POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2019

JESENÍKY
termín: 2. - 8 . září 2019

cena: 7.950,- Kč

Jeseníky oplývají nejen krásnou faunou, ale také množstvím rozhleden, naučných stezek,
muzeí, hradů, zámků a zřícenin. Poznejte je i vy ! Užijte si konec léta na
Červenohorském sedle, prozkoumejte krásny Jeseníků a využijte spoustu doplňkových
služeb za výhodnou cenu. Čeká vás ubytování v příjemném pokoji , strava formou
polopenze, volný vstup do hotelového bazénu. V případě vašeho zájmu i příjemné
masáže.
Program zájezdu:
1. den:
V ranních hodinách odjezd do Šumperka. Procházka městem s místním průvodcem „Po
stopách Malé Vídně“ . V průběhu 19.století došlo v Šumperku k nebývalému rozmachu
textilního průmyslu. V důsledku toho se rapidně změnila urbanistická a architektonická tvář
města. Bohatí šumperští podnikatelé si zvali pro stavbu svých vil a paláců významné
vídeňské architekty. Šumperk se tak nápadně přiblížil vzhledu tehdejšího hlavního města
habsburské monarchie. Ubytování , večeře.
2.den:
Velké Losiny – prohlídka zámku, který je spojen s takzvanými čarodějnickými procesy,
které zde probíhaly v letech 1678-1692. Odpoledne 3hodinový pobyt v Termal Parku.
Unikátní termální park, který v České republice nemá obdoby.
3.den:
Prohlídka vodního díla přečerpávající elektrárny Dlouhé Stráně. Prohlídka krasové
jeskyně na Pomezí. Návštěva lázeňského města Jeseník, Priessnitzova naučná stezka,
starý vodní hrad.
4.den:
Dnes zdoláme nejvyšší bod Hrubého Jeseníku – Praděd. Pěší trasa: Ovčárna, Praděd,
chata Barborka, naučnou stezkou Bílá Opava sestoupíme do Karlovy Studánky – 15 km.
Možnost krácení trasy: Ovčárna – Praděd – Ovčárna 8km , busem do Karlovy Studánky.
Procházka lázeňským parkem.
5.den:
Volný den, turistika – kaskády Divokého potoka, celkem 7 km nebo výstup na Velký
Klínovec 1184 m, a dále na Klínovec 1164m – celkem 5 km. Plavání, masáže.
6.den:
horské středisko Ramzová a výlet lanovkou na Šerák po trase: Ramzová – sedačkovou
lanovkou na Šerák – přechod na Keprník (2 km) , zde je možné se vrátit na lanovku nebo
pokračovat dále - Vozka(2,5km) – Na Příčné (2,5km) – sestup do Červenohorského sedla
(5,5 km).
7.den:
Ukončení pobytu. Návrat do ČR přes Polsko. Cestou zastávka v Rejvízu – stezkou k
mechovému jezírku. Další stezka nás provede Údolím ztracených štol. Během 2,5 km
dlouhé procházky se dozvíme něco o rýžování zlata, způsobu zpracování zlata, jeho
původu, ale i zdejší přírodě a mnoho dalšího. Uvidíme zde například místo, kde voda teče
do kopce, rudný mlýn a další zajímavé objekty. Zastávka v městečku Zlaté Hory, jehož
okolí ukrývá kouzlo panenské přírody a tajemství středvěkých štol. Návrat večer.
Sleva při nahlášení do 31.1. 2019 500,- kč /osoba

Důležité informace:
Sleva při nahlášení do 31.1. 2019 500,- kč /osoba
Sleva při zakoupení do 15.3. 200,- kč/osoba
Sleva platí pro 1. a 2. osobu na pevném lůžku.
Úhrada zálohy jen 1000,- kč , doplatek zálohy do 50% ceny zájezdu do 15.3. 2019,
doplatek zájezdu měsíc před odjezdem.
Cena zahrnuje: doprava bus, 6x ubytování v hotelu s polopenzí, krytý bazén, průvodce,
pojištění storna zájezdu.
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, plavby, a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci
„cena zahrnuje“
Příplatky: pojištění léčebných výloh včetně pojištění storna zájezdu 34 kč/os/den.
Odjezdy na trase:
Trutnov, Dvůr Králové, Jaroměř, Úpice, Červený Kostelec, Náchod, Hradec Králové, dále
po trase směru jízdy.
Doporučujeme zakoupit komplexní pojištění vč. Pojištění storna. Nemusíte tak mít obavy,
že při brzkém uhrazení zálohy, v případě nemoci, přijdete o peníze.
Místenka v autobusu 100,-/osoba

pořadatel: cestovní kancelář LADA

