Lázně Bad Birnbach ©Thermenland

Saunahof ©Bad Füssing

Johannnesbad ©Bad Füssing

Lázně Bad Birnbach ©Thermenland

Bad Füssing - Europa Therme © Bad Füssing
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řBAVORSKÉ VELIKONOČNÍ TRADICE  

A STŘEDOVĚKÁ MĚSTEČKA
Tradice zdobení kašen kraslicemi ve Franckém Švýcar-
sku existuje více jak sto let. Největší velikonoční kašnu 
zapsanou v Guinessově knize rekordů zdobí 12.000 
kraslic. Lidové bavorské velikonoční tradice ve skan-
senu Bad Windsheim. Nejslanější evropský termální 
bazén. Historická středověká městečka.
1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin po trase B (odjezdová místa i před 
Prahou). Návštěva středověkých městeček Nördlingen a Dinkelsbühel. 
Dinkelsbühel je „hlavním městem“ tzv. Romantické cesty. Časopis Fo-
cus ho loni označil za nejkrásnější středověké německé město. Věže, 
brány, křivolaké uličky, hradby, romantická zákoutí s hrázděnými domy. 
Nördlingen – kruhové středověké město, které celé v délce 2,7 km 
můžete obejít po hradbách. 12 věží a 5 bran zdobí tento nádherný 
středověký prstenec. Celé město můžete shlédnout z věže Daniel. Celé 
město leží v obřím kráteru po meteoritu (muzeum). Nocleh v hotelu v 
blízkém okolí. 

2.den: Rozsáhlý skansen v Bad Windsheimu v čase Velikonoc před-
stavuje nejrůznější řemesla a tradice. Rothenburg – jedno z nej-
krásnějších středověkých měst Evropy s hradbami, hrázděnými domy, 
uličkami a Německým muzeem Vánoc. Velikonoční kašna.V podvečer 
pobyt v termálních lázních Bad Windsheim s neslanější termálním 
bazénem v Evropě (malé „Mrtvé moře“). Nocleh.

3.den: Nejkrásnější velikonoční kašny, například tu ve Forchheimu 
před nejkrásnější středověkou hrázděnou radnicí v Německu či tu, která 
je největší na světě a zdobí ji na 12 tisíc kraslic. Bamberg (UNESCO) 
– jedno z nejkrásnějších německých historických měst s tisícovkou 
historických domů, s kostely na 7 návrších a s 8 pivovary v podzámčí. 
Čtvrť Malé Benátky, hrad z filmu Tři mušketýři, radnice na ostrůvku…
Návrat do Prahy kolem 22. hodiny (ostatní místa s časovým posunem 
jako při odjezdu),

Termín: 19.04. – 21.04. 2019

Cena: 3.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: 1/1: 1.000 Kč, 2 x večeře 960 
Kč, komplexní pojištění Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, 
osoby nad 70 let – 364 Kč

Rothenburg ©DZT, foto: Francesco Carovillano Dinkelsbühel ©TV Dinklesbühel

velikonoční kašna Bieberbach ©TZ Fränkische Schweiz, foto:Florian Trykowski

velikonoční kašna Rothenburg ©DZT
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řKVĚTINOVO - RELAXAČNÍ VÍKEND

Užijte si jaro o měsíc dříve . Květinový víkend, ve kterém 
budete v sobotu chodit třeba v plavkách tropickým 
pralesem a ve kterém v neděli uvidíte 20 tisíc květů 
orchidejí, největší evropskou kamélii či se projedete 
kočárem kolem zámku z filmu Tři oříšky pro Popelku.
1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase F). Největší evropský tropický prázdninový 
rezort pod střechou největší haly na světě na ploše 100.000 m2 a 
nově i s venkovní sekcí. Bazén Tropické moře je 200 m dlouhý (voda 
28°C), deštný tropický prales s 50 tisíci rostlinami a 3 km chodníků, 
denně představení a show, tropický bazén Laguna má vodu teplou 
32°C, létání balónem, tropická vesnice, vodopád, nejdelší německý 
venkovní kanál o délce 250 m, největší evropský saunový komplex, 
největší evropský svět tobogánů začíná na věži ve výšce 27 m,…V 
areálu si užijete minimálně 8 hodin zábavy. Nocleh v hotelu 3* v oblasti.

2.den: Svět orchidejí v Drážďanech – snad největší a nejkrásnější 
světová výstava orchidejí od vystavovatelů z desítek zemí od Taiwanu 
po Kolumbii: 100.000 květů * 20.000 rostlin * 5.000 m2 výstavní plo-
chy. Největší a nejstarší evropská kamélie v květu na zámku Pillnitz 
– téměř 9 m vysoká s průměrem 11 metrů s desetitisíci rudých květů 
byla zasazena roku 1779 a vy si můžete její výhonek i zakoupit. Dům 
palem a krásný zámek na břehu Labe. Zámek Moritzburg – procház-
ka parkem s výhledy na zámek jako z pohádky Tři oříšky pro Popelku. 
Návrat do Prahy kolem půlnoci (ostatní místa s časovým odstupem 
jako při odjezdu).

Termín: 

23.03. – 24.03. 2019

Cena: 2.800 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3*s bufetovou sní-
daní, průvodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: komplexní 
pojištění Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby 
nad 70 let – 364 Kč 1/1: 500 Kč. Večeře: 470 Kč.

Zámek Pillnitz ©Schlösserland Sachsen

Tropické ostrovy ©Tropical Islands

Zámek Moritzburg ©Schlösserland Sachsen
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á ř

NEJVĚTŠÍ ALPSKÉ KVĚTINOVÉ KORZO  
A SVĚT ALPÍNEK
Narcisový festival v Solné komoře s autokorzem a lod-
ním korzem. Tento zájezd jezdíme od roku 1992. I letos 
je celý věnován krásám alpské přírody a půvabu obřích 
soch z miliónů květů alpských narcisů.
 
1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase A). Rakouské alpské jezero Traunsee (dlouhé 
12 km, hluboké 191 m) – zastávka u vodního zámku Orth. Hlavní náplní 
tohoto programového dne je výjezd kabinovou lanovkou na vrchol 
Feuerkogel na „nejslunečnější místo“ v Horním Rakousku. Lanovka si 
zahrála v hollywoodském filmu Kam orli nelétají s Clintem Eastwoo-
dem a Richardem Burtonem. Panoramatický rozhled od Dachsteinu po 
okolní jezera. Na nejkrásnější a nejslunečnější náhorní plošině v Horním 
Rakousku vás čekají nádherné výhledy a četné možnosti kratších túr, 
např. výlet na k impozantnímu kříži Europakreuz, ve kterém je z každé 
země EU jeden kámen. Rozkvetlé alpínky. Pokud si chcete udělat jiný 
program, můžete vyrazit na procházku kolem dvou kouzelných horských 
jezer Langbathseen či si udělat lodní výlet po jezeře Traunsee. Noc-
leh v hotelu v oblasti. Obvykle v blízkosti St.Georgen v oblasti jezera 
Attersee, které je nejdelší v rakouských Alpách a které je i 3. největším 
a nejhlubším rakouským jezerem.

2.den: Po bufetové snídani a zastávce na jedné z vyhlídek vás čeká 
největší květinová událost v Alpách – dopoledne vás čeká auto korzo 
s desítkami soch z miliónů květů divokých narcisů v lázních Bad 
Aussee. Předtím si ale můžete květinové sochy vystavené v lázeňském 
parku na soutoku Traunů v klidu prohlédnout i vyfotit. V čele průvodu 
jdou krojované skupiny a hudební kapely. Odpoledne probíhá lod-
ní korzo po jezeře Grundlsee. Možnost plavby po tajemném jezeře 
Toplitzsee. Zájemci mohou místo lodního korza navštívit nejnovější 
alpské termální lázně Narzissentherme se slanou vodou a s výhledy 
k Dachsteinu.Návrat do Prahy plánován kolem 22. – 23. hodiny (ostatní 
nástupní místa s časovým posunem jako při odjezdu).

Termín: 01.06. – 02.06. 2019

Cena: 3.200 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu kategorie 3* s bufetovou sní-
daní, průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Možné doplatky: Jednolůžkový pokoj: 400 Kč, večeře v hotelu: 480 Kč. 
Vstupenka na obě korza: 450 Kč (děti do 15 let zdarma), komplexní pojiš-
tění komplexní pojištění Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, 
osoby nad 70 let – 364 Kč

Víte, že... jednu sochu vytváří obvykle cca 20 lidí? V jedné soše je použito 
až 300.000 květů divokých alpských narcisů. Další stovky lidí pomáhají 
při trhání. Vše se sbírá ručně a používají se jenom nepoškozené kvě-
ty. Pro zachování krásy alpských narcisů nechávají sedláci části svých 
alpských luk bez zásahů.

60. ROČNÍK

Lodní korzo ©Narzissenfest

Lodní korzo ©Narzissenfest

Zdobení narcisových soch © Steirmark Tourismus, foto: Gery Wolf© Steirmark Tourismus, foto: Gery Wolf
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řALPSKÉ VODOPÁDY A SOUTĚSKY

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin po trase B (odjezdová místa i před 
Prahou). Národní park Berchtesgaden - plavba lodí po křišťálově 
čistém jezeře Königssee pod nejvyšší německou skalní stěnou hory 
Watzmann k dalšímu křišťálově čistému jezeru Obersse, kde je i nej-
vyšší vodopád Německa Röthbachfall s výškou 470 metrů. Soutěska 
Wimbachklamm v Ramsau a jeden z nejznámějších motivů z bavor-
ských Alp – kostel v Ramsau. Nocleh v hotel 3* v Loferu s bazénem.

2.den: Po bohaté bufetové snídani krásný program v údolí Saalchtal 
se 2 vstupy a s lanovkou v ceně zájezdu (karta Saalachtal). Soutěska 
Vorderkaserklamm ve sv. Martinu (velmi snadno dostupná, 400m 
dlouhá, 89 m hluboká a úzká od 6 metrů do 80 cm) a 600 m soutěska 
Seisenbergklamm s orchidejovou stezkou. Jeden z nejkrásnějších 
turistických „almgebietů“ v Rakousku - Loferer Alm – lanovkou v ceně 
zájezdu vyjedeme na horské pastviny s dalekými výhledy a obrovský-
mi možnostmi lehké pěší turistiky. Tento týden si můžete udělat svůj 
individuální program – krásné procházky podél řeky Saalach, půjčovny 
kol a elektrokol –parádní stezka, půjčovny kajaků,….Nocleh ve stejném 
hotelu.

3.den: Nejvyšší rakouské vodopády Krimmelské vodopády – velmi 
bohaté na vodu a padající ve 3 stupních z výšky 380 m. Kdo už bude 
„převodopádovaný“ může prožít nedělní odpoledne v termálních 
lázních v Badhofagstein s umělým termálním jezerem. Pro ostatní 
máme snad nejkrásnější rakouskou soutěsku zakončenou vodopádem 
Liechtensteinklamm a vodopád v lázních Bad Gastein, který spadá 
přímo do města a který patří k nejznámějším rakouským vodopádům. 
Stovky malířů minulosti ho přenesly do svých obrazů. Rovněž spadá 
ve 3 stupních a je vysoký 340 metrů. Návrat do Prahy kolem 22. hodiny 
(ostatní místa s časovým posunem jako při odjezdu),

Termín: 31.05. – 02.06. 2019

Cena: 4.200 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, sobotní vstupy (2 soutěsky, lanovka) pojištění CK proti úpadku. Do-
platky: 1/1: 1.000 Kč, 2 x večeře 960 Kč, komplexní pojištění Allianz: 15-70 
let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 

Krimmelské vodopády © Bryan Reinhard

Svět pastvin Loferer Alm © Saalachtal Tourismus

Řeka Saalach u Loferu © Saalachtal Tourismus

Soutěska u Loferu © Saalachtal Tourismus
Soutěska Wimbachklamm © DZT
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řALPSKÉ VODOPÁDY, SOUTĚSKY  

A VYHLÍDKY
Program 2, novinka

Nepotřebujete žádný den dovolené, výhodou jsou la-
novky a vstupy v ceně, nevýhodou trochu dražší uby-
tování, ve kterém je karta na vstupy –tak či onak je to 
ale velmi výhodné.

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin po trase A (odjezdová místa i před 
Prahou). Čekají vás dvě první přírodní „pecky“ . Druhá nejdelší rakouská 
soutěska a nejdelší soutěska Horního Rakouska Dr.- Vogelgesang 
– Klamm měří 1.500 m, je divoká a romantická s peřejemi i vodopády. 
V pozdním odpoledni si můžete vybrat. Když budete unaveni, vnoříte 
se do léčivé termální vody lázní Grimming Therme v Bad Miterndorfu, 
které se jmenují podle hory Grimming – nejvyšší samostatně stojící alp-
ská hora. Nebo vyrazíte na malou procházku ke kouzelnému vodopádu 
u řeky Salza – nejoblíbenější smaragdově křišťálově čistá vodácká řeka. 
Nocleh v hotelu v oblasti Schladming-Dachstein.

2.den: Po bufetové snídani vás čeká Dachstein a jeho atrakce – ledo-
vec, Ledový palác se sochami, vyhlídky Sky walk, visutý most, Schody 
do nikam. Lanovku i mýtnou silnici máte v ceně zájezdu. Ramsau 
– horské pastviny se salašemi a impozantními výhledy na stěny Dach-
steinu při procházkách. Nocleh ve stejném hotelu.

3.den: Po bufetové snídani vás čeká Wilde Wasser – krásné vodopády 
v údolí Untertal u Schladmingu vč. nejvyššího štýrského vodopádu 
(vstup v ceně), snadno dostupné alpské jezero Steierischer Bodensee 
s impozantním vodopádem (mýto v ceně) – půjčovna loděk, jezero plné 
pstruhů, skvělá rybárna, špacírovací cesty, kousek k vodopádu,…Návrat 
do Prahy do půlnoci.

Termín: 05.07. – 07.07. 2019

Cena: 4800 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní včet-
ně ubytovací karty Sommercard (výše uvedené lanovky a vstupy v ceně), 
pojištění CK proti úpadku. Doplatky: 1/1 – 1.000 Kč, 2 x večeře: 900 Kč, 
komplexní pojištění Allianz –strana 99.

Pastviny pod Dachsteinem © TV Chladming - Dachstein

Visutý most na Dachsteinu © TV Chladming - Dachstein
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řPRODLOUŽENÝ VÍKEND POD DACHSTEINEM

Heslo „Lanovky a polopenze v ceně“, termíny v čase 
babího léta a příští rok i v čase květu alpských růží, 
nejkrásnější přírodní kouty kolem Dachsteinu…a na 
Dachsteinu.

3 dny v jedné z nejlepších turistických oblastí Rakouska 
s lanovkami i mýtnými silnicemi v ceně zájezdu – na 
Dachstein i kolem Dachsteinu, nejvyšší štýrský vodo-
pád, Ledový palác, dech beroucí vyhlídky, ve 2. ter-
mínu slavnost alpských růží, jejichž desetitisíce květů 
pokrývají hory všude kolen vás. V podzimním termínu 
čas barev babího léta – modřínů pod modrým nebem.

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase A). Kolem poledne příjezd do Schladmingu. 
Výjezd lanovkou na „domácí“ vrchol Schladmingu Planai (v ceně), od-
kud jsou krásné výhledy na Dachstein, procházkový vyhlídkový okruh 
. Ve 2. termínu desetitisíce květů alpských růží (pěnišník chlupatý, 
rododendron, azalka). Nocleh v hotelu 3* v oblasti.

2.den: Po bufetové snídani vás čeká parádní horský den na Dach-
steinu i na pastvinách a salaších pod jeho jižní stěnou. Program 
vhodný pro každého od malých dětí po seniory. Novou kabinovou 
lanovkou (v ceně mýto i lanovka) vyjedeme během 4 minut na Dach-
stein – do výšky cca 2.700 m (v lanovce je i podlahové skleněné okno, 
při troše štěstí i „cabrio“ jízda na „terase“ lanovky. Nekonečné výhledy 
z Dachsteinu obzvláštňují atrakce vybudované v posledních několika 
letech – vyhlídka Sky Walk s prosklenou podlahou cca 300 m nad pro-
pastí nad stěnou Dachsteinu – jedna z nejatraktivnějších vyhlídkových 
plošin v celých Alpách. Předloni byl otevřen víc jak 100 metrů dlouhý 
visutý most a další vyhlídková prosklená platforma Schody do prázd-
na. Procházka po ledovci, návštěva Ledového paláce uvnitř ledovce 
se sochami,…Odpoledne horské pastvina v Ramsau pod jižní stěnou 
Dachsteinu – lehká turistika v překrásném horském prostředí s horskou 
stěnou, pastvinami, salašemi a s možností dát si něco dobrého u jejich 
vlídných majitelů. Nocleh v hotelu.

3.den: V 1. termínu: Údolí Untertal (mýto v ceně) s mohutnými 
vodopády vč. nejvyššího vodopádu Štýrska. Výjezd lanovkou na 
Reiteralm (v ceně) – lehká trasa vás přivede k jezeru Spielgelsee .Ná-
vštěva jednoho z nejkrásnějších jezer v oblasti – Steierisches Bodensee 
(mýto v ceně). V 2. termínu: Výjezd lanovkou na Reiteralm (tento 
den zvýhodněná cena) – jedno z nejznámějších a nejoblíbenějších 
výletních míst v oblasti Schladming – Dachstein. Pohodlná a lehká 
trasa vás přivede k jezeru Spielgelsee, ve které se zračí stěny Dach-
steinu jako v zrcadle. V 11 hodin zahájí slavnosti alpských růží horská 
bohoslužba, na všech chatách hrají živé kapely, folklórní vystoupení a 
obrovská pohoda. Jako tečka za zájezdem vás čeká návštěva jedno-
ho z nejkrásnějších jezer v oblasti – Steierisches Bodensee (mýto 
v ceně) – snadno dostupné malebné jezero s tisíci pstruhy, nad kterým 
spadá mohutný vodopád. Procházky, možnost zapůjčení lodiček i rybí 
restaurace přímo u jezera. Nebo krátká procházka k vodopádu. Návrat 
do Prahy je plánován kolem 22. – 23. hodiny (ostatní nástupní místa 
s časovým posunem jako při odjezdu).

Termíny: 

05.07. – 07.07. 2019 slavnosti alpských růží

04.10. – 06.10.2019 alpské babí léto

Cena: 5.800 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu 3* (v ceně ubytování karta 
Sommercard – lanovky zdarma) s bufetovými snídaněmi a servírovanými 
večeřemi, průvodce, pojištění CK proti úpadku. 

Doplatek: komplexní pojištění Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 
91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč

U našich alpských prodloužených víkendů si vždycky 
můžete prostřední den udělat svůj vlastní program –
túru do nějakého překrásného míst. V tomto případě 
například k jezeru Duisitzkarsee, které patří k nejkrás-
nějším štýrským jezerům.

Ramsau © TV Chladming - Dachstein

Jezero Duisitzkarsee © TV Chladming - Dachstein
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řŠTÝRSKÁ SOLNÁ KOMORA  

A ZÁPADNÍ DACHSTEIN

JEDNA Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH RAKOUSKÝCH 
TURISTICKÝCH OBLASTÍ NABÍZÍ KRÁSY 
JEZER, VYHLÍDEK, JESKYNÍ, MĚSTEČEK I 

TERMÁLNÍHO KOUPÁNÍ

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase A). Kolem poledne příjezd do Gosau. Od-
poledne vás čekají procházky kolem Gosauského jezera s výhledem 
na ledovec Dachsteinu, výjezd lanovkou pod „dolomitický“ hřeben 
Gosaukamm – překrásné možnosti procházek s výhledy či procházka 
k Zadnímu gosauskému jezeru. Nocleh v hotelu v oblasti. 

2.den: Po bohaté bufetové snídani vás čeká program ve štýrské části 
Solné Komory – dopoledne malá procházka od jezera Grundlsee k je-
zeru Toplitzsee, které je opředeno legendami o nacistických pokladech, 
ty ukrývá jeho těžko dostupné a členité dno plné jeskyní a průrev (ve 
spodní části jezera je slaná voda). Romantická plavba motorovými 
pramicemi podél kolmých skalních stěn s vodopády k malému 
jezírku Kammeersee, do kterého spadá vodopádem pramen řeky 
Traun. Prohlídka lázní Bad Aussee, ve kterých je soutok „tři Traunů“ a 
kde je největší znak mercedesu na světě v podobě unikátního mostu. 
Je zde i nejužší dům Rakouska či historický solný úřad. Odpoledne 
máte na výběr (rozhodnout se můžete na místě) - výlet k jezeru Altau-
sser See – krásný nenáročný vyhlídkový okruh podél jezera (vyhlídky 
na ledovec Dachsteinu) až k útulné restauraci do míst, kde se natáčel 
poslední James Bond – film Spectre. Zpátky se můžete vrátit výletní 
lodí. Nebo výjezd panoramatickou silnicí na Loser (mýto) – skalní okno, 
horské pleso, vyhlídky, vrcholový kříž. Zájemci mohou celé odpoledne 
(nebo i celý den) prožít v nových krásných lázních se slanou termální 
vodou Narzissentherme. Program druhého dne si můžete sami až na 
místě vybrat podle nálady, počasí, …je to na vás.

3.den: Dachsterin – Krippenstein: Další naprosto atraktivní turistická 
oblast –výjezd lanovkami – vyhlídka Pět prstů, dvě jeskyně – jedna 
z největších na světě Mamutí a jedna z největších ledových v Evropě. 
Možnosti pohodové turistiky. Zastávka v Hallstattu – jezero,kostel, 
vodopád a v Bad Ischlu s možností zakončit den v termálních lázních 
opět i se slanou vodou Kaisertherme. Návrat do Prahy do půlnoci 
(ostatní místa s časovým odstupem jako při odjezdu).

Termíny: 

05.07. -07.07.2019 tisíce alpských růží

27.09. – 29.09. 2019 alpské babí léto

Cena: 4.200 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu 3* s bufetovými snídaněmi, 
průvodce, pojištění CK proti úpadku. 

Doplatek: komplexní pojištění Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 
91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 2 x večeře v hotelu: 900 Kč. 1/1: 800 Kč.

Gosaukamm ©Strasser

Ledová jeskyně Dachstein© Dachstein Tourismus, foto: Manfred Schoepf

Vyhlídka Pět prstů © Dachstein Tourismus, foto: Leo Himsl

Plavba po Töplitzsee Dachstein Tourismus, foto: Steiermark Tourismus
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řŠTÝRSKÉ PECKY

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin po trase A (odjezdová místa i před 
Prahou). Čekají vás dvě první „pecky“ – jedna přírodní a jedna architekto-
nická. Druhá nejdelší rakouská soutěska Dr.- Vogelgesang – Klamm 
měří 1.500 m je divoká a romantická s peřejemi i vodopády. Admont – 
největší klášterní knihovna na světě. Dojezd na ubytování. Hotel 3*.

2.den: Jezero Leopoldsteiner See, rakouská „železná hora“ Eisenerz 
– jízda největšími vozidly na světě, které váží 55 tun, jedinečným 
obřím dolem. Grüner See. Jedno z nejčistších evropských jezer s 
křišťálově průzračnou a smaragdově zbarvenou vodou s parkem 
na dně je na jaře magnetem turistů. V zimě 2 m, ale v létě 12 m hluboké 
jezero ukrývá na dně lavičky i most přes potok. Aby se voda nekalila, 
byl zakázán vstup potápěčům, kteří s oblibou posedávali na lavičkách 
na dně a pro které to byla Mekka. Můžete si tak nerušeně užívat tento 
přírodní div. Marizaell – nejvýznamnější poutní místo Rakouska 
s posvátnou bazilikou patří mezi 7 hlavních evropských poutních 
míst třeba vedle Fátimy. Nocleh v hotelu.

3.den: Erlaufsee – Gemeidealpe. Lehká turistika v okolí Mariazellu. 
Půjčovna elektro loděk na jezeře, výjezd lanovkou na vrchol Gemeideal-
pe – výhledy, lehká turistika, možnost sjezdu kopce na koloběžkách. 
Národní park Geäuse. Návrat do Prahy kolem 23. hodiny.

Termín: 31.05. – 02.06. 2019

Cena: 4.300 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: 1/1: 1.000 Kč, 2 x večeře 960 
Kč, komplexní pojištění Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, 
osoby nad 70 let – 364 Kč 

Projížď ka největším autem světa © August Zoebl

Největší klášterní knihovna světa © Steiermark Tourismus Jezero Grünner See ©Steiermark Tourismus, foto: Heinz Toperczer

Národní park Gesäuse ©Andreas Hollinger

Jezero Grünner See ©Steiermark Tourismus, foto:Werberger

Železná hora © Steiermark Tourismus, foto: Schiffler
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řTO NEJLEPŠÍ ZE ŠTÝRSKA 

se slavností shánění stád lipicánů

LIPICÁNI, TERMÁLKY, UNESCO MĚSTO, 
KLÁŠTER, HRAD, HUNDERTWASSER 

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase J). Po poledni příjezd do štýrské metropole 
Grazu (Štýrský Hradec, UNESCO) – prohlídka města. Možnost nákupů – 
Graz patří mezi oblíbené nákupní město zejména Slovinců a Chorvatů, 
má italský středomořský ráz. Nocleh v hotelu 3* v oblasti.

2.den: Po bufetové snídani váš čeká jako hlavní program svět bílých koní 
v Piberu a Köflachu se slavností shánění stád lipicánů, prezentace 
koní, trh, doprovodný program.Dopoledne navštívíte nejstarší fun-
gující cisterciácký klášter na světě Rein, odpoledne po slavnosti pak 
Hundertewasserův kostel v Bärnbachu. Nocleh ve stejném hotelu.

3.den: Prohlídka hradu Riegensburg. Ke Štýrsku neodmyslitelně patří 
termální lázně, my jsme pro vás vybrali ty největší, které čerstvě nosí 
tituly „Rakouské lázně číslo 1“ a „Nejlepší rakouský termální resort“ 
a které mají 3 světy. V lázních Bad Loipersdorf je voda teplá až 36°C a 
plochu 36.000 m2. Návrat do Prahy do půlnoci (ostatní místa s časovým 
odstupem jako při odjezdu).

Termín: 13.09. – 15.09. 2019

Cena: 4.300 Kč

 Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu 3* s bufetovými snídaněmi, 
průvodce, pojištění CK proti úpadku. 

Doplatek: komplexní pojištění Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 
91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 2 x večeře v hotelu: 900 Kč. 1/1: 800 Kč.

Klášter Rein © Graz Tourismus

Graz – pohoda na Zámeckém vrchu © Graz Tourismus

Shánění lipicánů © Rene van Bakel

Ulice Sporgasse v Grazu © Graz Tourismus

Termální lázně Bad Loipersdorf ©Steiermark Tourismus
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řPOHÁDKOVÉ ZÁMKY POHÁDKOVÉHO KRÁLE 

LUDVÍKA II. A PAMÁTKY BAVORSKÝCH ALP
Nejkrásnější památky v kouzelných bavorských Alpách

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase B). Horský klášter Ettal s pivovarem a sýrár-
nou. Prohlídka pohádkového zámku Neuschwanstein krále Ludvíka 
II. K zámku se dostanete pěšky nebo vyjedete kočáry taženými koňmi. 
Soutěska s vodopádem a vyhlídkovým můstkem. Jezero Alpsee. His-
torické městečko Füssen. Nocleh v hotelu v oblasti.

2.den: Po bufetové snídani vás čeká prohlídka královského zámku 
Linderhof a jeho zahrad s největší umělou jeskyní na světě. Wies 
– nejkrásnější rokoková výzdoba kostela (UNESCO). Oberammergau 
–typické bavorské městečko s malovanými domy. Návrat do Prahy je 
plánován kolem 22. – 23. hodiny (ostatní nástupní místa s časovým 
posunem jako při odjezdu).

Termíny: 

01.06 - 02.06. 2019

05.07. - 06.07. 2019

28.09. – 29.09. 2019

27.10. – 28.10. 2019

Cena: 3.300 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu kategorie 3* s bufetovou sní-
daní, průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Možné doplatky: Jednolůžkový pokoj: 400 Kč, večeře v hotelu: 480 Kč. 

Pojedeme i v roce 2019 (25.-26.5. a 28.-29.9., zájezd si můžete si u nás za-
koupit až do Vánoc za stejnou cenu jako ten letošní, navíc se slevou 10 %, 
tedy za 2.970 Kč).

Alpy v Allgäu se zámky Ludvíka II. © Schloesser.bayern GmbH.

Královský zámek Herrenchiemsee © Schloesser.bayern GmbH.

Královský zámek Linderhof © Schloesser.bayern GmbH.

Královský zámek Neuschwanstein © DZT
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řHORY V PLAMENECH A ZÁMKY LUDVÍKA II.

Jedna z nejkrásnějších alpských slavností Hory v pla-
menech. Tato tyrolská slavnost slunovratu je zapsaná 
v Listině nehmotného světového kulturního dědictví 
UNESCO. Na úbočích hor rozzáří noc obří až stovky 
metrů velké obrazce z ohňů. Hřebeny jsou vyzdobe-
ny rovněž ohni, a to včetně nejvyšší německé hory 
Zugspitze. Stovky horolezců rozsvítí tisíce loučí do 
vesměs křesťanských obrazů včetně například obli-
čeje Ježíše. Přidejte si nejnavštěvovanější německý 
zámek- pohádkový Neuschwanstein, nejdelší visutý 
most na světě, zlatý zámek Linderhof, druhé největší 
tyrolské jezero či soutěsku s vodopádem a vás parádní 
víkendový program je hotov.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase B).

Prohlídka pohádkového zámku Neuschwanstein krále Ludvíka II. K zám-
ku se dostanete pěšky nebo vyjedete kočáry taženými koňmi. Soutěs-
ka s vodopádem a vyhlídkovým můstkem. Jezero Alpsee. Historické 
městečko Füssen. Ubytování v hotelu na tyrolské straně Zugspitze. Pro 
zájemce večerní výjezd na slavnost Hory v plamenech.

2.den: Po bufetové snídani vás čeká prohlídka královského zámku 
Linderhof a jeho zahrad s největší umělou jeskyní na světě. Druhé 
největší tyrolské jezero Plansee. Nejdelší visutý most na světě v Reu-
tte je dlouhý 402 m a vede nad údolím mezi dvěma hrady ve výšce 
skoro 100 metrů nad zemí. Návrat do Prahy je plánován kolem 22. – 23. 
hodiny (ostatní nástupní místa s časovým posunem jako při odjezdu).

Termín: 22.06 - 23.06 2019

Cena: 3.300 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu kategorie 3* s bufetovou sní-
daní, průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Možné doplatky: Jednolůžkový pokoj: 400 Kč, večeře v hotelu: 480 Kč. 

Důležité upozornění: V případě dlouhotrvajícího deště nebudou kvůli 
bezpečnosti horolezců ohně zapáleny, v případě mlhy rovněž ne. Zájezd 
se pojede ale i tak s denními programy a vliv počasí na přesun slavnosti 
nemůže být důvodem ke stornování zájezdu. Večerní slavnost je bonus 
k standardnímu víkendovému zájezdu , ačkoliv je v názvu zájezdu. Děku-
jeme za pochopení a akceptaci tohoto faktu.

Nejdelší visutý most světa © Tirol Werbung Slavnost Hory v plamenech ©Tirol Werbung

Zámek Neuschwanstein © DZT

Slavnost Hory v plamenech ©Tirol Werbung

Obří obrazce z ohňů © Tirol Werbung
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řPOHODOVÝ VÍKEND V NÁRODNÍM PARKU 

BERCHTESGADEN
s výjezdem na Orlí hnízdo

Víkendový zájezd do nejkrásnější alpské přírody Ba-
vorska s atraktivním programem (plavba po Königssee, 
solný důl, Orlí hnízdo) ale i s možností pro vás – udě-
lejte si svůj individuální program – turistika, posezení 
v typických bavorských pivních zahrádkách, lanovka 
na vrchol Jenner, solné lázně Watzamnn Therme,…).

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hod. (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase A). Národní park Berchtesgaden - plavba 
elektro lodí po průzračném jezeře Königssee (Nejhlubší a nejčistější 
německé jezero fjordovitého tvaru). Po stěnách spadají vodopády, 
uslyšíte i světoznámé echo). Plavba ke kostelu sv. Bartoloměje pod 
nejvyšší německou skalní stěnou hory Watzmann a nebo dále k dalšímu 
křišťálově čistému jezeru Obersse, kde je i nejvyšší vodopád Německa 
Röthbachfall s výškou 470 metrů. Krásné procházky malebnou krajinou 
nabízejí obě jezera. Nocleh v hotelu 3 *v oblasti.

2.den: Výlet na Kehlsteinhaus - Orlí hnízdo - místním busem 
vyhlídkovou silnicí a luxusním výtahem ve skále na vyhlídkovou 
chatu Orlí hnízdo. Odpoledne prohlídka solného dolu. Kdykoliv mů-
žete zajít do solných lázní. Návrat do Prahy je plánován kolem 22. – 23. 
hodiny (ostatní nástupní místa s časovým posunem jako při odjezdu).

Termíny:

08. 06. - 09. 06. 2019

06. 07. - 07. 07. 2019

21.09. - 22.09. 2019

12.10. – 13.10. 2019 babí léto

Cena: 3.200 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu kategorie 3* s bufetovou sní-
daní, průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Možné doplatky: Jednolůžkový pokoj: 400 Kč, večeře v hotelu: 480 Kč. 

Důležité upozornění: Program jednotlivých dní je možné prohodit podle 
počasí.

 

soutěska Wimbachklamm © DZT, fotograf Rafa Pérez / Kamaleon

Slný důl Berchtesgden © solný důl Berchtesgden

Jízda do solného dolu © solný důl Berchtesgden

z plavby ke kostelu sv.Bartoloměje ©Berchtesgadener Land Tourismus, fotograf: Marika Hildebrand
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řNOSTALGICKÁ CESTA SOLNOU KOMOROU 

S CÍSAŘSKÝM PÁREM 
Pohodový víkend v Solné komoře s jezery městečky, 
výhledy i s nostalgickými jízdami parníky či zubačkou 
jednou z nejkrásnějších rakouských alpských krajin. 
Možnost koupání v solných lázních v Bad Ischlu.

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hod. (odjezdová místa i před Prahou, z Pra-
hy s nástupy po trase A). Rakouské alpské jezero Traunsee (dlouhé 12 
km, hluboké 191 m) – plavba lodí z Gmundenu kolem vodního zámku 
Orth, kláštera Traunkirchen, kolem skalní stěny hory Traunstein a 
přes obří vodní vír do Ebensee ( v prázdninovém termínu nejstarším 
kolesovým uhelným parníkem světa, který se jmenuje podle jedné z dcer 
Františka Josefa Gisely a který poprvé vyjel 24. září roku 1871. Dodnes 
ho pohání stroj vyrobený v Praze. Bad Ischl – letní sídlo Františka Jo-
sefa - Císařská vila, kterou nechal císař ve tvaru písmene E vystavět pro 
svoji milovanou Sisi (Elisabeth), hotel Austria, kde se císařský pár poprvé 
setkal, nádraží, kam přijížděla vídeňská honorace, cukrárna Zauner, kam 
s oblibou císařský pár chodil, vily slavných, například Lehárova vila,…
Císař zde pravidelně slavíval své narozeniny, pobýval zde vždy několik 
týdnů v roce, roku 1914 zde vyhlásil válku Srbsku a napsal zde i „Mým 
národům“,…Možnost koupání v Císařských termálních lázních se 
slanou vodou. Nocleh v hotelu v okolí.

2.den: Po bufetové snídani vás čeká výlet, který patřil ke standartnímu 
programu připravovanému osobně Františkem Josefem v Rezidenci 
v Bad Ischlu pro státní hosty. Z Bad Ischlu vyrážela společnost parním 
vlakem do Sv. Wolfgangu, odtud parníkem po jezeře k dolní stanici 
zubačky na Schafberg a tou až na fantastický vyhlídkový vrchol, kde 
panstvo často i přespávalo. Poprvé byl František Josef na Schafbergu 
26. srpna 1894. V horském hotelu například nocoval z 13. na 14. srpna 
1897. My pro vás máme připravenu cestu parníkem po Wolfgangsee 
a výjezd zubačkou, v prázdninovém termínu s originální lokomotivou 
z časů Františka Josefa, v ostatních termínech repliky) na Schafberg, 
odkud uvidíte řadu jezer Solné komory z ptačí perspektivy, a to včetně 
největšího Attersee i včetně krásných velkých jezer Mondsee a Wolf-
gangsee. Čeká vás i prohlídka sv. Wolfgangu a i městečka St.Gilgen, 
kde bydlela Mozartova rodina. Zastávka u jezera v Mondsee. Návrat 
do Prahy kolem 22. hodiny (ostatní místa s časovým odstupem jako 
při odjezdu).

Termíny: 

22.06. - 23.06.

17.08. – 18.08.

28.09. – 29.09.

Cena: 3.200 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, průx-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatek: 480 Kč – večeře, 400 Kč – 1/1. 
Pojištění viz strana 99.

V letním termínu možnost koupání v jezerech, zejména Wolfgang-
see má velmi teplou tyrkysově modrou vodu s kvalitou vody pitné 
(vstup na pláže s lehátky i zázemím stojí cca 3-4 EUR, teplota vody 
v srpnu 24-27°C). V dalších termínech se můžete v sobotu v pod-
večer vykoupat v termálních lázních v Bad Ischlu či si zde dopřát 
místo poznávacího programu celodenní relaxaci a koupání.

Jezero Traunsee ©Österreich Werbung Homberger Plavba Wolfgangsee © Wolfgangsee Schiffahrt

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

strana 78 jen prosím tě v 
prvním dnu  tu větu s plavbou 
červeně, naopak druhý den 
Pasov a Donauschlinge černě. 
Ještě projedu obálkové strany 
a bude to. Na tu poslední k 
rámečku nic psát nemusíme. 
Díky

VÍKEND S PLAVBAMI PO DUNAJI
aneb od kaňonu Dunaje po nejkrásnější dunajský meandr

víkend s 2 plavbami po Dunaji v nejkrásnějších úse-
cích, s krásnými bavorskými městy, s kláštery, pivem 
a velkou pohodou

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin (odjezdová místa i před Prahou, z 
Prahy s nástupy po trase B). Prohlídka Regensburku (UNESCO) – gotické 
výškové stavby, katedrála, historický most, římská brána, minipivovary,… 
Plavba lodí snad nejkrásnějším úsekem Dunaje soutěskou Dunaje 
do kláštera Weltenburg, kde se nachází nejstarší klášterní pivovar 
na světě s údajně nejkrásnější bavorskou pivní zahrádkou a s nej-
lepším černým pivem na světě. Ochutnáte jedno z nejlepších němec-
kých černých piv, které získalo ve třech nedávných letech titul nejlepší 
černé pivo na světě (World Beer Award – 2004, 2008 a 2012). Pivní svět 
Kuchlabauer – pivovar s unikátní a jedinečnou Hundertwasserovou 
věží a s dalším stavbou světoznámého architekta Hundertwassera. Pivní 
muzeum s největší sbírkou pivních sklenic na světě, s prohlídkou věže 
či s mimořádně zajímavou projekcí da Vinciho Poslední večeře Páně, 
Nebo si můžete jen tak dát něco dobrého v pivní zahrádce. Nocleh v 
hotelu 3*´v oblasti.

2.den: Po bufetové snídani přejezd do Pasova – prohlídka města nebo 
možnost návštěvy Muzea skla se sbírkou až 30 tisíc sklenic, která je 
největší v Evropě a která obsahuje i největší světovou sbírku českého 
křišťálu. Ve 12 hodin odjezd výletní lodí přes soutok tří řek do rakous-
kého kláštera Engelhartszell (plavba 90 minut). Krásný trapistický 
klášter nabízí prohlídku kostela, pivovar a likérku. Na nejkrásnější dunaj-
ský meandr Donauschlinge se podíváme z vyhlídky. Návrat do Prahy 
kolem 21. hodiny. Ostatní místa s časovým odstupem jako při odjezdu.

Termíny: 

25.05. – 26.05. 2019

05.10.- 06.10. 2019

Cena: 2.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovými snídaněmi a 
servírovanými večeřemi, průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Doplatek: kompletní pojištění Allianz viz strana 99. Obě plavby: 600 Kč, 
1/1: 400 Kč, večeře v hotelu 480 Kč

Plavba kaňonem Dunaje © Schneck Kaňon Dunaje © DZT

Pivní pohoda Regensburg ©Regensburg Tourismus

Vyhlídka na meandr Dunaje ©Oberösterreich Touristik

Klášter Weltenburg © DZT
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řPLAVBA PO DUNAJI VE WACHAU

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase J). Plavba údolím Wachau (UNESCO) po 
Dunaji mezi klášterem Melk a městem Krems, kde navštívíme vinař-
ství. Nocleh v hotelu v oblasti.

2.den: V červnovém termínu: Dopoledne Kittenberské zahrady - 
nejlepší soukromé rakouské ukázkové zahrady, kterých je víc jak 40 
různých a které jsou vzájemně propojeny a které se prolínají kouzel-
nými prohlídkovými okruhy. Jen v bylinkové zahrádce je na 3 tisíce 
rostlin, zahrada snů, japonská zahrada, alpská zahrada, palmový dům, 
zahrada ohně, portugalská, atd. Loisum - svět vína. Hrad Rosenburg 
– prohlídka a sokolnická show. V podzimním termínu: dopoledne 
Amethystový svět v Maissau s největší ametystovou žílou na svě-
tě, odpoledne slavnosti vína v historickém městečku Retz, kde jsou 
i největší rakouské sklepy či větrný mlýn ve vinici. Tento den teče z 
kašny víno. Návrat do Prahy kolem 23. hodiny.

Termíny:  08. 06. - 09. 06. 2019 

  28.09. – 29.09. 2019

  Cena: 2.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatek: 480 Kč – večeře, 400 Kč – 1/1.
Komplexní pojištění Allianz - viz strana 99.

Údolí Wachau (UNESCO) © Österreich Werbung

Loď v Dürnsteinu © Österreich WerbungVinice ve Wachau © Österreich Werbung

Klášter Melk © Melk PresseVýletní loď u Dürnsteinu © Österreich Werbung
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řPLAVBA ÚDOLÍM RÝNSKÝCH HRADŮ

Stejně jako údolí Dunaje Wachau s vinicemi, hrady 
a kláštery v Rakousku, tak i údolí Rýna s vinicemi a 
desítkami hradů a zřícenin je zapsané do Katalogu 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 
Příjemný víkend s plavbou nejkrásnějšími místy údolí.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin (odjezdová místa i před Prahou, 
dále po trase A). Odpoledne prohlídka dvou atraktivních míst v údolí 
Rýna s vyhlídkovými lanovkami – Koblenze s tzv. Německým rohem 
–soutokem Mosely a Rýna, a Rüdesheimu – půvabného vinařského 
městečka. Nocleh v hotelu 3* v oblasti.

2. den: Romantická plavba z Koblenze údolím Rýna s vinicemi a hra-
dy jako například Stolzenfels, Kočka a Myš, Rheinfels,…Proslulá skála 
německé mytologie Lorelei. V Mohuči uvidíte soutok Rýna a Mohanu. 
Dóm sv. Martina perla německého románského umění. Návrat do Prahy 
kolem 23. hodiny (ostatní místa s časovým odstupem jako při odjezdu.

Termíny: 

15.06. – 16.06. 2019

05.10. – 06.10. 2019

Cena: 3.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovými snídaněmi a 
servírovanými večeřemi, průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Doplatek: kompletní pojištění Allianz viz strana 99, 1/1: 400 Kč, večeře v 
hotelu 480 Kč

Plavba Rýn – věž Myš © RRT GmbH, foto: Fridrich Gier

Plavba Rýn – Bacharach © RRT GmbH, foto: Henry Tornow

Plavba Rýn – hrad Kaub © RRT GmbH, foto: Fridrich GierPlavba Rýn – hrad Ehrenfels © RRT GmbH, foto: Fridrich Gier

Plavba Rýn – St.Goar © RRT GmbH, foto: Fridrich Gier
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řPLAVBA NÁRODNÍM PARKEM  

SASKÉ ŠVÝCARSKO 
s návštěvou jeho nejkrásnějších vyhlídek
 
1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Dva nejnavštěvovanější cíle Sas-
kého Švýcarska – Bastei a Königstein. Bastei – skalní vyhlídky 200 
metrů vysoko nad labským údolím, zbytky skalního hradu i nejznámější 
motiv národního parku – kamenný most uprostřed skalních věží – Bas-
teibrücke – první turistický evropský most z roku 1851 s délkou 76 metrů 
vysoko nad propastí Kuní jáma. Königstein – na druhém labském břehu 
– největší vojenská hradní pevnost v Evropě, do které se dostaneme 
jedním ze dvou výtahů. Kolem 50 staveb na ploše skoro 20 ha, hradby 
až 42 m vysoké a fantastické výhledy do údolí Labe i na stolové hory 
Saského Švýcarska. Podvečerní pohoda v Drážďanech – procházky a 
zahrádky restaurací. Nocleh v hotelu nedaleko Drážďan.

2.den: Po bufetové snídaní vás čeká překrásná plavba jedním z flo-
tily historických parníků, nejstarší na světě, z Drážďan až do Bad 
Schandau pod majestátnými skalami a vyhlídkami, které jste navštívili 
předchozího dne. Plavba v čase 9.30 – 14.10 hodin. Na lodi si můžete 
dát oběd, široký sortiment nápojů. V Bad Schandau vás čeká půvabný 
termální areál Toscana Therme s vnitřním i venkovním bazénem 
s horkou léčivou vodou. Hlavní atrakcí je kulatý bazén s velmi slanou 
vodou, kde hraje tichá hudba a v přítmí se do kupole promítají relaxační 
světelné efekty. Obrovská uklidňující relaxace. Návrat do Prahy kolem 
22.30 hodin. 

Termíny: 

18.05. - 19.05. 2019

05.10. - 06.10.2019

Cena: 2.600 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* v Německu s bufetovou 
snídaní, průvodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: 630 Kč- plavba 
lodí, 470 Kč – večeře, 400 Kč—1/1, komplexní pojištění Allianz –strana 99.

Plavba národním parkem Saské Švýcarsko © Sächsische Dampfschiffahrt

Plavba kolem zámku Pillnitz © Sächsische Dampfschiffahrt

Basteibrücke © DZT
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řWROCLAW NA VÍKEND

Podle našeho mínění nejkrásnější polské historické 
město, které za panování Karla IV. dostalo množství 
privilégií a bylo v této době druhým největším měsd-
tem Českého království, které krásou a bohatstvím 
předčilo jen sídlo císaře - Praha. Město nabízí nepřec-
berné množství historických a církevních památek, 
moderní architekturu (UNESCO), obří panorama, skvělý 
africký svět v místní zoo, Japonskou zahradu, vyhlídku 
z nejvyšší polské budovy, největší polský akvapark, 
moderní nákupní centra, vynikající restaurace či mi-
nipivovary. Tip pro mladé duchem i věkem: Ve městě 
jsou desítky tisíc univerzitních studentů a díky tomu je 
zde velké množství příjemných kaváren či barů. Zájem-
cům můžeme nabídnout kromě našeho fundovaného 
průvodce i služby skvělého česky mluvícího místního 
průvodce, který vám ukáže město do detailu na jaké-
koliv téma.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin (odjezdová místa za Prahou s ná-
stupy po trase K). Před polednem dojezd do Wroclawi. Wroclaw – pro-
hlídka historického centra města – Rynek – obrovské náměstí, které 
je považováno za jedno z nejkrásnějších v Evropě, obklopují bohaté 
měšťanské domy, uprostřed je goticko-renesanční radnice. Tzv. Jatki, 
domy Jeníček a Mařenka,…Univerzita – obrovský barokní komplex – 
prohlídka auly, Turmský, domský, „církevní“… ostrov aneb prohlídka 
malého Vatikánu- nejstarší část města, Prohlídka katerdály sv. Jana 
Křtitele, kostela sv. Kříže i dalších památek vč. největší sochy sv. Jana 
Nepomuckého na světě. Po ubytování přímo ve městě volno k vy-
chutnání večerní atmosféry města s desítkami vynikajících restaurací i 
malých barů, plných univerzitních studentů. Kdokoliv si může v sobotu 
udělat svůj individuální program.

2.den: Po bufetové snídani Wroclawské „vychytávky“ podle zájmu 
klientů – na výběr „je toho mnoho“: výjezd na vyhlídku nejvyššího 
polského mrakodrapu, Panorama bitvy u Raclawic – 15 x 114 metrů, 
Japonská zahrada, Hala Století (UNESCO) – jedno z nejdůležitějších 
děl světové architektury 20. století, Afrikárium – skvělý moderní pavilon 
ve vratislavské zoo – 1 km dlouhá stezka vás provede 5 africkými kraji-
nami – velkolepé vodopády, pod kterými se koupají hroši, skleněným 
tunelem pod hladinou Červeného moře, džunglí Konga,…V pozdním 
odpoledni hrázděný dřevěný Mírový kostel Swidnica (UNESCO) – 
evangelíci nesměli na vystavění kostelů použít nic jiného než dřevo a 
hlínu, nesměli stavět věže…přesto vznikla tato monumentální dřevěná 
stavba. Návrat do Prahy je plánován kolem 22. hodiny (ostatní nástupní 
místa s časovým posunem jako při odjezdu).

Termíny:

 25.05. - 26.05. 2019

14.09. - 15.09. 2019

27.10. - 28.10. 2019

Cena: 2.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu kategorie 3* s bufetovou sní-
daní ve Wroclawi, průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Možné doplatky: Jednolůžkový pokoj: 400 Kč, večeře v hotelu: 480 Kč. 

Swidnica (UNESCO) © Poland Presse Portal

Hala století (UNESCO) © Poland Presse Portal

Wroclaw je domovem 300 trpaslíků © Poland Presse PortalRadnice Wroclaw © Poland Presse Portal
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řVÍKEND V SALCBURKU A JEHO OKOLÍ 

s top atrakcemi
 
vodní hrátky biskupů, největší ledová jeskyně světa, 
sokolnické show na nejkrásnějším hradu či nejvyšší 
solnohradský vodopád
1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase A). Vodní hrátky v zahradách biskupské 
rezidence v Hellbrunnu. Salcburk – prohlídka či vaše individuální 
volno ve městě. Nocleh v blízkém okolí v hotelu 3*.

2.den: Po bufetové snídani vás čekají velké turistické atrakce v okolí 
Salcburku:

Eisriesenwelt – největší a nejdelší ledová jeskyně světa – lanovka, 
20 minutová procházka ve výšce 1.600 m.n. m. a fascinující svět ledu.

Hohenwerfen –jeden z nejmalebnějších rakouských hradů – lanovkou 
za výhledy i za show dravců.

Golling – nejkrásnější vodopád v Salcburku

Návrat do Prahy kolem 23. hodiny. Ostatní místa s časovým odstupem 
jako při odjezdu.

Termín:  01.06. – 02.06. 2019

  05.10. - 06. 10. 2019

Cena:  3.200 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, prů -
vodce, pojištění CK proti úpadku.

Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 
91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1: 400 Kč. Večeře v hotelu 470 Kč.

Eisriesenwelt –ledová jeskyně © Salzbugerland Tourismus

Salzburg –zahrada zámku Mirabell © Salzburg Tourismus

Hrad Hohenwerfen © Salzbugerland Tourismus

Hellbrunn –vodní hrátky © Schloss Hellbrunn
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řVÍKENDY VE VÍDNI

aneb pokaždé něco nového, pokaždé máte na výběr
Oblíbené víkendy v rakouské metropoli, u kterých vám 
v neděli odpoledne nabídneme pokaždé jiný atraktivní 
program. A vlastně…celý víkend máte stále na výběr – 
svůj program si vytvoříte sami – s naším průvodcem či 
bez něj. S interiéry či v ulicích. V galeriích či kavárnách. 
Zkrátka Vídeň si užijete.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase J). Prohlídka Vídně vč. okružní jízdy po Ring-
strasse, hlavní třídě Vídně, na které jsou všechny zásadní vídeňské bu-
dovy. Na Ringstrasse naleznete vídeňskou radnici, budovu parlamentu, 
Hofburg, Vídeňskou státní operu i budovu Burgtheatru, obě muzea, 
známý Votivkirche, Uranii,…Prohlédnete si centrum – pěší zóny Kärnt-
nerstrasse, Graben a Kohlmarkt, kostel Karlskirche, dóm sv. Štěpána, 
jsou tu galerie Albertina, stáje lipicánů, slavné kavárny a restaurace,… 
Volno k nakupování, návštěvě vídeňských kaváren, galerií či muzeí …
Nocleh v hotelu 3* u Vídně či na okraji Vídně.

2.den: Po bufetové snídani zámek Schönbrunn – prohlídka zámku a 
zahrad, alternativně možnost navštívit zoo Schönbrunn s pandou a 
koalou. Nebo si dopoledne tvoříte vlastní program v centru – Hofburg, 
muzea, galerie atd. Odpoledne pokaždé jiný program.

V 1. termínu Baden - největší evropské rozárium – 25 tisíc keříků růží 
v 900 druzích a v plném květu, lázeňský park kandidující do listiny 
UNESCO a termální lázně.

Ve 2. termínu vinařská míle neboli „nejdelší bar na světě“ – až 10 km 
dlouhá trasa (vy si svůj úsek sami vybíráte) vinicemi, na které 80 vinařů 
nabízí své produkty – skvělé víno, vinné mošty, burčák, lahůdky….

Ve 3. termínu máte i odpoledne na výběr – termální lázně Laa nebo 
vinařské slavnosti v Retzu, kde víno teče proudem z kašny. Největší 
rakouské vinařské sklepy.

Ve 4. termínu největší rakouský barokní komplex – zámek Schlosshof 
a jeho krásné terasové zahrady a statky s původními druhy hospodář-
ských zvířat.

V 5. termínu se již otevírají ve Vídni vánoční trhy – buďte u toho. V neděli 
odpoledne vás pozveme na VIP program - do 300 let starých sklepů 
na sekt Schlumberger a na prohlídku vídeňské Státní opery. Nebo si 
budete moci sami užívat Vídně.

Navíc máte při každém zájezdu velké individuální možnosti –vídeňské 
kavárny (UNESCO), největší evropské městské termální lázně, Prátr s rus-
kým kolem a muzeem voskových figurín, Albertina,…Naše průvodkyně 
bude mít tipy pro milovníky umění, gurmány, požitkáře, milovníky 
piva či vína,…

Náš tip na 3 poslední termíny: Na podzim roku 2018 představí Alberti-
na první komplexní prezentaci prací Claude Moneta – 100 obrazů 
zapůjčených od 40 sběratelů z celého světa.- za impresionistickým 
géniem nemusíte do Paříže, Vídeň je o dost blíže….

Návrat zájezdů do Prahy kolem 23. hodiny. Ostatní místa s časovým 
odstupem jako při odjezdu.

Termíny: 

08-06. – 09.06. 2019 

07.09. – 08.09. 2019

28.09. – 29.09. 2019

27.10. – 28.10. 2019

16.11. – 17.11. 2019

Cena: 2.800 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3*s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku.

Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 
91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1: 400 Kč. Večeře v hotelu 470 Kč.

Vinařská míle ©Wienerwald Tourismus GmbH, foto: P.Landl

Zámek Schönbrunn  © Schloss Schönbrunn, foto: A.E.Koller
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řALPSKÝ WELLNESS

TAUERN SPA A ALPEN THERME

TERMÁLY A ALPY – SAMI SI URČÍTE, KOLIK 
ČASU VĚNUJETE ALPSKÝM PROCHÁZKÁM A 
KOLIK RELAXACI V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH

Užijte si prima víkend v alpských termálních lázních 
a sami si sestavte svůj program od koupání v horké 
léčivé vodě s výhledy na hory po zábavu v těchto ho-
rách – turistika, vyhlídky, horské chaty se slunečnými 
terasami, vodopád, visutý most, ledovec…. Proč jezdit 
za horkou vodou do vzdálených exotických zemí, když 
je něco tak dobrého tak blízko. Vychutnejte si koupání 
v horké vodě v Rakousku a navíc s neopakovatelnými 
výhledy na hory i ledovec. Loni byla ve venkovním 
areálu lázní Alpentherme v Gasteinském údolí horkých 
pramenů vybudována dvě přírodní jezera s termální 
vodou, jediná svého druhu v Rakousku. Ucítíte úžasnou 
sílu přírody, která je zachycena v každé kapce termální 
vody v Gasteinu – denně se jezera naplní novou vodou 
z hlubin rakouských Alp (plocha 1.300 a 370 m²).

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hod. (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase A). Kolem poledne dojezd do termálních 
lázní Tauern Spa v Kaprunu. Volno ke koupání. Pro zájemce alterna-
tivní program: výjezd lanovkami na ledovec Kitzsteinhorn. Vyhlídková 
plošina ve výšce 3035 metrů. Nocleh v oblasti v hotelu 3.035.

Tauern Spa: 2.100 m² termální vody. Ve venkovních i vnitřních bazénech 
s výhledem na ledovec a vrchol Kitzsteinhorn. Vodní svět čítá 11 bazénů 
a 10 saun na celkové relaxační ploše 20.000 m². Speciální dětský areál 
včetně 127 m dlouhého tobogánu, speciální venkovní sauny s velkým 
vnějším termálním bazénem. Některé bazény mají slanou vodu. Teplota 
vody až 34 C. Vstupné: dospělí: 30 EUR, sauny + 12,50 EUR. Areál byl 
otevřen v roce 2010. .Je to druhý největší termální areál v Rakousku.

2.den: Celodenní pobyt v termálních lázních Alpen Therme  
v Gasteinském údolí horkých pramenů. 

Alpen Therme Badhofgastein: Areál na 32.000 m² patří k nejmoder-
nějším evropským lázním. Panoramatické výhledy na alpský horský svět, 
venkovní bazény, dva vnitřní areály a od loňského roku i dvě umělá jeze-
ra s termální vodou s plochou1300 a 370 m². Tato jezera jsou v Rakousku 
jedinečná. Denní průtok 150 m³ čerstvé termální voda o teplotě 42°C 
obměňuje vodu v jezerech, která je zcela bez přidání chemických látek. 
Voda se čistí biologickým filtračním systémem. Ve venkovním rodinném 
světě byly dostavěny nové skluzavky. Vnitřní svět se dělí na klidovou 
část s různými vířivkami a zábavnou, kde jsou tobogány a vodní kino.

I tento den nabízíme alternativní horský program – vodopád v Bad 
Gastein, výjezd lanovkou na nejhezčí vyhlídkový vrchol v údolí Gasteinertal 
–Stubnerkogel (2.200 m) s panoramatickým kruhovým výhledem a se 140 
m dlouhým visutým mostem, 28 m vysoko nad údolím. Velké možnosti 
pěší turistiky…a i v Bad Gastein jsou krásné termální lázně Felsentherme. 
Naopak v Badhofgastein, kde jsou Alpentherme je možné vyjet další 

lanovkou za krásnými rozhledy či pěší turistkou. Návrat do Prahy kolem 
22. hodiny (ostatní místa s časovým odstupem jako při odjezdu).

Termíny:

15.06. – 16.06. 2019

28.09. – 29.09. 2019

Cena: 3.300 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku.

Doplatky: 1/1: 450 Kč, večeře v hotelu: 480 Kč. Komplexní pojištění Allianz 
– 132 Kč (nad 70 let 264 Kč).

Loni měla jezera první sezónu a voda byla teplá 25 C. vše ale bude i letos 
záviset na teplotě vzduchu. Tak či onak je to skvělý doplněk termálních 
bazénů a věříme, že si zaplavete i v těchto termálních jezerech. 

vodopád v Bad Gastein © TV Gasteinertal

První alpské termální jezero © Alpen Therme
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řLETNÍ KOUPÁNÍ  

V SOLNOHRADSKÝCH JEZERECH
Po loňském parném létě lákavá nabídka. Ze 4 jezer 
v srpnu teplých 25 – 28°C vybereme dvě s aktuálně 
nejteplejší vodou a vy se v každém z nich budete moci 
o víkendu koupat. Zájemce popoveze náš bus za turis-
tikou, městečky, zubačkami,…Největší solnohradské 
jezero Attersee, oblíbené potápěči pro svoji dalekou 
viditelnost je hluboké 171 m a je 3: největší rakouské 
jezero. Jezero Fuschlsee s překrásnou pláží s bazénem 
a se zámkem na břehu, který hrál sídlo rodičů císařovny 
Sissi ve slavné trilogii s Romy Schneider. Jezero Wolf-
gangsee, kde mezi třemi letovisky jezdíte lodí, kde je 
zubačka na Schafberg a lanovka na Zwöferhorn, a jeze-
ro Mondsee s bazilikou, skansenem i s lodní dopravou. 
Mondsee patří k nejteplejším rakouským jezerům. A 
kdyby počasí nepřálo? V oblasti jsou atraktivní termální 
lázně a hory lákají k procházkám.
1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase A). Kolem poledne příjezd k jezerům –volno 
na koupání a ostatní aktivity. V cca 18 hodin přejezd na ubytování –hotel 
3* v oblasti.

2.den: Po bufetové snídani celodenní koupání a ostatní aktivity. V 17 
hodin návrat do ČR s dojezdem kolem 23. hodiny.

Termín: 17.08. – 18.08. 2019

Cena: 3.200 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatek: 480 Kč – večeře, 400 Kč – 1/1.

Jezero Attersee © Attersee Tourismus

Jezero Wolfgangsee © Wolfgangsee Tourismus

Promenáda z Wolfgangu do Stroblu © Wolfgangsee TourismusJezero Attersee © Attersee Tourismus
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řKOUPÁNÍ A VÝLETY NA RAKOUSKÉ RIVIÉŘE

Korutany na jihu Rakouska jsou malým rájem na zemi. 
Je zde na malé ploše 1.270 jezer s nejčistější vodou (v 
těch údolních je fantastické koupání), 8 tisíc kilometrů 
průzračných řek, dva národní parky, všechny typy alp-
ských pohoří od táhlých travnatých kopců přes vápen-
cové štíty po vysokohorské masívy. Užijte si 4 srpnové 
dny na plážích překrásných jezer či uprostřed alpské 
přírody. Každý den si volíte program dle své nálady.
 
1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase A). Odpoledne vás první výběr – pláže Mi-
llstattského jezera, které je druhé největší v Korutanech a které je 
nejhlubší v Korutanech či národní park Vysoké Taury. „Údolím padajích 
vod“ - 14 km dlouhou vyhlídkovou silnicí (mýto v ceně), kterou lemují 
desítky vodopádů vč. nejvyššího Korutanského vodopádu Fallbach 
Wasserfall (vysoký 200 m a zároveň nejvyšší rakouský vodopád, který 
padá volným pádem mimo skalní stěnu) k nejvyšší rakouské přehradní 
zdi, vysoké jako nejvyšší rakouská budova, tedy 200 metrů. Atraktivní 
procházka po její koruně, kde je i vyhlídková plošina Sky Walk Bella 
Vista (200 m vysoko, částečně skleněná podlaha). Krásné procházky 
podél vysokohorské přehrady, která sbírá vody z nejvyššího rakouského 
pohoří Vysoké Taury. Nocleh v hotelu 3* v oblasti, kde budou všechny 
noclehy na jednom místě.

2.den: Největší a asi nejkrásnější korutanské jezero Wörthersee – 
„rakouská Riviéra“, sídla prominentů, fantastické koupání, promenády 
nebo nejkrásnější korutanská vyhlídka Pyramidenkogel – z výšky 920 
metrů nad mořem z vrcholu nejvyšší dřevěné rozhledny na světě - jedi-
nečný panoramatický výhled po celých Korutanech a na jeho impozantní 
jezera ( Wörthersee a údolí 4 jezer). Nahoru jedním s nejmodernějších 
panoramatických výtahů v Evropě, dolů pro zájemce adrenalinová 
atrakce - nejvyšší suchá skluzavka v Evropě: z 51,4   m výšky, délka 
120 m. Minimundus – jeden z nejkrásnějších miniatur parků – velice 
precizní kopie staveb ze 40 zemí – celkem 156 staveb. Nocleh v hotelu.

3.den: Koupání v menších jezerech Klopainer See (nejjižnější jezero, 
tyrkysová voda o teplotě až 26 C) a Faaker See (nejteplejší evropské 
jezero – kromě termálního Hevízu).

Pro zájemce opět alternativní turistický program.

4.den: Jedno z nejkrásnějších a snad úplně nejčistější ze všech čistých 
-korutanských jezero Weissensee, dlouhé téměř 12 km se zcela prů-
zračnou vodou ve výšce 900 m.n.m. Na 70 % kolem jezera není žádná 
zástavba, vedou zde i krásné cesty pro pěší. Možnost koupání, půjčovny 
loděk, sedačková lanovka na almy. Kolem 15. hodiny návrat do ČR 
s dojezdem mezi 22.-24. hodinou (ostatní místa s časovým posunem).

Termín: 22.08. – 25.08. 2019

Cena: 7.500 Kč

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

Doplatky: 3 x večeře – 1.200 Kč, 1/1 – 1.500 Kč, komplexní pojištění Allianz 
–strana 99.

Víte, že rozhledna Pyramidenkogel je o několik metrů vyšší než vysílač 
s hotelem na Ještědu?

Víte, že jezero Weissensee (Bílé jezero) má takový název, protože má 
kolem smaragdové vody jako náhrdelník bílý pruh vyplavující se křídy?

Jezero Wörthersee © Kärnten Werbung

Jezero Wörthersee © Kärnten Werbung

Jezero Weissensee © Kärnten Werbung

Jezero Klopainersee © Kärnten Werbung, Franz Görder
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řBUDAPEŠŤ

s vínem i lázněmi
1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase J) na Moravu a návštěva vinařství – krátká 
degustace. Dojezd do Budapešti, okružní jízda městem a ubytování 
v hotelu 3* v Budapešti.

2.den: Budapešť: Hradní čtvrť Budín s Rybářskou baštou, paláci a chrá-
mem sv.Matyáše. Čtvrť Pešť - centrum, koupání v termálních lázních. 
Doporučujeme lázně Gellért nebo Széchenyi. Széchenyi patří k nej-
větším evropským lázním a nabízejí 21 bazénů. HIsotrické lázně Gellért 
patří k nejkrásnějším a v roce 2018 slaví 100 let existence. Nocleh ve 
stejném hotelu.

3.den: Budapešť: Chrám sv. Štěpána, parlament, synagoga, koupání 
v lázních. Odjezd do ČR s návratem do půlnoci.

Termín: 17.05. – 19.05.2019

Cena: 4.500 Kč.

Cena zahrnuje: dopravu,, 2 x nocleh v hotelu 3* v Budapešti se snídaní, 
vstup do menších lázní v Budapešti na 2 hodiny (bez saun), malá de-
gustce vína, průvodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: 1/1 - 1.100 
Kč, 380 Kč (1 x večeře v hotelu, 3 chodové menu, cena bez nápojů),

LUXUSNÍ RELAXAČNÍ POBYT V SÁRVÁRU
hotel 4* Park Inn by Radisson Sárvár Resort + Spa 
s přímým vstupem do lázní Heil + Wellnessbad Sárvár 
s vodní plochou 5.000 m2, polopenze formou bufetu
1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Zastávka v Bratislavě Dojezd do 
lázní Sárvár, ubytování v hotelu Park Inn v cca 15 hodin a relaxace 
v termálních lázních. Večeře.

2. – 3. den: Relaxace v termálních lázních.

4.den: Po snídaní relaxace v termálních lázních do cca 12 hodin. Po 
poledni odjezd do ČR se zastávkou v jarním zámeckém parku Lednice. 
Návrat kolem 23. hodiny.

Termín: 23.05. – 26.05.2019

Cena: 6.800 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 3 x nocleh v hotel Park Inn Sárvár, 3 x bufeto-
vou polopenzi, vstupy do lázní, průvodce, lázeňská taxa, pojištění CK 
proti úpadku.

Lázně – neomezený vstup pro hosty hotelu, který je s lázněmi propo-
jen vyhřívanou chodbou. Vnitřní i venkovní bazény s léčivou vodou, 
svět saun, bazény zážitkové i plavecké. Oddělená rodinná část pro 
děti.

Hotel – moderní klimatizované pokoje s příslušenstvím, TV, telefo-
nem, minibarem, trezorem, fénem a balkonem. Župany na pokoji.

TAPOLCA A HÉVÍZ
aneb koupání v termálních bazénech, relaxace v lé-
čebných jeskyních či koupání v největším evropském 
termálním jezeře. Hotel 4* superiore.

1.den: Odjezd z Prahy 6.00 hodin (trasa J). Odpoledne dojezd do hotelu 
Pelion 4* superiore v lázních Tapolca nedaleko jezera Balaton. Welco-
me drink, ubytování a volno k návštěvě termálních bazénů. Večeře.

2.-3.den: Volno k návštěvě termálních bazénů.VV průběhu pobytu 
navštívíte jezerní jeskyně Tapolca s plavbou lodičkou. Veřejnosti je 
zpřístupněn 2.5 km dlouhý úsek, z toho je 300 na lodičkách. Podíváte 
se, když bude chtít, i k jezeru Balaton. 

4. den: Dopoledne máte k dispozici lázně. Odpoledne koupání v 
největším evropském termálním jezeře Hévíz s plochou 4,4 ha as 
hloubkou 38 metrů. Návrat do Prahy kolem půlnoci.

Termíny:

16.05. – 19.05. 2019

03.10. – 06.10. 2019

Cena: 6.500 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 3 x nocleh v hotelu Pelion 4* superiore s bufeto-
vou polopenzí, průvodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: komplexní 
pojištění Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 
let – 364 Kč

Hotel: klimatizované pokoje, minibary, župany. Vlastní wellness centrum 
(venkovní a vnitřní termální bazény s atrakcemi, sauny), 

Lázně Sárvár © Lázně Sárvár
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řNEJKRÁSNĚJŠÍ RAKOUSKÉ ZAHRADY

Více jak sto ukázkových zahrad a zahrádek v nejlep-
ších rakouských areálech, největší světová sbírka růží. 
Termální lázně.
1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin (další odjezdová místa). Kittenber-
ské zahrady - nejlepší soukromé rakouské ukázkové zahrady, kterých je 
víc jak 40 různých a které jsou vzájemně propojeny a které se prolínají 
kouzelnými prohlídkovými okruhy. Jen v bylinkové zahrádce je na 3 
tisíce rostlin, Zahrada snů, japonská zahrada, alpská zahrada, palmový 
dům, zahrada ohně, portugalská, atd. Nedávno obnovené barokní 
zahrady v klášteře v Melku. Nocleh v hotelu 3* v oblasti. 

2. den: Po bufetové snídani Zahrady Tulln – 65 tematických zahrad 
v největších rakouských ukázkových zahradách s cestou v korunách 
stromů na 50 ha. Odpoledne Rosárium Baden – největší sbírka růží na 
světě – 800 druhů růží, 22 tisíc keříků růží v plném květu a termální lázně 
na kraji zámeckého parku s růžovou zahradou. Lázeňské parky aspirují 
s několika dalšími lázněmi včetně Karlových Varů na zápis do katalogu 
světového dědictví UNESCO. Zájemci mohou zakončit voňavý květinový 
víkend v termálních bazénech Římských lázní. Návrat kolem 22. hodiny.

Termín: 15.06. – 16.06. 2019

Cena: 2.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, 
průvodce, pojištění CK proti úpadku. 

Doplatky: 1/1: 400 Kč, 470 Kč – večeře v hotelu, 132 Kč – komplexní 
pojištění Allianz (do 70 let, nad 70 let je to dvojnásobek).

NEJVĚTŠÍ KVĚTINOVÉ KORZO SVĚTA
Každoročně bojuje 20 skupin s gigantickými sochami 
o titul té nejkrásnější. Příprava na. Pro velikost soch 
je stanoveno jedno omezení. Omezení? Sochy nesmí 
být delší než 19 metrů a vyšší jak devět metrů… Vozy 
nevezou řádné traktory, ale tlačí je dobrovolníci. Vůz 
může mít až 20 tun. V sochách je použito na 8 milionů 
květů jiřin. I ty ručně vpichují do soch dobrovolníci.

1.den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách, noční transfer do Belgie.

2.den: Prohlídka belgických měst Brusel a Antverpy. Nocleh v hotec-
lu v Belgii.

2.den: Dopoledne návštěva městečka Breda. Korzo největších kvě-
tinových soch na světě v Zundertu. Návrat do Prahy s dojezdem po 
půlnoci.

Termín: 30.08. – 01.09. 2019

Cena: 4.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* se snídaní, průvodce, po-
jištění CK proti úpadku. Doplatky: 1/1: 1.000 Kč. Vstup na korzo - stání 10 
EUR, na tribuny 10-30 EUR.

Největší korzo světa © NBTC

Rozárium Baden © ÖW Brusel město piva © BT

Největší korzo světa © NBTC
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řJARO U BODAMSKÉHO JEZERA

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hod. (odjezdová místa i před Prahou, 
trasa A). Německé Bodamské jezero - ostrovní městečko Lindau a 
Meersburg – jedno z nejhezčích německých malých měst na břehu 
jezera s termálními lázněmi, které můžete využít. Z bazénů koukáte 
přímo na jezero. Nocleh v hotelu v oblasti.

2.den: Plavba na květinový ostrov Mainau, Rýnské vodopády, kte-
rými po 25 vysokých stupních protéká 100 až 1.000 kubických metrů 
vody za sekundu. Kostnice – to je nejen město, spojené s osudem 
Jana Husa, ale i krásný jezerní přístav. Nocleh ve stejném hotelu, opět 
s možností navštívit termální lázně.

3.den: Rakouské Bodamské jezero: Bregenz se světoznámým vodním 
jevištěm a s lanovkou na vyhlídkový kopec Pfänder – krásná vyhlídka 
na jezero, 240 horských vrcholů a do „4 zemí“. V případě času návštěva 
sýrárny. Návrat do Prahy kolem 23. hodiny (ostatní místa s časovým 
posunem jako při odjezdu).

Termín: 17.05. – 19.05. 2019

Cena: 5.600 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: 900 Kč -2 x večeře, 1.000 Kč 
– 1/1, komplexní pojištění Allianz – strana 99.

BODAMSKÉ JEZERO  
SE ŠVÝCARSKÝMI VÝLETY
1.den: Odjezd z Prahy ve 22.00 hodin (odjezdová místa i před Prahou, 
trasa A). Noční transfer přes Německo do Švýcarska.

2.den: Centrální Švýcarsko – prohlídka historického města Luzern 
s jeho dřevěnými mosty. Možnost plavby po jezeře. Odpoledne jeden 
z atraktivních výjezdů na nejkrásnější vyhlídku centrálního Švýcarska 
na, Pilatus – výjezd nejstrmější zubačkou na světě je sám o sobě obří 
atrakcí, výhledy jsou mimořádně krásné. Návrat na nocleh do Německa 
či Rakouska. 

3.den: Prohlídka města St. Gallen (UNESCO) – světoznámá klášterní 
knihovna. Výjezd lanovkou na vrchol Santis –krásné rozhledy. Stein 
– typická švýcarská alpská sýrárna, kde se vyrábí jeden ze dvou 
nejznámějších švýcarských sýrů Appenzeller. Možnost nákupu sýrů. 
Návrat na ubytování do stejného hotelu.

 4.den: Kouzelný den u Bodamského jezera – vybrali jsme pro vás tři 
perly: Rakouský Bregenz se světoznámým vodním jevištěm a s lanovkou 
na vyhlídkový kopec Pfänder – krásná vyhlídka na jezero, 240 horských 
vrcholů a do „4 zemí“. Prohlídka nejkrásnějšího německého města na 
Bodamském jezeře – ostrovního Lindau. Z Bregenzu do Lindau můžete 
přejet výletní lodí. Historický Meersburg s termálními lázněmi přímo 
u jezera. Návrat do Prahy kolem půlnoci.

Termíny: 

04.07. – 07.07.

26.09. – 29.09.

Cena: 5.800 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: 900 Kč -2 x večeře, 1.000 Kč 
– 1/1, komplexní pojištění Allianz –strana 99.

Rýnské vodopády © Swiss Images

Údolí Lauterbrunnen © Swiss Images Bodamské jezero © Swiss Images
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řNA STŘECHU EVROPY

Nejvyšším vrcholem je Mont Blanc, nejkrásnějším 
Matterhorn, ale co je tou pravou střechou Evropy? 
To je ledovec Aletschgletscher a tři vrcholy Jungrau, 
Mönsch a Eiger 2 kilometry vysoko nad jezery a měs-
tečky Grindelwald a Interlaken. To je oblast s údolím 
vodopádů, s místy, kde se proháněl James Bond, kde je 
vodopádová soutěska ve skalách, historická zubačka, 
systém vláčků, nejvyšší evropské nádraží a nejdelší 
ledovec. To se nedá popsat, to se musí vidět, protože 
je to všechno tak nějak víc, než cokoliv jiného jinde 
v Alpách. Jungfraujoch - Top of Europe. Nejvyšší sta-
nice v Evropě je 3.454 metrů vysoko ve skále na prahu 
ledovce. Připravili jsme pro vás třídenní „pobyt“ v nej-
krásnější části švýcarských hor pod masivem hor Eiger, 
Mönsch a Jungfrau, kde máte nekonečné možnosti 
užít si těch nejkrásnějších evropských hor během tří 
dnů aneb „co vám kapsa“ dovolí. Užít hor si tady může 
každý milovník hor i bez utracení franku (jsou tady i 
v údolích překrásné „špacíry“ s výhledy na vodopády 
či čtyřtisícové vrcholy) či podle vaší chuti a ochoty a 
hlavně možností utrácet za krásy přírody. A že je tady 
k vidění opravdu hodně, konec konců jsme v krajině 
UNESCO:

Jezera Thun a Brienz, po kterých můžete vyrazit lodí, například do skan-
zenu švýcarské lidové architektury či do kavárny, podle které spadá 
vodopád přímo do jezera

Letoviska Interlaken, Grindelwald či Wengen

Neuvěřitelné vodopády – v údolí vodopádů Lauterbrunnen jich spadá 
z kolmých skalních stěn celkem 72, ten nejvyšší vodopád potoka Mürren 
patří k nevyšším vodopádům světa – spadá v pěti kaskádách v celkové 
výšce 750 m, nejvyšší stupeň má neuvěřitelných 417 m výšky. Vodopád 
Staubbachfall (300 m) je jeden z nejvyšších volně padajících vodopádů 
v Evropě. Básník Johann Wolfgang von Goethe se jím inspiroval pro 
napsání jedné ze svých básní.

Dalším klenotem přírody je vodopád potoka Giessbach, který v 15 
stupních překonává výšku 500 m a spadá přímo do jezera Brienzersee. 
Nejkrásnější výhled na tento vodopád je z terasy historického Grand-
hotelu, ke kterému jezdí nejstarší pozemní lanovka Evropy

Trümmelbašské vodopády ukryté uvnitř skal jsou největší podzemní 
vodopády v Evropě a zároveň jediné podzemní ledovcové vodopády 
na světě, které jsou přístupné nejširší veřejnosti díky výtahu, tunelů, 
galeriím, vyhlídkovým plošinám,…

Horská obec Mürren s parádními výhledy na trojici majestátných hor

Horská trať na Kleinne Scheidegg – horský průsmyk přímo pod stěnou 
Eigeru

Světoznámý železniční výjezd na Top of Europe – nejvýše položené 
evropské nádraží, cestou okna s pohledy přímo do nitra ledovce či 
okna přímo uprostřed stěny Eigeru, nejvyšším bodem je Sphinx (3.450 
m.n.m.), fantastické pohledy na nejdelší alpský ledovec Aletsch (délka 
26 km, zásoba 4% evropské pitné vody)

Lanovkou na Schilthorn s otočnou restaurací – světoznámá filmová 
lokace z filmu o Jamesi Bondovi

Nostalgická železnice na Schynige Platte

A desítka dalších lanovek a vláčků a stovky cest pro pěší turistiku s ne-
skutečnými výhledy na Eiger 3.970 m), Mönsch (4.107 m) a Jungfrau 
(4.158 m).

Náš autobus vám každý den poslouží jako pendl bus mezi Grindelwal-
dem, Lauterbrunnenem a Interlakenem. Průvodce bude vždy s největší 
skupinou, ostatním poradí on i naši přátelé z místního turismu.

1.den: Odjezd z Prahy ve 22.00 hodin (odjezdová místa i před Prahou, 
trasa A). Noční transfer přes Německo do Švýcarska.

2. - 4.den: Toulky nejkrásnější částí centrálního Švýcarska v oblasti 
Jungfrau. Toulky nejkrásnější částí Alp. 4.den při návratu vás čeká pod-
večerní prohlídka Luzernu. Noční transfer do ČR.

5.den: Návrat v časných ranních hodinách.

Termíny: 

04.07. – 08.07. 2019

26.09. – 30.09. 2019

Cena: 6.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu ve Švýcarsku se snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění Allianz – 
strana 99. Ceny lanovek naleznete na našich webových stránkách.

Od listopadu nabídka vlakových zájezdů po Švýcarsku.

Horská železnice u Wengenu © Swiss Images

Observatoř Sphinx © Swiss Images
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řZA KRÁSAMI DOLOMIT

1.den: Odjezd z Prahy v 5.00 hod. po trase B (další odjezdová místa před 
Prahou) a přejezd do Itálie. Odpoledne zámek s krásnou krajinářskou 
botanickou zahradou Trauttmansdorff, kam ráda jezdívala císařovna 
Sissi. Botanická zahrada s výhledem na Merano představuje krajinu, 
která je bezkonkurenční – je na ploše 12 hektarů a ve svahu o výšce 
100 metrů. Lázeňské Merano s možností relaxace v termálních lázních. 
Nocleh v hotelu 3* v oblasti.

2.den: Klenot Dolomit – největší náhorní plošina s pastvinami v Ev-
ropě - Seiser Alm (Alpe di Siusi) s kulisou vrcholu Langkofel. Výjezd 
lanovkou a lehká turistika po podzimních pastvinách. Jihotyrolské 
údolí Villnösstal (Villnöss) s překrásnou horskou obcí St. Magdalena 
s možností turistiky. Nocleh v hotelu 3* v oblasti.

3.den: Jedno z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších dolomitických 
jezer Pragser Wildsee (Lago di Braies). Panoramatická silnice k jezeru 
Misurina a k symbolu Dolomit – ke třem skalním věžím Drei Zinnen 
(Tre Cime di Lavaredo), které převyšují 3.000 m. Lehká túra kolem 
věží. Noční transfer do ČR.

4.den: Návrat v časných ranních hodinách.

 Termíny: 

05.07. – 08.07. 2019 čas květu alpských růží

04.10. – 07.10. 2019 čas babího léta

Cena: 4.800 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu 3* vč. bufetové snídaně, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: 2 x večeře 960 Kč, komplexní 
pojištění Allianz – viz strana 99.

Villnösstal © Süd Tirol Werbung

Seiser Alm © Seiser Alm Marketing, Laurin Moser

Zámek Trauttmansdorff © Süd Tirol Werbung
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řOPERA A DOMINGO VE VEROSNKÉ ARÉNĚ

Nejvelkolepější operní představení na světě v antické 
Aréně s až 350 pěvci, herci a komparsisty na jevišti pod 
širým letním italským nebem. Dva dny příjemného 
a osvěžujícího programu u jednoho z nejkrásnějších 
alpských jezer Lago di Garda, jehož jižní část se roz-
lévá do roviny a přináší překrásné koupání a jehož 
severní část je dramaticky vklíněna do skalních stěn 
hor (výjezd lanovkou), Čeká vás koupání, výlet do hor, 
plavba rychlými motorovými čluny kolem poloostrova 
Sirmione s největší římskou vilou severně od Říma a 
s horkým pramenem v jezeře či se Scaligerským hra-
dem, kterým také na lodi proplujete. Malebná městeč-
ka, rybářské přístavy, hrady, pevnosti, citrusové háje, 
palmy a hory….

1.den: Odjezd z Prahy ve 22.00 hodin (ostatní místa s časovým od-
stupem).

2. den: Severní strana jezera Lago di Garda – Arco – letovisko 
Habsburků – městečko pod strmými vápencovými útesy, se středo-
věkým hradem (jedna z nejkrásnějších středověkých pevností v Al-
pách), arboretum s exotickými a středomořskými rostlinami, palmová 
promenáda,…Riva del Garda – romantické městečko s kavárnami na 
břehu Gardského jezera, Malcesine u Gardského jezera se Scaligerským 
hradem a s otáčivou lanovkou na Monte Baldo (fantastické výhledy) 
nebo možnost koupání v jezeře. Dojezd na ubytování do 4* hotelu 
nedaleko Verony.

3.den: Po bufetové snídani dopoledne jižní strana jezera Lago di 
Garda – Sirmione – dlouhý poloostrov s překrásnými plážemi, horký 
pramen v jezeře či největší římská vila na sever od Říma, Scaligerský 
hrad, plavba rychlými motorovými čluny, koupání, relaxace. Alternativně 

výlet busem – Peschiera – jezerní pevnost a Lazise –rybářské městeč-
ko. V cca 14 hodin přejezd do Verony – prohlídka města a volno před 
operou. V cca 21 hodin – nejvelkolepější operní představení na světě 
v antické Aréně. Po skončení noční transfer do ČR.

4.den: Návrat do Prahy kolem poledne (ostatní místa s časovým od-
stupem).

Cena: 5.990 Kč 

Termíny: 

05.07. – 08.07. 2019 (Giuseppe Verdi –Trubadúr) 

19.07. – 22.07. 2019 (Giuseppe Verdi – Aida)

02.08. – 05.08 2019 (recitál Plácida Dominga

 – objednávejte včas)

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 4* s bufetovou snídaní, vstu-
penku na představení (nečíslované sektory), služby průvodce, pojištění CK 
proti úpadku.

Doplatky: večeře: 500 Kč, 1/1: 1.200 Kč, komplexní pojištění Allianz – strana 
99.

V programu jsou nedělní představení, na která dojíždíme našim auto-
karem. Nabízí se možnost navštívit i sobotní představení – vlastní do-
prava z hotelu taxíkem – 6.7. Georges Bizet – Carmen, 20.7. Giuseppe 
Verdi – Trubadúr. 3.8. Giuseppe Verdi –Aida

Arena di Verona © Arena di Verona
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řZA KRÁSAMI KRASU A SLOVINSKÉHO  

JADRANU 
s Mořským parkem Laguna 

NEJKRÁSNĚJŠÍ EVROPSKÉ JESKYNĚ, 
 HOTEL U MOŘE, VÍNO A PRŠUT,  

PŘÍMOŘSKÁ MĚSTEČKA, STÁDA LIPICÁNŮ
1.den: Odjezd z Prahy ve 22 hodin (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase A). Noční transfer přes Rakousko do Slovinska.

2. den: Koper – historické město s Prétorským palácem – sídlem zá-
stupců Benátské republiky. Dojezd do hotelu Ville Park na pobřeží Ja-
dranu a ubytování. Vaše individuální relaxace v lázních Mořský park 
Laguna - 7 bazénů s mořskou vodou teplou až 30 C přímo na břehu 
moře. Bude-li hezky, možnost koupání v moři. Odpoledne můžete vy-
razit i na procházku do Pirana – fantastické historické město, které ze 
tří stran omývá moře a ze 4. strany ho chrání pás zachovalých hradeb 
s vyhlídkami. Malebné křivolaké uličky ústící do malých náměstí, tady 
se zastavil čas (znáte z filmu Účastnící zájezdu). Podvečerní procházka 
promenádou mezi mořem a starobylými domy se zahrádkami kaváren 
nemá chybu. Bufetová večeře. Nocleh v hotelu. 

3.den: Výlet do Krasu – Hrastovlje – středověký kostelík s malbami. 
Škocjanske Jame (UNESCO) – největší podzemní kaňon světa, kte-
rým se valí podzemní řeka, to neuvidíte nikde jinde na světě. Lipica 
– světoznámé stáje bílého plemene koní lipicánů. Možnost projížďky 
kočárem, který táhnou lipicáni. Štanjel – typické krasové městečko. 
Návštěva pršutárny s ochutnávkou červeného krasového vína tev-
ran a pravého pršutu. Návrat do hotelu a volno před večeří k realxaci 
v mořském parku Laguna.

4.den: Po bufetové snídani výlet do Terstu s prohlídkou jeho antických 
i habsburských památek. Zámek Miramare a jeho zahrady na břehu 
moře. Odpoledne relaxace v mořském parku Laguna. 

5.den: Po bufetové snídani relaxace v mořském parku Laguna. Odpo-
ledne hlavní atrakce krasu – Postojenské jeskyně – nejnavštěvovanější 
jeskyně na světě a snad i nejvíce vybavené krápníky. Jen tady žije ma-
carát jeskyní - tzv. „člověčí ryba“. Jen tady pojedete 2 km podzemním 
vláčkem pod krápníky, mezi kterými jsou zavěšeny křišťálové lustry. 
Vláček jezdí podzemím od roku 1872, od roku 1884 je jeskyně elektricky 
osvětlena. Byl tady i císař František Josef I. Predjamski Grad – zcela 
jedinečný hrad vestavěný do skalní stěny jako ptačí hnízdo. Část míst-
ností je vytesaných ve skalách, součástí hradu jsou i jeskynní systémy. 
Noční transfer do ČR.

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

Termíny:  24.05. - 29.05. 2019

  09.10. - 14.10. 2019

Cena: 6.600 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 3 x nocleh v hotelu 3*s polopenzí for-
mou bufetu, 4 –denní neomezený vstup do akvaparku Laguna v řádné 
otevírací době, turistické taxy, pojištění CK proti úpadku.

Doplatky: komplexní pojištění Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let 
– 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1.000 Kč (vstupné do Postojenských 
jeskyní a Predjamského Gradu) 1/1: 900 Kč. Slevy: jako u zájezdu Mořský 
park Laguna.

Škocjanské jeskyně © Slovenian Tourist Board

Piran - 15 minut pěšky od vašeho hotelu © Slovenian Tourist Board

Postojenská jeskyně © Slovenian Tourist Board
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řBABÍ LÉTO V JULSKÝCH ALPÁCH 

Nejkrásnější místa Julských Alp v čase babího léta a 
se 4* hotelem břehu největšího jezera Julských Alp. 
Překrásné horské scenérie na hranicích 3 zemí, 3 ja-
zykových skupin, 3 kultur. Skvělá místa se skvělým 
bydlením v ideálním čase. Polopenze s nápoji k večeři 
v ceně.

1.den: Odjezd ve 22 hodin z Prahy (další odjezdová místa s časovým 
odstupem, trasa A). Noční transfer přes Rakousko do Slovinska. 

2.den: Hned po ránu začneme po ranní zastávce u čerpací stanice 
zastávkou na kávu u průzračné říčky Sávy Bohiňky. Další naše kroky 
povedou do srdce Triglavského národního parku - do doliny Vrata pod 
severní stěnou Triglavu, kde je vodopád Peričnik, jeden z nejkrásnějších 
v Juských Apách, který spadá přes skalní převis výškou 52 metrů., Pro 
zdatnější chodce – nad ním je Malý Peričnik vysoký 16 metrů. Bled – 
Bledské jezero. Možnost plavby po jezeře (plavba gondolami, kterým 
se říká pletny) na ostrov s kostelem, Bledský hrad s vyhlídkou, procházka 
podél jezera. Soutěska Vintgar – 1600 m dlouhá soutěska až 100 m 
hluboká s průzračnou vodou, peřejemi, dřevěnými mostíky a lávkami, 
zakončená 13 m vysokým vodopádem Šum. Dojezd do hotelu, který 
je v Triglavském národním parku přímo na břehu Bohiňského jezera. 
Čtyřhvězdičkový hotel má bazén. Večeře.

3.den: Celý den v Triglavském národním parku u Bohiňského jezera. 
Výjezd lanovkou na Vogel, vysoko nad jezero s výhledy na Triglav a další 
vrcholy. Procházky či lehká turistika, nekonečné výhledy. Vodopád 
Savica – nejznámější slovinský 78 m vysoký vodopád, vedle Triglavu 
jeden ze symbolů země. Možnost plavby lodí po největším jezeře Jul-
ských Alp. Korita Mostnice – další úžasná hra přírody, říčka zařezaná 
do vápenců. Pokud budete chtít, můžete si udělat svůj program – od 
procházek po túru do Doliny sedmi triglavských jezer. Krásné jsou zdejší 
planiny – pastviny plné salaší a kozolců. Relaxace v hotelovém wellness 
či volno u jezera. Večeře.

4.den (Jen v podzimním termínu): Velký okruh slovinskými i ital-
skými Julskými Alpami: Zelenci – prameniště řeky Sávy, Kranjska 
Gora - nejznámější slovinské horské středisko, jezero Jasna, vyhlídkové 
zastávky na nejhezčí horská panoramata, jako je například Špikova 
skupina. Výjezd na horské sedlo Vršič se zastávkami – obří skalní okno, 
obří skalní reliéf obličeje,…Procházka s vyhlídkami na Vršiči. Údolí Tren-
ta se snad nejčistější alpskou řekou Soča. Uvidíte její pramen – obří 
vyvěračka, její “korita“ a další krásy. Návrat přes italské Julské Alpy se 
zastávkami u jezer Lago del Predil a Laghi di Fusine s nádherným 
horským amfiteátrem. Návrat do stejného hotelu. Večeře.

4. den (5.den:) Zastávky v Korutanech na nejvyšší dřevěné rozhledně 
na světě Pyramidenkogel, která je na kopci stovky metrů vysoko nad 
korutanským jezerem Wörthersee. Rakouská Rivéra- Velden u jezera 
Wörthersee. Návrat do ČR s dojezdem do Prahy do půlnoci.

Termíny:  16.05. – 19.05. 2019

  10.10. – 14.10. 2019

Cena: 6.300 Kč (7.500 Kč)

Cena zahrnuje: dopravu, 2x (3x) nocleh v hotelu **** s bazénem přímo 
u Bohinjského jezera vč. bufetové polopenze s nápoji k v ceně (i víno 
a pivo) polopenze, průvodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: 1/1: 
1.300 Kč. Komplexní pojištění Allianz: Strana 99.

Váš 4* hotel

Bohiňské jezero © Slovenian Tourist Board

Ostrov Bled © Slovenian Tourist Board

Řeka Soča © Slovenian Tourist Board
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řKNEDLÍKOVÝ FESTIVAL  

V KITZBÜHELSKÝCH ALPÁCH
Pohodový víkend v tyrolských Alpách s jedinečnou 
alpskou slavností - s Festivalem knedlíků a s krásami 
hor kolem světoznámého Kitzbühelu. Lehká turistika, 
selské slavnosti, vyhlídky, příroda i folklór. 19 statků 
připraví 26 tisíc knedlíků v 25 druzích, nikdy nebyl stůl 
delší , než bude letos – půl kilometru dlouhý stůl….
Guinessova kniha rekordů.

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hod. (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase A). St. Johann in Tirol – účast na tradiční 
alpské slavnosti Festival knedlíků (špekových, meruňkových, hous-
kových, sýrových, makových…) – u nejdelšího knedlíkového stolu 
na světě, který je dlouhý 500 m a který se táhne celým centrem města 
a u kterého se sní na 26 tisíc knedlíků ve 25 druzích. K tomu hraje 5 
hudebních skupin a možná se prožene městem i stádo krav v tradičním 
almabtriebu. Nocleh v hotelu *** v oblasti.

2.den: Po bohaté bufetové snídani vás čekají dva výjezdy lanovkami 
do podzimních Alp. Výjezd lanovkou na „domácí horu“ Kitzbühelu – 
Kitzbüheler Horn – skvělý vyhlídkový vrchol. Prohlídka malovaných 
domů v Kitzbühelu. Odpoledne Loferer Alm (lanovka v ceně) – ná-
horní planina – horské pastviny, salaše, daleké rozhledy. Návrat do Prahy 
kolem 23. hodiny (ostatní místa s časovým odstupem jako při odjezdu).

Termín: 21.09.- 22.09. 2019

Cena: 3.200 Kč

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

Doplatky: večeře 490 Kč, 1/1: 400 Kč, komplexní pojištění Allianz: 15-70 
let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1: 600 Kč. 
Večeře v hotelu: 480 Kč.

SLAVNOST SHÁNĚNÍ STÁD  
POD HOCHKÖNIGEM
Pohodový víkend v salcburských Alpách. Lehká turis-
tika, selské slavnosti po oba dva dny, výhledy, cesta 
v korunách stromů,…

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin po trase A (odjezdová místa i před 
Prahou). Maria Alm – horská obec s nejvyšším kostelem v Salcbursku 
pod masívem Hochkönig – půvabná lidová slavnost se sháněním 
stád – almabtriebem, s krojovaným průvodem, lidovou hudbou i tan-
cem, se selskými produkty,…Vystoupení schuhplattlerů aneb „alpský 
verbuňk“… Návštěva cesty v korunách stromů v závěru údolí Hin-
terglemm na salaši Lidlingalm, Tato alpská Cesta v korunách stromů 
je dlouhá 600 metrů. V závěru údolí, kde je, naleznete i visutý most 
Golden Gate. Je dlouhý 200 metrů, široký 1,6 m a přes soutěsku řeky 
Saalach vede ve výšce 40 metrů. K těmto atrakcím se dostanete buď 
krátkou pěší procházkou či můžete popojet kočáry taženými koňmi. 
Nocleh v hotelu v oblasti.

2.den: Po bohaté bufetové snídani vás čeká dopoledne soutěska 
Seisenbergklamm (vstup v ceně) Odpoledne vás čeká lehká turisti-
ka s nekonečnými výhledy na jedněch z nejkrásnějších vyhlídkových 
rakouských pastvin Loferer Alm (lanovka v ceně). Návrat do Prahy 
kolem 23. hodiny (ostatní místa s časovým odstupem jako při odjezdu).

Termín: 21.09. - 22.09. 2019

Cena: 3.100 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, průe-
vodce, pojištění CK proti úpadku. 

Doplatek: večeře 490 Kč, komplexní pojištění Allianz: 15-70 let – 182 Kč, 
děti do 15 let – 91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1: 600 Kč. Večeře v ho-
telu: 480 Kč.

© TVB St. Johann in Tirol © Johannes Felsch
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p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řNEJVĚTŠÍ ALPSKÁ JEZERNÍ PLANINA  

A NEJVĚTŠÍ KORZO SOCH ZE SENA NA SVĚTĚ
Čistá příroda, selská slavnost, umělecké sochy ze sena 
i nejkrásnější vodopád Salcburska v půvabném srpno-
vém víkendu.
 1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin (odjezdová místa i před Prahou, 
z Prahy s nástupy po trase A). Kolem poledne výjezd vyhlídkovou silnicí 
ve štýrských horách na Tauplitzalm. Tauplitzalm je největší alpská 
jezerní plošina. Celkem 6 průzračných jezer, od nejmenšího Pohád-
kového jezera po největší jezero Steirersee. Křišťálově čistá a pitná 
voda jezer je domovem pstruhů a sivenů. Mezi jezery jsou překrásné 
a pohodlné vyhlídkové cesty po horských pastvinách bez většího pře-
výšení. Parádní den v alpském přírodním ráji. Alternativně můžete 
prožít sobotní odpoledne v termálních lázních Grimming Therme 
v Bad Mitterndorfu – z horkých venkovních bazénů krásné výhledy 
na hory. Nocleh v hotelu 3* v okolí.

2.den: St.Martin – účast na největším světovém korzu soch ze sena. 
Ze sena uvidíte ca 30 soch a sousoší, například celý kostel i s živým 
kostelníkem, formuli 1, zvířata i pohádkové bytosti. Uvidíte umění 
sedláků, lidové kapely i tanečníky v krojích, nechybí selský trh. V 10 
hodin začíná selský trh, od 11 hodin je paráda sedláků i korzo soch ze 
sena. Odpoledne vás čeká jeden z nejkrásnějších rakouských vodopádů 
v Gollingu, vysoký 75 metrů. Alternativně opět odpoledne termální 
lázně Bad Vigaun. Návrat do Prahy kolem 22. Hodiny (ostatní nástupní 
místa s časovým posunem jako při odjezdu).

Termín: 31.08. – 01.09. 2019

Cena: 3.300 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, mýto 
na Tauplitzalm, průvodce, pojištění CK proti úpadku. 

Doplatky: 220 Kč – vstupenka na korzo, 1/1 – 400 Kč, večeře v hotelu – 480 
Kč. Komplexní pojištění Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 91 Kč, 
osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1: 600 Kč. Večeře v hotelu: 480 Kč.

Vyberte si: Termálky nebo alpská příroda doplní váš program s nej-
krásnějším světovým festivalem sochařů, jejichž materiálem je seno?

SLAVNOST SHÁNĚNÍ STÁD  
POD WILDER KAISEREM
aneb tyrolská podzimní pohádka
Pohodový prodloužený víkend v tyrolských Alpách. 
Lehká turistika, daleké rozhledy, největší tyrolské je-
zero, lokace za seriálu Doktor z hor, příjemný alpský 
podzim

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin po trase B (odjezdová místa i před 
Prahou). Hohe Salve – snad nejkrásnější vyhlídkový kopec v Tyrolsku 
s kruhovým rozhledem, který si můžete vylepšit posezením v otočné 
restauraci. Nejvýše položený rakouský kostel. Nocleh v hotelu 3* 
v oblasti.

2.den: Po bohaté bufetové snídani si můžete vybrat mezi naším pro-
gramem či osobním programem – celodenní turistika či kola. A co vám 
nabídneme v tom našem programu? Jeden z nejkrásnějších alpských 
svátků – slavnost sháněná stád v údolí Brixental, vesničky ze seriálu 
Doktor hor a výjezd na jednu z nejkrásnějších vyhlídkových platforem 
- Steinplatte. Nocleh ve stejném hotelu.

3.den: Největší tyrolské jezero Achensee – nepřeberné možnosti 
pro váš alpský den. Plavba lodí, zubačka, lanovkou na Rofan – velké 
možnosti lehké turistiky, výhledy či jízda s flying fox. Procházky podél 
jezera, půjčovny kol, elektro kol či segway. Několik staletí starý statek 
Achenkirch. Zastávka ve středověkém městečku Rattenberg. Návrat 
do Prahy kolem 23. hodiny (ostatní místa s časovým odstupem jako 
při odjezdu).

Termín: 20.09. – 22.09. 2019

Cena: 5.300 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu 3* s polopenzí, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku. 

Doplatek: komplexní pojištění Allianz: 15-70 let – 182 Kč, děti do 15 let – 
91 Kč, osoby nad 70 let – 364 Kč 1/1: 600 Kč. Večeře v hotelu: 480 Kč.

© THB Pitztal © TVB Brixental



98

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

aneb Za krásami severní Itálie komfortně

Zájezdů za památkami a přírodou Itálie jsou spousty, 
ale jen jeden vám nabídne ubytování ve čtyřhvězdič-
kovém hotelu s klimatizací, která v parném létě jistě 
přijde vhod. Luxusní prázdninový zájezd do severní 
Itálie s hotelem 4*, s půvabnými historickými městeč-
ky, s koupáním u Gardského jezera i u moře, s výletem 
do Benátek, s návštěvou Dolomit i s možností vyrazit 
po několik letních večerů na operní představení do 
veronské Arény.

1.den: Odjezd z Prahy ve 23.45 hod. (trasa A, odjezdová místa i před 
Prahou) noční transfer přes Německo a Rakousko.

2.den: Den u severní horské části jezera Lago di Garda – Riva del 
Garda – kouzelné městečko na severu Gardského jezera, možnost 
koupání, Malcesine se scaligerským hradem či otočná lanovka na 
Monte Baldo (neuvěřitelných 1.700 m převýšení). Nocleh v hotelu 4* 
ve Veroně (ne centrum).

3.den: Malá historická městečka: Vicenza (UNESCO) – město staveb 
slavného architekta Palaldia, z nichž nejkrásnější jsou Teatro Olimpico 
– nejspíš nejstarší kryté divadlo na světě (1583) a vila La Rotonda. Citta-
della – opevněné město s kilometrem hradeb se 32 věžemi. Marostica 
– středověké opevněné městečko – náměstí v podobě šachovnice, kde 
se jednou do roka (září) hrají dodnes živé šachy. Bassano del Grappa 
– opevněné městečko s půvabným dřevěným krytým mostem z roku 
1569. Domovské město pálenky grappa, kterou jistě ochutnáte, sídlo 
módní značky Diesel i lokace z románu Enesta Hemingwaye Sbohem 
armádo, který se zde účastnil bojů. Nocleh.

4.den: Jižní část Lago di Garda – Sirmione – největší římská vila se-
verně od Říma, Scaligerský hrad, půvabné letovisko, skvělé koupání 
(bezkonkurenční pláže s průzračnou smaragdovou vodou, kterou ze dna 
jezera ohřívá téměř 70 C teplý pramen Boiola), jízda rychlým motoro-
vým člunem, městečka Peschiera a Lazise u jezera. Možnost navštívit 
zábavní park Gardaland či vodní park Caneva. Program si tvoříte sami 
podle chuti. Náš bus je vaším pendl busem. Nocleh.

5.den: Padova - historické město (UNESCO) s množstvím památek, 
jako například bazilika svatého Antonína (jeden z největších italských 
chrámů), jezdecká socha od Donatella, středověký soudní palác, hradby, 
paláce, měšťanské domy, kostely,…Mantova - město z Rigoletta, město 
kam utekl Romeo,…Město na „ostrově“ uprostřed řeky – hrad, katedrála 
a řada dalších památek. Nocleh ve stejném hotelu. 

6.den: Tento den budete mít na výběr ze tří možností – rozhodnout 
se budete moci až na místě – a bude těžké se rozhodnout – 1. zájemce 
odvezeme po snídani na koupání na Gardské jezero, varianta 2. a 3. 
máme pro vás celodenní výlet do Benátek s plavbou lodí z přímořského 
letoviska Lido di Jesolo, takže se můžete celý den koupat u moře, 
užít si Benátek či si to nakombinovat. Nocleh ve stejném hotelu.

7.den: Po snídani návrat do ČR s dojezdem kolem půlnoci. Cestou 
alpská zastávka na největší náhorní alpské planině – Seiser Alm 
v Dolomitech.

Termín: 01.07. – 07.07. 2019

Cena: 9.500 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 5 x nocleh v hotelu 4* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Pojištění Allianz – v případě zájmu sdě-
líme tarify.

Po tři večery mohou zájemci vyrazit na operní představení do ve-
ronské Arény (MHD či taxi, hotel je ca 8 km od Arény, v případě více 
zájemců vypravíme náš bus):

4.7. Trubadúr Giuseppe Verdiho

5.7. Aida Giuseppe Verdiho

6.7. Carmen G. Bizeta

Vstupenky do Arény vám rádi zajistíme.

ADVENTNÍ ZÁJEZDY SEZÓNY 2019 
…MŮŽETE KUPOVAT PO CELÝ ROK
„Převaděč termínů“:
24.11. - 25.11. 2018 bude 23.11. – 24.11.2019

01.12. - 02.12. 2018 bude 30.11. – 01.12. 2019

09.12. – 09.12. 2018 bude 07.12. -08.12. 2019

15.12. -16.12.2018 bude 14.12. -15.12. 2019

Slevy za včasnou rezervaci:
20 % při rezervaci do konce roku 2018 

18 % při rezervaci do 31.01. 2019

15 % při rezervaci do 28.02. 2019

10 % při rezervaci do 31.05. 2019

05 % při rezervaci do 15.07. 2019

Pro účastníky adventních zájezdů 2018 navíc ještě další 3 %. Do vydání 
nového katalogu platí i ceny roku 2018.

Slevy platí pro zájezdy, které organizuje přímo naše CK, neplatí pro jedno-
denní a letecké zájezdy, Nelze sčítat s jinými slevami, ani dětskými. V pří-
padě dětí platí vyšší sleva pro dítě – dětská 20 % či časová. 
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