
 

Cestovní kancelář HOŠKA – TOUR 
nám. K. V. Raise 160, 507 81 Lázně Bělohrad  

tel.: 493 792 520, 493 792 598, fax: 493 792 210, mobil: 605 337 570, HOTLINE 24: 603 164 558 

e-mail: hoska-tour@hoska-tour.cz, lubomir.hoska@hoska-tour.cz  

 

Upřesněné pokyny k zájezdu č. 900/17 
 

 
 

 

Na zájezd je několik volných míst. 

 

Odjezd: pátek 1. 12. 2017.  

Nástupní místa: Jičín, autobusové nádraží 4.00 hodin, Lázně Bělohrad, kancelář CK 4.20 hodin, Hořice, 

autobusové nádraží 4.40 hodin, Hradec Králové, vlakové nádraží 5.00 hodin.  

Návrat: předpokládaný příjezd do cílového místa bude ve 22.30 hodin.  

Přeprava: klimatizovaným mikrobusem zajišťuje AD-Zikmund.  

Průvodce: 

Pojištění: zajišťujeme účastníkům, kteří o to ve Smlouvě o zájezdu požádali (či dodatečně požádají), prostřed-

nictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení léčebných výloh v zahraničí za 24,- Kč.  

V každém případě je nutné mít s sebou kartu zdravotní pojišťovny (modrá kartička) – evropský průkaz zdravot-

ního pojištění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována. 

Celní a devizové předpisy: pro běžnou turistiku bez omezení.  

Cestovní doklady: občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních 

omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu se strojově čitelnou zónou nebo platného občan-

ského průkazu. Děti do 15 let musí mít svůj vlastní cestovní doklad. 

Stravování: možnost na adventních trzích. 

Vybavení: běžné pro poznávací zájezd v chladném počasí. Doporučujeme teplejší oblečení s dobrými botami. 

Jinak – svařák to jistí. Deštník pro jistotu s sebou. Nepředpokládá se výraznější vstupné do památek. 

 

Program 

Prohlídka svátečně vyzdobeného města. Projdete historické centrum -  Císařský palác Hofburg, ulici Graben, 

monumentální dóm sv. Štěpána a na Hohe Markt je zajímavý orloj. Obdivovat budete honosnou Korutanskou 

třídu s adventní výzdobou.   

V srdci Vídně, mezi radnicí a hradním divadlem, se v období adventu rozzáří tisíce světel a naplní vábnými 

vůněmi tradiční „Ježíškův trh“. Jeho kouzlo je mocné. U dětí vyvolává radost a u dospělých nostalgické vzpo-

mínky na vlastní dětství. Vzduchem se šíří neodolatelná vůně kaštanů, pečených jablek, punče, vanilky a jiných 

typických vídeňských lahůdek. Další stánky jsou ověšeny výrobky lidových řemesel nebo vánočními ozdobami 

z foukaného skla. 

V podvečer možnost nákupu ve vídeňském obchodním domě PRIMARK.  
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