POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2019

POJEĎTE S NÁMI DO POHÁDKY
termín: 24. - 29.srpen 2019 cena: A: 6.950,- Kč B:6.450,- kč
při přihlášení do 31.1. sleva 500,-kč
Malebná krajina s pohádkovými zámky , hradem opředeným tajemstvím, romantickými
městy plnými nevšedních příběhů, ale také skalní labyrinty a několik rozhleden uprostřed
překrásné přírody učaruje malým i velkým. To vše nabízí Českomoravské pomezí.
Vezměte děti s sebou!
Program zájezdu:
1.den:
odjezd v ranních hodinách . Vysoké Mýto – historické centrum s největším čtvercovým náměstím v
ČR, expozice Carrosserie Sodomka nadchne děti i tatínky. Odpoledne navštívíme romantickou
zříceninu hradu Košumberk. Projdeme se i parkem a arboretem v Luži. Ubytování v hotelu uprostřed
krásné přírody, večeře.
2.den:
Toulovcovy maštale – romantická procházka skalním bludištěm v okolí hotelu.
3.den:
hrad Svojanov – prohlídka mohutné hradní zříceniny. Polička – procházka po hradbách s 19 baštami,
které v délce 1220m obepínají celé historické jádro města. Navštívíme i světničku v kostelní věži sv.
Jakuba, kde žila rodina B. Martinů až do jeho 11 let. Z věže je krásný výhled na město a okolí.
4.den:
Nové Hrady – rokokový zámek bývá označován jako „České Versailles“ , park zpestřují rozmanité
zahrady a sochřská díla. V areálu zámku, najdete První české muzeum cyklistiky, zámeckou
restauraci, vinárnu a zámecké stáje, muzeum klobouků – některé klobouky si dámy mohou vyzkoušet a
pobavit se tímto nevšedním zážitkem.
5.den:
Zderaz – prohlédneme si unikátní pískovcové sklepy, které sloužily k uskladňování potravin i bydlení
ještě na začátku 19.století
6.den:
ukončení pobytu, cestou zasátvka v Litomyšli, prohlídka zámeckého areálu – Smetanovy světničky,
podzemí zámku, klášterní zahrady. Večer návrat.
Cena: A : dvoulůžkové pokoje se soc. Zařízením 6950,- kč
B: dvoulůžkové pokoje se soc. Zařízením společ. Pro dva pokoje 6.450,dítě do 12ti let jako 3.osoba: 3.750,-kč
v ceně: doprava bus, 5x ubytování s polopenzí, průvodce, pojištění storna zájezdu
Příplatek: jednolůžkový pokoj 1.000,-kč

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.
Odjezdy na trase:
Trutnov, Dvůr Králové, Jaroměř, Úpice, Červený Kostelec, Náchod, Hradec Králové, dále
po trase směru jízdy.
Místenka v autobusu 100,-/osoba
pořadatel: cestovní kancelář LADA

