
V ceně je zahrnuta: 
přeprava, dárek a průvodce.

Pořadatelem všech zájezdů je:
Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR (IČO: 43518621).

Odjezd v ranních hodinách, přesun přes Prahu do německé části Krušných hor. SEIFFEN – klimatické lázně. 
Malebný adventní trh. Hrázděné domky horníků a řezbářů s nádhernou adventní výzdobou vás nadchnou. 
Možnost návštěvy skanzenu a Muzea hraček. Městečko má dlouhou řezbářskou tradici a právě zde se vyrábí 
plno dřevěných hraček, které se potom vyvážejí na trhy v německých městech. Tady je koupíte přímo od 
výrobců, všude jsou typické dřevěné pyramidy, figurky horníků, louskáčky, betlémy. Odpoledne jde městem 
průvod horníků ve slavnostních krojích s tradičními hornickými atributy a kapelou. V podvečerních hodinách 
odjezd, návrat do 22.00 hodin.

ADVENTNÍ
ZÁJEZDY     2019

Poznávací zájezdy a aktivní dovolená od roku 1991.

Tip na vánoční dárek:
Dárková poukázka na zájezdy 
s libovolnou částkou i zájezdem.

SEIFFEN – PRŮVOD HORNÍKŮ 
• Město hraček a betlémů.

Zájezdy objednávejte:

Objednávejte na hoska-tour.cz/darkova-poukazka/ nebo nás navštivte osobně či nám zavolejte.

Proč na adventy 
  právě s námi?

• zkušení průvodci
• zajímavé destinace
• nástupní místa 
přizpůsobíme bydlišti
• možnosti svozů
• možnost cestovního pojištění

Ke každému zájezdu dárek, 
který ozdobí váš stromeček.

 Termín: 14. 12. 2019                Cena: 840,- 

Jako vždy jsou zahrnuté 
prohlídky měst s průvodcem.

Pohádkový advent na německé straně Krušných hor v 
Seiffenu. Malebné městečko horníků a řezbářů se 
skanzenem, muzeem hraček a pěknými adventními trhy. Dřevěné 
hračky ze Seiffenu jsou vyhledávaným vánočním zbožím.  

č. 930

www.hoska-tour.cz
Kontakty:

hoska-tour@hoska-tour.cz
605 337 570 493 792 520

Adresa kanceláře:
nám. K. V. Raise 160            .

507 81 Lázně Bělohrad                 .

Speciální termíny a programy pro kolektivy i školy.
Vyrazte například do Drážďan, Pillnitz, Wroclawi, Budapeště, Berlína 
nebo na méně známá místa napříč Evropou.

Více informací na zajezdynazakazku.cz a zajezdy-skoly.cz.

Pro vás zdarma na přání
• vánočně zabalíme a vyšperkujeme
• přidáme speciální věnování dle přání
• zašleme poštou kamkoli po Česku



V ceně je zahrnuta: 
přeprava, dárek a průvodce.

V ceně je zahrnuta: 
přeprava, dárek a průvodce.

V ceně je zahrnuta: 
přeprava, 1x ubytování, 

1x snídaně, 
dárek a průvodce.

V ceně je zahrnuta: 
přeprava, 2x ubytování, 
1x snídaně a průvodce.

PEKELNÝ VEČER S ČERTY   
• Největší průvod čertů na světě.

Adventní zájezd do slavnostně vyzdobených městeček s 
účastí na největším rakouském průvodu s více než tisícem 
pekelníků. Čeká vás neopakovatelná adventní atmosféra 
přímo pod alpskými velikány, kde vám sklenička svařeného 
vína bude chutnat dvojnásob a k chuti přijde i klobása. 

1. den: odjezd v odpoledních hodinách, možnost nástupu i v Českých Budějovicích. Nocleh v jižních Čechách.
2. den: přesun do Rakouska. ST. GILGEN – zajímavý adventní trh v centru malebného městečka u jezera 
Wolfgangsee. Tradiční výstava betlémů.  MONDSEE – krásný adventní trh před bazilikou a v křížové chod-
bě. Vycházka k jezeru. OBERNDORF – kaple Stille Nacht, kde poprvé zazněla nejslavnější vánoční koleda. 
SCHLADMING – město ve večerních hodinách přivítá mnoho diváků, ale především krampusy, pekelníky a 
lesní příšery v divokém ďábelském průvodu. Sledování nejsilnější alpské tradice, kde se představí nejen čerti z 
Rakouska, ale i z italských Dolomit a Bavorska. Jedná se o největší průvod čertů na světě.
3. den: HELLBRUNN – romantický vánoční trh na nádvoří zámku biskupů. SALZBURG – adventní trhy 
nejen na Rezidenčním náměstí a v pevnosti Hohensalzburg. Nádherně vyzdobená pěší ulice Getreidegasse.  V 
odpoledních hodinách odjezd, návrat ve večerních hodinách do 22.00 hodin.

 Termín: 22. 11. - 24. 11. 2019 Cena: 3 850,- / 3 700,- Kč

1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do jižních Čech. ČESKÝ KRUMLOV – prohlídka adventně vyzdo-
beného města. Starobylé město patří mezi nejkrásnější a architektonicky nejzachovalejší města v České repub-
lice. V podvečer přesun do Kaplic. KAPLICE – večerní sledování reje Krampusů, kterých je zde několik stovek. 
2. den: HLUBOKÁ NAD VLTAVOU – možnost prohlídky zámku (zimní prohlídková trasa). V Zámecké 
jízdárně Alšovy jihočeské galerie se konají folklorní vystoupení a řemeslný trh. ČESKÉ BUDĚJOVICE – 
zastávka na adventním trhu na budějovickém náměstí, kde si před odjezdem domů budete moci dát poslední 
svařák. V odpoledních hodinách odjezd, návrat do 20.00 hodin.

Prohlídka svátečně vyzdobeného města. Projdete historické centrum – Císařský palác Hofburg, ulici Gra-
ben, monumentální dóm sv. Štěpána a na Hohe Markt je zajímavý orloj. Obdivovat budete honosnou Ko-
rutanskou třídu s adventní výzdobou.  V srdci Vídně, mezi radnicí a hradním divadlem, se v období adventu 
rozzáří tisíce světel a naplní vábnými vůněmi tradiční „Ježíškův trh“. Jeho kouzlo je mocné. U dětí vyvolává 
radost a u dospělých nostalgické vzpomínky na vlastní dětství. Vzduchem se šíří neodolatelná vůně kaštanů, 
pečených jablek, punče, vanilky a jiných typických vídeňských lahůdek. Další stánky jsou ověšeny výrobky 
lidových řemesel nebo vánočními ozdobami z foukaného skla. V podvečer možnost nákupu ve vídeňském 
obchodním domě PRIMARK. Návrat do 22.30 hodin

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 prostorech. Uvidíte nejdelší adventní 
kalendář v Německu, který je 112 m dlouhý. Všechny výstavy na pevnosti jsou otevřené. Je tedy možné navštívit 
veškeré vnitřní prostory pevnosti s historickými exponáty. HOHNSTEIN – menší, ale hezký adventní trh v 
malebném městečku, kterému dominuje hrad. BASTEI – program bude doplněn zastávkou na skalním mostě 
Bastei s pěkným výhledem. 

PRŮVOD ČERTŮ V KAPLICÍCH  
• Adventní Český Krumlov.
• Největší průvod čertů na v Česku.

KOUZLO VÍDEŇSKÉHO ADVENTU  
• S možností nákupu v Primarku.

ADVENT NA 
PEVNOSTI KÖNIGSTEIN
• Zimní pohádka na pevnosti. 
• Adventní trh v městečku Hohnstein.

Průvody čertů mají svoji prastarou tradici především v 
alpských zemích. Jedná se o démonické bytosti, které doprovázejí 
Mikuláše v předvánočním čase a jejich úkolem je trestat nep-
oslušné děti. Dnes pouští hrůzu na diváky, kteří lemují jejich cestu. 
Vždyť masky krampusů jsou velmi propracované a značně děsivé.

 Termín: 14. 12. – 15. 12. 2019                 Cena: 1 950,- Kč

 Termín: 1. 12. 2019    Cena: 840,- 

 Termín: 29. 11. 2019        Cena: 940,- Kč

Výtečné svařené víno a domácí vánoční cukroví dostanete 
na každém adventním trhu. Jednotlivé adventní trhy se však 
liší. Na prostranství před impozantní vídeňskou radnicí jsou 
rozestavěny stánky s cukrovím, kandovaným ovocem a jinými 
lahůdkami. Kouzelné stromy jsou ověšeny červenými srdíčky a 
bonbony. Dospělí mohou nakoupit výrobky uměleckých řemesel 
a v „Ježíškově dílně“ si mohou děti vyrobit dárek pro své blízké. 

Adventní zájezd na tři zajímavá místa nacházející se 
takřka nadohled od sebe v Saském Švýcarsku. Pohádkový 
advent pro vás chystají na pevnosti umístěné na stolové 
hoře, stánky s teplým svařákem  čekají v městčku Hohnstein.    

č. 940

č. 910

č. 920

č. 900


