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Jednodenní výjezd do Dolního Rakouska. 
Pivovar Dalešice je známý z filmových Postřižin. 

Poznávací zájezd s atraktivním programem. Pivovar Dalešice se proslavil v roce 1980, kdy 
zde režisér Jiří Menzel natočil slavný příběh Hrabalových Postřižin. Dolní Rakousko je bohaté 
na kulturu. V žádné jiné spolkové zemi se nenachází takové množství klášterů a muzeí. K 
největším a nejznámějším patří kláštery v Altenburgu a Zwettlu.  

Na zájezd jsou volný místa. 

Odjezd: pátek 24. 8. 2018  
Jičín, autobusové nádraží 6.40 hodin, Hořice, autobusové nádraží 7.10 hodin, Hradec Králové, vlakové nádraží 7.40 – 

8.05 hodin.  

Návrat: neděle 26. 8. 2018 

Předpokládaný příjezd do cílového místa ve 20.00 hodin. 

Přeprava a vedoucí: klimatizovaným autobusem, zajišťuje dopravní společnost AD-Zikmund (včetně prodeje kla-

sických nápojů). Jan Hoška, tel. číslo 736 144 421. Telefon průvodce lze použít pouze ve dnech zájezdu. Používej-

te telefonické spojení do cestovní kanceláře.  

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), prostřed-

nictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení léčebných výloh, stornopoplatků, úrazu a ztrátu zavazadel za celko-

vou cenu 72,- Kč.  

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

pojištění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována. 

Ubytování: Jaroměřice nad Rokytnou, hotel Opera, dvoulůžkové pokoje včetně sociálního zařízení, televize a Wi-

Fi.   

Stravování: snídaně formou bufetového stolu.  Do 20. 8. 2018 lze doobjednat večeře v celkové hodnotě 260,- Kč. 

Platby: účastníkům, kteří neuhradili celý poplatek najednou, připomínáme, že je nutné uhradit doplatek podle Vše-

obecných podmínek, tj. nejpozději 20 dnů před nástupem na zájezd. Po nástupu do autobusu jsou účastníci povinni 

na vyzvání předložit k nahlédnutí doklady o uhrazení celé částky za zájezd. 

Vybavení: běžné pro poznávací zájezd.  Vstupné v Rakousku cca 10 euro.  
Program 

1. den: odjezd v ranních hodinách.  

TŘEBÍČ – prohlídka památek, které jsou zapsány na Seznamu kulturního dědictví UNESCO. Bazilika sv. Prokopa, be-

nediktinský klášter, radnice, Rafinát, synagoga, židovské město, židovský hřbitov a některé další. Město je známé lido-

vými betlémy. Vstupné: bazilika 80,- Kč, synagoga a židovská čtvrť 100,- Kč. 

DALEŠICE – prohlídka Muzea rakousko-uherského pivovarnictví, ve kterém nechybí ani připomenutí slavného filmu. 

Exkurze do pivovaru, kde uvidíte současnou výrobu piva, moderní varnu a středověké ležácké sklepy. Vstupné: dospělí 

150,- Kč, děti 130,- Kč. 

2. den: jednodenní výjezd do Dolního Rakouska 

ZWETTL – mužský cisterciácký klášter. Budovy jsou směsicí slohu románského, gotického a barokního. 

OTTENSTAUSEE – vycházka podle jezera, výhled na hrad. 

ALTENBURG – zahrada benediktinského kláštera je skutečný barokní klenot. Nahlédnete i do chrámu.  

ROSENBURG – renesanční zámek postavený na vysoké skále nad řekou Kamp. Zámek patří mezi nejkrásnější 

v Rakousku. Zajímavá je i zámecká zahrada.  

3. den:  

MOHELNSKÁ HADCOVÁ STEP – vycházka národní přírodní rezervací. Skalní a drnová step je hostitelem mnoha 

vzácných a ohrožených druhů.  

KRALICE NAD OSLAVOU – památník Bible kralické, prohlídka expozice. Vstupné: 50,- Kč. 

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU – zámek, bohaté expozice, národní kulturní památka. Přes řeku se klene most vyzdoben 

dvaceti sochami světců a archandělů. Vstupné: dospělí 90,- Kč, děti, studenti a senioři nad 65 let 60,- Kč. 

V odpoledních hodinách odjezd, návrat ve večerních hodinách do 20.00 hodin. 
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