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. 910/17

Odjezd: sobota 9. 12. 2017.
Nástupní místa: Jičín, autobusové nádraží 6.00 hodin, Stará Paka, vlakové nádraží 6.30 hodin, Nová Paka,
autobusové nádraží 6.40 hodin, Lázně Bělohrad, kancelář CK 7.00 hodin, Hořice, autobusové nádraží 7.15
hodin, Hradec Králové, vlakové nádraží – stanoviště I. 7.45 - 8.00 hodin.
Účastníkům z Liberce, Turnova, Železného Brodu a Semil doporučujeme využít vlaku s odjezdem ve 4.29
hodin z Liberce a s příjezdem do Staré Paky v 6.25 hodin.
Účastníkům z Prahy doporučujeme využít rychlíku s odjezdem Praha hl. n. v 6.07 hodin a s příjezdem do
Hradce Králové v 7.51 hodin.
Tyto navržené spoje si musí účastníci ve vlastním zájmu ověřit. Zájezdový autobus čeká na případné zpoždění
těchto vlaků. Všichni účastníci by měli ve vlastním zájmu oznámit místo nástupu. V případě, že na některé
nástupní místo nebudeme mít nahlášené účastníky, můžeme ho vynechat.
Návrat: neděle 10. 12. 2017.
Předpokládaný příjezd do Hradce Králové v 17.00 hodin (odjezd rychlíku do Prahy v 17,08, 18.08 hodin), Staré
Paky 18.15 hodin (odjezd rychlíku do Liberce ve 18.31 hodin).
Přeprava a vedoucí: zajišťuje AD – Zikmund zájezdovým autobusem. Vedoucím je Lubomír Hoška, tel.
603 164 558.

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 se strojově čitelnou zónou nebo platného občanského průkazu. Děti do 15 let musí mít svůj vlastní cestovní doklad.
Ubytování: Znojmo, hotel v centru města, dvoulůžkové pokoje včetně sociálního příslušenství, Wi-Fi a TV.
Stravování: snídaně formou bufetového stolu.
Platby: účastníkům, kteří neuhradili celý poplatek najednou, připomínáme, že je nutné uhradit doplatek podle
Všeobecných 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. Nutno počítat s chladným počasím.
Program
1.den: odjezd v ranních hodinách, přesun na jižní Moravu.
TŘEŠŤ – prohlídka výstavy betlémů.
RETZ – rakouské vinařské městečko leží nedaleko našich hranic.
Prohlídka historických sklepů, vstupné dospělí a senioři 9,5 €, děti 4,5 €.
Na vyzdobeném náměstí se konají adventní trhy, na kterých lze ochutnat selské speciality, pečené kaštany či se
zahřát lahodným punčem nebo svařeným vínem. Město je zajímavé tím, že se zde nachází největší vinařský
sklep v Rakousku. Obrovský sklepní labyrint pod centrem města je přes 20 km dlouhý. V podzemí se koná
kouzelný adventní trh.
V podvečer začíná průvod čertů Krampusů. Čertovské řádění se zde dědí z generace na generaci, stejně jako
vyřezávané masky z lipového dřeva. Na masky se upevňují beraní, mufloní, kamzičí nebo jelení rohy, které
mohou být až metr dlouhé. Hrozivé masky, hlučné řinčení řetězů a zvonců, jekot a řev za doprovodu pyrotechnických efektů je pěkným zážitkem.
Večer přesun na ubytování na Moravu.
2. den:
BRNO – návštěva adventních trhů v centru Brna.
Náměstí Svobody – skleněné moduly s občerstvením, program na podiu.
Zelný trh – řemeslné dílny, na 100 prodejních míst s řemeslnými a dárkovými produkty, rozmanité občerstvení,
kulturní program.
Dominikánské náměstí – gastronomie, tradice spojené s betlémem.
Moravské náměstí – obrovský zimní bar, řemeslníci, gastronomie
Z jednotlivých trhů si budete moci odnést pěkný porcelánový hrníček.
V odpoledních hodinách odjezd, návrat v podvečerních hodinách

