nám. K. V. Raise 160, 507 81 Lázně Bělohrad
tel.: 493 792 520, 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. 100/19

Schované památky nedaleko Vídně.
Jeskyně s evropským unikátem.
Poznávací zájezd do oblasti jižně od Vídně. Navštívíte památky evropského významu.
Zájezd je určen především pro milovníky parků a květin.
Odjezd: sobota 1.6. 2019.
Nástupní místa: Nová Paka, autobusové nádraží 5.00 hodin, Lázně Bělohrad, kancelář CK 5.20 hodin, Hořice, autobusové nádraží 5.40 hodin, Hradec Králové, vlakové nádraží – stanoviště I. 6.10 hodin.
Návrat: neděle 2. 6. 2019. Předpokládaný návrat do cílového místa ve 22.30 hodin. Při zpáteční cestě bude ve Staré Pace
možnost přestupu na vlaky do Liberce a Trutnova.
Přeprava a průvodce: klimatizovaným autobusem, pásy na všech sedadlech, toaleta (včetně prodeje klasických nápojů)
zajišťuje ARRIVA Trutnov. Průvodce Richard Švanda., tel. číslo 776 803 306. Volat pouze v den odjezdu a během zájezdu. Pokud to je možné, zasílejte SMS. Před zájezdem používejte telefonní kontakt pouze na cestovní kancelář.
Pojištění: cestovní kancelář je ze zákona pojištěna proti úpadku u pojišťovny Union, a.s.
Cestovní kancelář zajišťuje účastníkům, kteří o to ve Smlouvě o zájezdu požádali (či dodatečně požádají), prostřednictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení léčebných výloh v zahraničí, hrazení stornopoplatků, úrazu a ztrátu zavazadel za celkovou cenu 48,- 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 nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji. Děti musí mít
svůj vlastní cestovní doklad.
Ubytování: Baden bei Wien, Gastohof Penzion Martinek a hotel Motel, dvoulůžkové pokoje včetně sociálního zařízení,
TV a připojení WIFI.
Stravování: ubytování je zajištěno včetně bufetových snídaní. Možnost dokoupení večeří za celkovou cenu 320,- Kč.
Večeře jsou dvouchodové (polévka a hlavní jídlo). Večeře je nutno objednat nejpozději do 25. 5. 2019, pokud jste tak již
neučinili ve Smlouvě o zájezdu. Kuchyňky nejsou k dispozici.
Platby: účastníkům, kteří neuhradili celý poplatek najednou, připomínáme, že je nutné uhradit doplatek podle Všeobecných podmínek, tj. nejpozději 15 dnů před nástupem na zájezd. Po nástupu do autobusu jsou účastníci povinni na vyzvání
předložit k nahlédnutí doklady o uhrazení celé částky za zájezd.
Vstupné: HINTERBRÜHL – jeskyně 8 €, SCHÖNBRUNN – prohlídkový okruh Imperiál tour 14,20 €.
Vybavení: běžné pro poznávací zájezd.
Program
1.den: odjezd v ranních hodinách, možnost nástupu i v Brně. Přesun přes Vídeň do Dolních Rakous.
LAXENBURG – jeden z nejpůsobivějších zámeckých areálů v Evropě ležící nedaleko Vídně. Park je příkladem historické zahradní architektury. Nechala ho rozšířit císařovna Marie Terezie a její vnuk císař František. Najdete zde mnoho letohrádků, jeskyní a chrámů. FRANZENSBURG – napodobenina středověkého rytířského hradu postaveného na ostrově.
BADEN – město růží se zajímavým historickým jádrem. Císařský
dům, radnice, Beethovenův dům. DOBLHOFFPARK – největší
rozárium v Rakousku. Obdivovat budete na 600 druhů růží.
2.den:
HINTERBRÜHL – jeskyně s největším podzemním jezerem Evropy. Prochází se členitým jeskynním systémem chodeb. Zpestřením je romantická plavba po jezeře. SCHÖNBRUNN – letní sídlo
císařské rodiny. Možnost prohlídky zámku, případně kočárovny a
rozsáhlých zahrad. KAHLENBERG – známá vídeňská vyhlídka
nad vinařskou čtvrtí Grinzing.

