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Upřesněné pokyny k zájezdu č. 920/17

Pohádkový advent na německé straně Krušných hor v Seiffenu. Malebné městečko horníků a
řezbářů se skanzenem, muzeem hraček a pěknými adventními trhy.
Dřevěné hračky ze Seiffenu jsou vyhledávaným vánočním zbožím.

Na zájezd je několik volných míst.
Odjezd: sobota 16. 12. 2017.
Nástupní místa: Jičín, autobusové nádraží 6.30 hodin.
Návrat: předpokládaný příjezd do cílového místa bude ve 22.00 hodin.
Přeprava: mikrobusem zajišťuje AD-Zikmund. Tel. na vedoucího 603 164 558.
Pojištění: zajišťujeme účastníkům, kteří o to ve Smlouvě o zájezdu požádali (či dodatečně
požádají), prostřednictvím 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 zdravotního 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 občanského 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.
Program
SEIFFEN – klimatické lázně. Malebný adventní trh. Hrázděné domky horníků a řezbářů s
nádhernou adventní výzdobou vás nadchnou. Možnost návštěvy skanzenu a Muzea hraček.
Městečko má dlouhou řezbářskou tradici, a právě zde se vyrábí plno dřevěných hraček,
které se potom vyvážejí na trhy v německých městech. Tady je koupíte přímo od výrobců,
všude jsou typické dřevěné pyramidy, figurky horníků, louskáčky, betlémy. Odpoledne jde
městem průvod horníků ve slavnostních krojích s tradičními hornickými atributy a kapelou.
Možnost prohlídky skanzenu a muzea. Celkem vstupné cca 10 €.
Plakát v češtině: Plakat zur Seiffener Weihnacht CZ 2017
Adventní a vánoční čas vnímají lidé z bývalých hornických obcí v Krušných horách jako
mimořádně působivý. Seiffen je pak i jedním z měst, kde pracují vynikající řezbáři, tedy
tvůrci tradičních vánočních ozdob a hraček. Řemeslo se tu dědí po staletí. Vánoční trhy ve
zdejším městečku jsou vyhlášené široko daleko.

V adventním čase se Seiffen promění v pohádkově
vyzdobenou vesničku hraček. Vánoční trh se nachází přímo uprostřed obce. Ve více než 60 stáncích se prodávají výrobky seiffenského lidového
umění a mnoho dalších dárků. Stánky nabízejí také
typicky krušnohorské dobroty, kterými můžete potěšit mlsné jazýčky. Mnoho místních obchůdků má
otevřeno
nepřetržitě každý den. Každoročně se zde pořádá i
mnoho různých akcí, ke kterým patří například Světelný průvod po hornických stezkách v sobotu před 2. adventem, tradiční Velká hornická
přehlídka se 400 krojovanými účastníky. V rámci
adventních víkendů máte možnost vyzkoušet si
mnoho tradičních řemesel ve zdejších manufakturách (výrobu dřevěných louskáčků a lucerniček, zdobení vánočního pečiva, paličkování a
pletení, výrobu svíček ze včelího vosku, a další).
SEIFFEN – zajímavosti
První písemná zmínka o světoznámém městě hraček – tehdy městě „Cynsifen“ pochází z r.
1324. Kouzelné městečko v srdci Krušných hor v malebné kotlině bylo domovem horníků,
řemeslníků, řezbářů a výrobců hraček. V roce 2009 dostalo městečko titul „město pro rodiny“. Co vše k vidění pro turisty?
Skanzen (Freilichtmuseum)
Čtrnáct historických staveb a dílen starých saských Krušných hor. V dílnách lze zažít stroj
na výrobu okruží (výroba zvířátek), je poháněný vodním kolem z r. 1760.
Krušnohorské muzeum hraček (Spielzeugmuseum) zprostředkovává dějiny hraček a vánočních zvyků. Představuje nejtypičtější figurky louskáčka, husara na koni, hlavolamy, zvířátka z okruží, kouřící vánoční figurky a vánoční pyramidy. Pro děti jsou připraveny praktické
dílny a zážitkové dny.
Pozdně barokní horský kostel od Christiana Gotthelfa Reuthera (1776), kde se mimo jiné
konají i vánoční koncerty a na 100 domků s řemeslnými dílnami, kde se dodnes vyrábí dřevěné hračky a betlémy.

