
 

 

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. 850/19   

 

 
 

Míšeň je starobylé saské město se zachovanými stavebními památkami  
a tradicí výroby míšeňského porcelánu. 

Na zájezd jsou volná místa. 

Termín: sobota 15. června 2019  

Nástupní místa: 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 (přestáv-

ka), Liberec, vlakové nádraží 7.50 hodin. 

Svoz: Hradec Králové, vlakové nádraží – stanoviště I. 5.00 hodin. 

Účastníci z Pardubic, Hradce Králové a Semil mohou využít vlaku s odjezdem z Pardubic v 5.02 hodin a 

s příjezdem do Turnova v 7.17 hodin (přestup na zájezdový autobus).   

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 ome-

zení, 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), prostřed-

nictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení léčebných výloh v zahraničí, stornopoplatků, úrazu a ztrátu zavaza-

del za celkovou částku 20,- Kč.  

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

pojištění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována. 

Vstupné: MEISSEN (Míšeň) – výstava porcelánu, výstavní dílna 8 €, dóm 3 € (bez průvodce). MORITZBURG – 

zámek 6,5 €. 

Vybavení: běžné pro poznávací zájezd. Doporučujeme drobné € na nákup občerstvení a suvenýrů. 

Průvodce: Jan Hoška, tel. číslo +420 736 144 421. 

Program 

MEISSEN (Míšeň) – nejstarší evropská porcelánka. "Míšenský porcelán" a "Zwiebelmuster" neboli cibulový vzor – 

česky nazývaný také "cibulák" - je stále pojmem po celém světě. Romantické je historické středověké jádro města s 

katedrálou.  

MORITZBURG – prohlídka zámku, na kterém se natáčela známá pohádka Tři oříšky pro Popelku. Zámek je posta-

ven na umělém jezírku s přírodním parkem. K mimořádným pozoruhodnostem patří světově nejrozsáhlejší sbírka 

interiérového vybavení se vzácnými tapetami z kůže s cennými malbami a vzory a sbírka historických loveckých 

trofejí.  
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