Cestovní kancelář Inter Zbiroh tel. 371 784 918, fax:371 794 793, e-mail: ck@interzbiroh.cz, www.interzbiroh.cz
nabízí zájezd:

Koledy, perníčky a kořeněné klobásy
Nechte se okouzlit předvánoční atmosférou a vychutnejte si ji
jako obyvatelé sousedního Bavorska. Nasajte vůni skořice,
potěšte se pohledem na svátečně vyzdobené ulice a obchody.

Termín:
Odjezd :
Návrat :
Cena :

20. prosince 2018
v 06,00 hodin z Hořovic
do půlnoci

800,- Kč

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce,
kompletní cestovní pojištění, pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:
Odjezd v ranních hodinách v 06, 00 hodin z Hořovic.
V dopoledních hodinách příjezd do bavorského města ROTHENBURG, které je po celém světě známé jako symbol vánoční romantiky. Tady se opravdu nebudete nudit. Navštívíte
kouzelné vánoční trhy, kde se budete cítit jako v pohádce.
Nejdříve se projdete vyzdobenými křivolakými uličkami tohoto
středověkého města. Uvidíte jehličím nazdobenou bránu Spitaltor, nasvícenou uličku s hrázděnými domy Schmiedgasse a zahradu Burggarten se strhujícími výhledy na město a zamrzlé
údolí řeky Tauber. K tomu uslyšíte vánoční koledy z gotického
kostela St.-Jakobs-Kirche. Vánoční trhy se tu konají na náměstí Marktplatz, kde se
také nachází velkolepé Vánoční muzeum, kde si můžete koupit nádherné ozdoby. Přejezd do města NORIMBERK s nejznámějším a více než 400 let starým vánočním
trhem. Staré historické město v mohutných hradbách, kostely, náměstí, císařský hrad,
Dürrerův dům. Volno s možností nákupu na Ježíškovském trhu, kde zažijete velkolepou předvánoční atmosféru. Sladkou vůni pražených mandlí střídá vůně norimberských klobás. Tradičně si tu můžete dát tzv. Drei im Weckla, tedy tři kořeněné párečky položené do housky. A co by to bylo za norimberský adventní trh bez perníčků?
Norimberk je považován za město perníků a můžete tu ochutnat ty nejlepší Alžbětiny
perníky. Čeká vás pestrý středověký trh se starým řemeslným uměním. Uvidíte řezbáře betlémů, výrobce pochodní, kováře, brusiče nožů a nůžek, výrobce plstěného
zboží, skláře, řezbáře kamenů, písaře, knihaře, výrobce svíček, řemenů, sedláře, paličkářky, hrnčíře, cínaře, tkalce koberců a mnoho dalších.
Odjezd ve večerních hodinách, návrat do půlnoci do Hořovic ke škole.

