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www.atours.sk

atours@atours.sk
atours@nextra.sk

Labské pieskovce, mohutné tabuľové hory, voľne stojace skalné veže, malebné tiesňavy,
lesy a lúky, zurčiace potoky - to všetko vytvára rozprávkovú krajinu,
ktorému švajčiarski maliari Anton Graff a Adrian Zing vymysleli pôsobivý názov.
Program:
1. deň: 09.07.2020 – štvrtok
06:00 hod odchod zo Žiliny do Českého Šternberka.
12:00 hod prehliadka hradu, ktorý je jedinečný v tom, že od svojho
založenia až dodnes je v rukách jedného rodu. V súčasnosti je to už 20. generácia.
V 20.tych rokoch minulého storočia bol na hrade vybudovaný vodovod, ústredné kúrenie, zavedená elektrina.
Prehliadka ponúka 15 bohato zariadených miestností nábytkom z rôznych štýlových období a unikátnu šternbernskú
kolekciu medirytín z obdobia tridsaťročnej vojny, ktorá patrí medzi najväčšie monotematické zbierky grafických listov
v Európe. Po prehliadke osobné voľno na obed.
14:30 hod pokračovanie do Ústí nad Labem.
16:30 hod prehliadka hradu Střekov, ktorý sa majestátne týči na skale nad riekou Labe v miestach,
kde sú na nej plavebné komory a Masarykovo zdymadlo.
18:00 hod odchod na ubytovanie v Ústí nad Labem, Interhotel Bohemia ***,
večera v mieste ubytovania fakultatívne za príplatok.
2. deň: 10.07.2020 – piatok (v prípade, že nebude možné vycestovať do Saska z dôvodu karantény,
ponúkneme náhradný program: Tiské stěny a Děčínsky Sněžník)
Po raňajkách odchod do oblasti Saského Švajčiarska.
Pokračovanie na Horu Bastei – jedinečný prírodný útvar s kamenným labyrintom plným roklín a premostení.
Z kamenného mosta vybudovaného vysoko medzi vrcholmi skál je prekrásny pohľad na hlboko zalesnené rokliny
a na okolité skalné mestá. Peší zostup do mestečka Rathen, kompou cez Labe, pokračovanie autobusom
k najväčšej pevnosti v Európe, Konigstein. Jej opevnenie začali stavať už v 12. storočí, kedy patrila
k českým dŕžavám. V 15. stor. prešla do rúk Sasov, ktorí ju využívali ako nedobytnú pevnosť, alebo štátne väzenie.
Dnes je tu umiestnený vojenský skanzen s viacerými stavbami a exponátmi. Studničný dom, Stará zbrojnica,
Klenotnica, posádkový kostol a veliteľský žrebčín, sú len niektoré z mnohých stavieb. V Magdaleninom hrade
je inštalovaná nová mimoriadna výstava, ktorá pripomína krátky príbeh kláštora „Chvály zázrakov Panny Márie“,
ktorý pred 500 rokmi založil vojvoda Jiří Vousatý. V r.1516 prišlo na Konigstein 12 mníchov rádu Celestýnov
z kláštora na Oybine. O rok neskôr začína reformácia a mnísi začali kláštor opúšťať, až bol napokon zrušený.
Cestou späť krátka zastávka v kúpeľnom mestečku Bad Schandau.
Na domoch nájdeme povodňové značky, ktoré nesú známky života pri rieke. Na historickom námestí
v evanielicko-luteránskom kostole Svätého Jana je pomník, ktorý pripomína množstvo vojen,
ktoré sa tadeto prehnali. Kruh priateľstva – dar z Južnej Ameriky – ukazuje večnú túžbu ľudstva po živote bez vojen.
Návrat na ubytovanie, večera fakultatívne v mieste ubytovania za príplatok.
Po večeri pre záujemcov výjazd lanovkou na vyhliadku Větruše s možnosťou občerstvenia,
výstupu na vyhliadkovú vežu, prechádzky po vyhliadkovej terase a prírodnom bludisku.

3. deň: 11.07.2020 – sobota
po raňajkách odchod do Českého Švajčiarska a celodenná turistika:
pešia túra od Troch prameňov na Pravčickú bránu, individuálna prehliadka areálu z ktorého sú krásne
vyhliadky na okolité pieskovcové bralá, krátky oddych, pokračovanie na Mezní Louku,
prestávka na obed - fakultatívne.
Po obede zostup ku riečke Kamenica a romantická plavba po Divokej aj Tichej tiesňave
spojená s ľahkou turistikou.
Krátke osobné voľno v Hřensku, cestou na ubytovanie zastávka v Děčíne,
prechádzka ku zaujímavej Dlouhé jízdě pri Děčínskom zámku, ktorá je známa z viacerých filmových rozprávok.
Večera v mieste ubytovania fakultatívne za príplatok.
4. deň: 12.07.2020 – nedeľa
po raňajkách odchod na zámok Konopiště, ktorý je neodmysliteľne spojený s jeho posledným šľachtickým
majiteľom Františkom Ferdinandom d´Este.
12:00 hod prehliadka zámku: reprezentačné a hosťovské izby
s množstvom dobového nábytku, historických obrazov a porcelánu, lovecká chodba, v ktorej sú vystavené
trofeje, ktoré ulovil arcivojvoda František Ferdinand, apartmány, ktoré v roku 1914 obýval cisár Vilém II.
Pre záujemcov zabezpečíme prehliadku súkromných apartmánov Františka Ferdinanda.
Po prehliadke osobné voľno na obed.
14:30 hod odchod na cestu späť, zastávka na rýchlu večeru na Rohlenke,
predpokladaný príchod do Žiliny do 21:00 hod.
CENA: 239 € /os. za dopravu zájazdovým autobusom, ubytovanie 3 noci s raňajkami hotel ***, sprievodcu CK
Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 8 €/os.
vstupné – vyberáme vopred
vstupné
Český Šternberk
Střekov
Konigstein
Konopiště
Spolu:

dosp.os.
6,50 €
4€
15 €
10,50 €
36 €

+60r.
4€
3,50 €
15 €
7,50 €
30 €

ZŤP
4€
3,50 €
15 €
7,50 €
30 €

ZŤPS
0
3,50 €
15 €
0
18,50€

spriev.ZŤPS
4€
3,50 €
15 €
0
22,50 €

4-15 r.
4€
3,50 €
15 €
7,50 €
30 €

Výdavok na mieste: obedy, večere a iné občerstvenie
vstupné

lanovka na Větruši
Pravčická brána
Edmundova tiesňava
Divoká tiesňava
vyhliadka Bastei
prírodný amfiteáter Rathen
trajekt v Rathen

dosp.os.
45 Kč
95Kč/4 €
120Kč
80Kč
1,50€
1,50€
2€

senior
45 Kč
30Kč/1,50€
50Kč
40Kč
1,50€
1,50€
1,20 €

ZŤP
zdarma
30Kč/1,50€
zdarma
zdarma
1,50€
1,50€
1,20 €

ZŤPS
zdarma
30Kč/1,50€
zdarma
zdarma
1,50€
1,50€
1,20 €

spriev.ZŤPS
zdarma
30Kč/1,50€
zdarma
zdarma
1,50€
1,50€
1,20 €

4-15 r.
45 Kč
30Kč/1,50€
50Kč
40Kč
1,50€
1,50€
1,20 €

Poznámka: ak sa rozhodnete absolvovať nielen doobedňajší výstup na Pravčickú bránu
ale aj popoludňajší zostup k Edmundovej a Divokej tiesňave, plavbu musíte absolvovať,
nakoľko iný prístup do Hřenska nie je.
CK A-TOURS je poistená proti úpadku v poisťovni UNION.
PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

