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Václavský trh v Budyšíně je možná dokonce nejstarším vánočním trhem v Německu. V roce 
1384 král Václav dal městu právo uspořádat svobodné trhy, kde se prodávalo maso. V poz-
dějších stoletích se začaly na trhu prodávat další výrobky. Slezský vánoční trh ve Zhořelci se 
koná v krásném historickém centru města. 

Na zájezd je několik volných míst. 

Odjezd: sobota 16. 12. 2017.  

Nástupní místa: Lázně Bělohrad, cestovní kancelář 5.50 hodin, Nová Paka, poliklinika 
6.10 hodin, Jičín, autobusové nádraží 6.30 hodin.  

Návrat: předpokládaný příjezd do cílového místa bude ve 20.00 hodin.  

Přeprava: zájezdovým autobusem zajišťuje AD-Zikmund. Tel. na vedoucího 603 164 558. 

Pojištění: zajišťujeme účastníkům, kteří o to ve Smlouvě o zájezdu požádali (či dodatečně 

požádají), prostřednictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení léčebných výloh 
v zahraničí za 24,- Kč.  

V každém případě je nutné mít s sebou kartu zdravotní pojišťovny (modrá kartička) – ev-

ropský 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 stá-

tů EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu se stro-
jově čitelnou zónou nebo platného občanského průkazu. Děti do 15 let musí mít svůj vlast-

ní cestovní doklad. 
Stravování: možnost na adventních trzích. 

Vybavení: běžné pro poznávací zájezd v chladném počasí. Doporučujeme teplejší oblečení 

s dobrými botami. Jinak svařák to jistí. Deštník pro jistotu s sebou.  

Program 

BAUTZEN (Budyšín) - krásné adventní trhy v centru historického jádra města. Asi 90 pro-

dejců bude nabízet gastronomické lahůdky, svařené víno, výrobky ze skla, řemeslné výrob-
ky, keramiku, oblečení, hračky a krajky. Prohlídka historického jádra města, které se roz-

kládá na návrší vysoko nad meandrem řeky Sprévy. Městu v barokním stylu dominuje 
mnoho věží. Možnost prohlídky katedrály sv. Petra, která dominuje městu, pozoruhodný je i 
hrad.  

GÖRLITZ (Zhořelec) - trhovci vám nabídnou kulinářské potěšení i atraktivní dárky. Na trhu 
uvidíte vánoční zvyky a tradice Slezska. Ve spodní části trhu bude umístěn asi 8 m vysoký 

vánoční strom. Prohlídka historického jádra města.  

KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ – prohlídka unikátního pěkně nasvíceného betlému výtvarníka Jo-
sefa Jíry a 1. vesnického orloje. Ojedinělý betlém s téměř třímetrovými dřevěnými postava-

mi láká každoročně do Kryštofova Údolí mnoho návštěvníků. Ježíšek, Josef, Marie, tři krá-
lové s velbloudy a pastevci s ovcemi tvoří 16 metrů širokou scénu. Možnost prohlídky vý-
stavy starých betlémů. Návrat do 20.00 hodin. 
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