INFORMACE K ODJEZDU

ZA KOUZLEM VÁNOC DO
NORIMBERKU A BAMBERKU
11.12. – 12.12.2019
Město
Pardubice

Místo odjezdu
Pardubice – parkoviště za zimním
stadionem u řeky Labe

Čas odjezdu
08:00
11.12.2019

SOS TELEFON v době zájezdu

00420 774 000 601
DOPRAVA:
Dle stanovené hodiny Vám bude přistaven autobus zahraniční výroby.
Doprava je zajištěna zahraničním busem dopravní společnosti Bustravel Pardubice.
Cesta do Německa je nonstop s pravidelnými přestávkami u benzinových stanic.
Před uložením Vašeho zavazadla do úložného prostoru autobusu doporučujeme toto
zavazadlo pečlivě označit visačkou.
Pokud autobus z technických důvodů nebo v důsledku vyšší moci (dopravní nehoda,
uzavírka silnice či objížďka a jiné) je nucen čekat na svozový nebo jiný přípojový
autobus, nebo v případě výměny autobusu, nemůže být účastníkům zájezdu poskytnuta
finanční kompenzace za toto čekání.
PROGRAM ZÁJEZDU :
1.den: Sraz ve středu ve 07,45 hod. v Pardubicích u Zimního stadionu, odjezd v 08,00 hodin.
Přejezd přes Rozvadov. Tranzit SRN. Příjezd do města Norimberk (Nurnberg) (501 172
obyvatel) cca ve 13,00 hodin. Město si dochovalo středověký ráz. Konají se zde jedny z největších
předvánočních trhů v celé Evropě. S průvodcem uvidíte dochované části městských hradeb,
císařský hrad Kaiserburg, odkud je výhled na celé město, gotickou radnici (Rathaus), kostely
Kirche St. Lorenz, Kirche Sebald Kirche a Frauen Kirche i romantickou čtvrť u řeky Pegnitz.
Durerův dům. Vychutnáte si charakteristickou bavorskou atmosféru. Místní speciality jsou
klobásky bavorské, pečené kaštany, marcipán a mnoho vánočních dobrot. Budete mít dostatek
volného času na jednotlivé stánky i obchody. V podvečer odjezd na ubytování. Nocleh.
2. den: Ráno po snídani příjezd do města Bamberg (71 925 obyvatel), 60 km od Norimberku.
Návštěva starého císařského a biskupského města Bamberg (UNESCO) s průvodcem. Prohlídka
historické části města, které je pokladnicí německé architektury. Románsko-gotický dóm se 4
věžemi (Kaiserdom) na Domplatz se slavnou středověkou plastikou Bamberského jezdce a
mariánským oltářem patří k „perlám Německa“. Čtvrti kanálů v dolní části města, proplétající se
mezi domy se říká Malé Benátky (Klein Venedig). Na ostrově v řece Regnitz stojí Stará radnice
(Altes Rathaus). Pracovali zde dva z nejlepších bavorských architektů Georg Dientzenhofer, autor
kostela sv. Martina a Balthasaar Neumann, který navrhl zdejší Novou radnici (Neues Rathaus).
Samozřejmě budete mít dostatek času prohlédnout si vánoční trhy a ochutnat zdejší speciality
města, mezi něž patří také „nakuřované pivo“ Rauchbier pro starší 18 let. V podvečer odjezd

z města Bamberg domů, kde mají 10 pivovarů. Předpokládaný příjezd do Pardubic do 22,00
hodin.
Pozn.: Průběh programu může být změněn či upraven, dle aktuálních podmínek .
Cena zahrnuje: Dopravu luxusním autokarem, 1 x nocleh v pěkném hotelu, 1 x snídani ve formě
švédského stolu. Pobytová taxa. Pojištění CK proti úpadku dle zákona a platba do Garančního
fondu. Průvodcovské služby.
Cena nezahrnuje: Vstupy Norimberk a Bamberg: (Pozn. ceny mohou být v prosinci vyšší)
Doporučené kapesné 40 EUR/os na eventuelní vstupy mimo vánočních trhů a občerstvení.
Kaiserburg Nurnberg (7,00 EUR), Haus Durer Nurnberg (5,00 EUR), Kirche St. Sebal (1,00 EUR)
Altes Rathaus Bamberg (5,00 EUR), Alte Hofhaltung Bamberg (5,00 EUR), Neues Residence
Bamberg (4,50 EUR), Frankisches Brauereimuseum Bamberg (3,50 EUR)

UBYTOVÁNÍ:
Ubytování je zajištěno:
1x v hotelu se snídaní
VSTUPNÉ A KAPESNÉ:
Doporučené kapesné na vstupy: 40 Eur
-

Doporučujeme provést výměnu v ČR, neboť výměna v zahraničí je dražší a narušuje
program celé skupině.
Během cesty v autobuse je možné zakoupit studené a teplé nápoje za Kč.
Občerstvovací přestávky během cesty – možnost zakoupit občerstvení za EURA na
benzínových stanicích. Doporučujeme drobné mince na použití WC.

POJIŠTĚNÍ:
Studenti jsou pojištění u pojišťovny ČPP.
Kartičky pojištění bude mít pedagogický doprovod a průvodce.
Rozsah plnění uveden na: http://ideatour.cz/stranky/25:komplexni-pojisteni-do-zahranici.html

NEZAPOMEŇTE VZÍT S SEBOU:
platný cestovní doklad a jeho kopii (stránka s osobními údaji a fotografií)
pohodlný oděv, přezůvky, deštník, sluneční brýle
léky, které užíváte
stravu na cestu
kapesné v Kč, drobná EUR na toalety
nabíječku na telefon/fotoaparát
kartičku Vaší pojišťovny, pro případ zdravotních potíží na území ČR.

CESTOVNÍ DOKLADY:
Před odjezdem si zkontrolujte platnost Vašeho cestovního dokladu.
Do Německa je možné cestovat na občanský průkaz.
Poznámka: V případě, že je klientovi odmítnut vstup na území destinace, či tranzitních
zemí, CK nenese odpovědnost za jeho návrat, neplatí náklady spojené s návratem a
neposkytuje náhradu za klientem nevyužité služby.
Na závěr nám dovolte popřát Vám příjemně strávenou dovolenou, hezké počasí,
a šťastnou cestu.
Kolektiv pracovníků CK IDEA tour
Pardubice, Sladkovského 1892. www.ideatour.cz
Tel: 00420 466 500 296, 00420 774 000 601, 00420 774 000 602

