
 

 

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. 800/19   

 

 
 

Pro všechny milovníky starých tradic a koní. 

Poznávací zájezd za nejmenším slovanským národem na tradiční velikonoční procesí jezdců 
na koních, tzv. „křižáků“. Jezdci jsou svátečně oblečeni a také koně jsou bohatě vyzdobeni. 
Typický je osobitý postroj a pestré stuhy zapletené do ohonu. Starší lidé hovoří ještě lužickou 
srbštinou, které budete určitě rozumět. K velikonočním tradicím patří i malování kraslic. 

Na zájezd jsou volná místa. 

Termín: neděle 21. dubna 2019  

Nástupní místa: Ostroměř, autobusová zastávka 5.20 hodin, Hořice, autobusové nádraží 5.30 hodin, Lázně 

Bělohrad, kancelář CK 5.50 hodin, Nová Paka, autobusové nádraží 6.10 hodin, Jičín, autobusové nádraží 6.30 

hodin, Turnov, vlakové nádraží 7.30 hodin (přestávka), Liberec, vlakové nádraží 7.50 hodin. 

Účastníkům z Pardubic, Hradce Králové a Semil doporučujeme využít vlaku s odjezdem z Pardubic v 5.02 

hodin a s příjezdem do Turnova v 7.17 hodin.   

Návrat: předpokládaný příjezd do cílového místa ve 20.00 hodin. 

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.  

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), pro-

střednictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení léčebných výloh v zahraničí, stornopoplatků, úrazu a ztrá-

tu zavazadel za celkovou částku 20,- 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. 

Vybavení: běžné pro zájezd s pěší turistikou Doporučujeme drobné € na nákup občerstvení a suvenýrů. 

Průvodce: Tomáš Horák, tel. číslo +420 732 952 343 

Program 

Odjezd dle rozpisu.  

BUDYŠÍN – malebné město 

nad údolím Sprévy se středově-

kou siluetou věží, bašt a hradeb. 

Sledování prvního procesí. OR-

TENBURG – hradní muzeum 

lužickosrbských dějin, gotický 

chrám sv. Petra, barokní radnice. 

SCHWEINERDERDEN 

(SWINARNJA) – malebná 

lužickosrbská vesnička, sledo-

vání procesí. PANSCHWITZ–

KUCKAU – malebná obec, 

sledování procesí. MARIINA 

HVĚZDA – klášterní cihlový 

kostel P. Marie s nově uprave-

ným interiérem.  Na nádvoří 

socha sv. Jana Nepomuckého a 

barokní kašna s českým lvem.  

RALBITZ – lužickosrbská obec se zajímavým hřbitovem.  
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