ADVENT VE VÍDNI
POKYNY K ODJEZDU
SOBOTA 5. PROSINCE 2015

Sendražice, u hospody
Hořiněves, zdrav.středisko
Chlum, parkoviště nad MŠ
Rozběřice, aut.zastávka u hl.silnice z Hořic
Hradec Králové, MHD naproti Futurum směr Brno

2:55 h
3:00 h
3:10 h
3:10 h
3:30 h

Prosíme, dostavte se k odjezdu včas (min. 10 min předem) a vyčkejte příjezdu autokaru.

Dopravce: Trutnovská autobusová doprava
Průvodce: Mgr.Jana Kolářová 00420 604 203 751 funguje v den odjezdu, nastoupí v Jaroměři
Kontaktní telefon: Radka Kozáková 00420 723 035 424 nebo Jana Hudková 00420 737 416 898
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu, služby průvodce, pojištění CK Jana Hudková proti úpadku, parkovné a poplatky
Cena nezahrnuje: 2 x jízdenku na metro 2,20 Eur osoba/jedna cesta – zakoupíte společně po příjezdu v automatu, případné
individuální vstupy do objektů v Eur, kapesné dle vlastního uvážení, cestovní pojištění do zahraničí
Doprava: dálkovým autokarem, během cesty lez na zastávkách zakoupit na Kč u pana řidiče teplé a studené nápoje, cestou
bezpečností zastávky na WC

Program: Dopoledne příjezd do centra Vídně, prohlídka s průvodcem: nejdříve se zastavíme u jednoho z nejznámějších děl
arch. Hundertwassera z roku 1985 – Hundertwasserhaus. Poté se metrem (autokar nemůže během adventu vjíždět až do
centra z důvodu omezené kapacity parkování) přesuneme do historické části Vídně a pěšky budeme obdivovat nejdůležitější
pamětihodnosti a věnovat se také adventním nákupům. Povíme si o budově vídeňské Státní opery, projdeme obrovským
komplexem Hofburgu,který je po více než šest století sídlem rakouské moci. Součástí je i Rakouská národní knihovna, Zimní
jezdecká škola, kanceláře rakouského prezidenta, několik muzeí,císařské komnaty, klenotnice. Poblíž Hofburgu navštívíme
Minoritský kostel. Projdeme historický střed města včetně nám. Stephansplatz a navštívíme Stephansdom, pokud bude
přístupní pro veřejnost, nejvýznamnější gotickou církevní stavbu v Rakousku. V centru osobní volno dle dohody s
průvodcem. Budeme pokračovat v procházce po Ringstrasse, prohlédneme si budovy muzeí a památních Marie Terezie,
Parlament, sídlo městských úřadů Novou radnici, kde budeme opět mít volno na návštěvu adventních trhů, Burgtheater,
vídeňskou Univerzitu a Votivní kostel. Cestou z Vídně se zastavíme na krátkou zastávku u kláštera Klosterneuburg, u kterého
také probíhají tradiční adventní trhy. Návrat do míst nástupu kolem 23-24:00 h.
Čas i program je orientační a může být aktuálně upraven průvodcem, prosíme zvolte vhodnou obuv a oblečení kdyby
byla extrémní zima.
Více informací zde: www.stift-klosterneuburg.at
http://events.wien.info/de/10t/wiener-christkindlmarkt-2015/

Cestovní doklady a předpisy: Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení,
a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze
pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho
občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.
Rady na cestu: nezapomenout cestovní doklad a kartičku pojištění (i českou); mobilní telefon, jídlo na cestu a hlavně však vezměte
dobrou náladu a nadšení poznávat nové lidi a věci !!!

Přeji Vám krásný adventní zájezd, plno zážitků a vánoční pohodu. Jana Hudková

