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Zimní pohádka na pevnosti. 

Adventní trh v městečku Hohnstein. 

Termín: neděle 1. 12. 2019  

Nástupní místa:  

BUS 1  

HRADEC KRÁLOVÉ, vlakové nádraží, stanoviště I. 5.50 hodin, HOŘICE, autobusové nádraží 6.20 hodin, 

LÁZNĚ BĚLOHRAD, kancelář CK 6.40 hodin, JIČÍN, autobusové nádraží 7.00 hodin, TURNOV, vlakové 

nádraží (terminál bus) 7.35 hodin, LIBEREC, vlakové nádraží 7.50 hodin. 

BUS 2  

TRUTNOV, vlakové nádraží 5.30 hodin, STARÁ PAKA, vlakové nádraží 6.30 hodin, NOVÁ PAKA, autobu-

sové nádraží 6.40 hodin (zast. u zeleniny), JIČÍN, autobusové nádraží 7.00 hodin. 

Návrat: předpokládaný příjezd do Hradce Králové ve 21.00 hodin a do Trutnova 21.30 hodin.  

Přeprava: zajišťuje společnost CASIA Trutnov luxusními autobusy Setra.  

Vedoucí: Jan Hoška, tel. číslo +420 736 144 421 a Lubomír Hoška, tel. číslo +420 603 164 558. Na tyto čísla 

lze volat pouze během zájezdu. Před zájezdem využijte telefonického spojení do cestovní kanceláře 

Vybavení: běžné pro poznávací zájezd s ohledem na počasí. V Saském Švýcarsku lze očekávat chladnější po-

časí. 

Vstupné: pevnost Königstein 9 €. 

Program 

KÖNIGSTEIN – prožijte netradiční advent v Saském Švýcarsku. Tentokrát se zájezd uskuteční v neděli. Ro-

mantický advent v historických prostorech pevnosti položené na výrazné stolové hoře ležící vysoko nad údolím 

Labe v oblasti Saského Švýcarska. Jednotlivá nádvoří jsou obsazena historickými stánky saských řemeslníků. 

Nechybí klasické adventní dobroty. Adventní trh je umístěn i ve sklepních prostorách. Uvidíte nejdelší adventní 

kalendář v Německu, který je 112 m dlouhý. Všechny výstavy na pevnosti jsou otevřené. Je tedy možné navštív 

it veškeré vnitřní prostory pevnosti s historickými exponáty.  

BASTEI – zastávka na skalním mostě Bastei s pěkným výhledem do údolí Labe.  

HOHNSTEIN – menší, ale romantický historický adventní trh ve skalním městečku, kterému dominuje hrad.  
 

Všechny účastníky čeká hezký dárek. 
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