Adventní
zájezdy
2016

Rakousko, Německo

– adventní atmosféra
ve městech
– vánoční trhy
– výhodné nákupy

Adventní toulky
za rakouskými čerty
Salcburk – Hellbrunn – Schladming
Termín: 26. 11. 2016
Cena: 1.090 Kč
Odjezd z Hradce Králové v pátek 25. 11. 2016
ve 23:00 hodin
SALCBURK (UNESCO), správní město Salcburska,
pro množství památek též někdy nazývané „Řím
severu“ – prohlídka města s průvodcem.
– velký pěší okruh historickým centrem svátečně
nazdobeného Salcburku (UNESCO) po stopách
W. A. Mozarta, H. Von Karajana a tisíců návštěvníků, můžete se procházet s hrníčky punče
a ochutnat pravou Mozartovu kouli „mirabelku:
– prohlídka parků a zahrad zámku Mirabell s fontánami či barokními trpaslíky na pravém břehu
řeky Salice a hrobu Mozartovy rodiny v zahradě
kostela Sv. Šebestiána.
– procházka historickým centrem města: Bývalá
Arcibiskupská rezidence (dnes muzeum), Dóm
Sv. Ruperta, Nová rezidence se zvonkohrou,
popř. zastávka v nejstarší městské pekárně
– možnost výjezdu pozemní lanovkou na pevnost
Hohe Salzburg na Mniší hoře (120 m nad městem) – vstupné na výstavy + pozemní lanovka
cca 10,50 Eur
– nákupní ulice Getreidegasse s pestrými domovními štíty a znameními s průchody do úzkých
uliček s prodejem vánočních delikates a rodným
domem S. A. Mozarta
– následuje volný program k toulkám či nákupům
po náměstích tržištích, uličkách a pasážích s vánočními trhy, posezení v útulných kavárničkách.
V odpoledních hodinách přesun do Hellbrunnu
a Schladmingu.
HELLBRUNN, zámecký komplex ve stylu italských
vil. Najdete zde adventní trhy i jesličky, před zámkem se v době adventní můžete zaposlouchat
do hudební produkce alpských hornistů a flétnistů.

Adventní toulky Vídní
Vídeň a zámek Schönbrunn
Termín 3. 12. 2016 a 10. 12. 2016
Cena: 690 Kč
Odjezd z Hradce Králové ve 4:00 hod
VÍDEŇ, dříve hlavní město rakousko-uherské monarchie, dnes hlavní město země, sídlo OSN a řady
mezinárodních institucí – jedno z největších evropských turistických center. V březnu 1938 vstoupili
do země nacisté, město bylo ve 2. světové válce
bombardováno, v r. 1945 rozděleno do čtyř zón
a do r. 1955 spravováno čtyřmi mocnostmi. Řadí
se k hlavním městům hudby – žil zde mj. Johann
Strauss ml. Na Centrálním hřbitově pohřbeni
Beethoven, Brahms, Shubert ad.
– prohlídka zámku Schönbrunn a jeho exteriérů
s vánočními trhy před zámkem
– s průvodkyní shlédnete kulturní a historické
památky v centru města (cca 2 hod) – mimo
jiné radnici Hofburg, Graben, kostel sv. Štěpána,
operu, divadlo, kostel sv. Karla aj.
– následuje volný program – můžete si sami vychutnat adventní atmosféru ve městě, které
bývalo sídlem císařů, procházet se po mnoha
trzích, které voní punčem a Vánocemi, usadit se
v „císařské“ cukrárně v Hofburgu a vychutnat si
slavný Sacher dort a pravou vídeňskou kávu…
Sacherův dort spatřil světlo světa v roce 1832,
kdy údajně tehdy šestnáctiletý Franz Sacher, učeň
druhého ročníku na dvoře knížete Metternicha,
vytvořil náhodně čokoládovou pochoutku dortu
s meruňkovou marmeládou a čokoládovou polevou. O necelé půlstoletí později založil nejprve
restauraci a následně dnes světoznámý hotel Sacher a prodejnu s cukrárnou, která se každoročně
stává nákupní zastávkou snad každého návštěvníka Vídně.

SCHLADMING, čertovská noc pekelníků – největší
ďábelská podívaná na procesí horských čertů s roztodivnými strašidelnými maskami na povozech, ze
kterých srší oheň, nechybí čarodějnice, andělé či
mniši. Krampuslauf začíná v 19:30 a je následován
čertovským večirkem u sjezdovek (cca 7 Eur).

Adventní trh Christkindlmarkt na Radničním náměstí v centru Vídně je každoročně tradičně vyzdoben obrovským adventním věncem o průměru 12 metrů a romantickou atmosféru doplňuje
i slavnostně vyzdobený Radniční park. Avšak trhy
najdete i na mnoha dalších místech: třeba na nedalekém náměstí Marie Terezie, před zámkem Belvedere nebo před kostelem Karlskirche, v Prátru či
na náměstí Am Hof.

Odjezd ze Schladmingu je naplánován na cca 22:00
hodin, návrat do Hradce Králové cca v 6:30 hod.

Odjezd z Vídně je naplánovaný cca v 18:00 hod.,
návrat do Hradce Králové v cca 23 hod.

REGENSBURG …
svět bavorského pivaře
Termín: 3. 12. 2016
Cena: 890 Kč
Odjezd z Hradce Králové ve 4:30 hod
ABENSBERG – exkurze do pivovaru Kuchlbauer’s
Bierwelt (10 Eur, němčina) – poslední dílo rakouského umělce Friedensreicha Hundertwassera – přes
30 metrů vysoká „Pivní věž“ s pozlacenou koulí
na vrcholu s typickými pestrobarevnými Mistrovými uměleckými dlaždicemi s využitím mnoha barev,
nerovných linií, představuje novou dominantu nejen
pivovaru, ale i města.
– ochutnávka místního piva s preclíkem v ceně
REGENSBURG – historicky významné město na březích Dunaje, od r. 739 sídlo biskupství, jemuž do
r. 973 podléhaly i české země; v r. 1158 zde byl korunován český král Vladislav II.
– nejstarší funkční kamenný most (z r. 1135)
– dominanta města gotický Dóm sv. Petra v duchu
francouzské gotiky
– na 20 věžových obytných paláců v severoitalském
stylu a více než 1200 historických domů (od roku
2006 zapsáno v UNESCO).
Návrat do Hradce Králové cca ve 23:30 hod.

LINEC – když si hrají
nejen děti
Termín: 3. 12. 2016
Cena: 790 Kč
Odjezd z Hradce Králové ve 4:30 hod
LINEC – správní středisko Horního Rakouska, říční
přístav na Dunaj, centrum vědy, kultury a také těžkého průmyslu
– nejstarší kostel země sv. Martina (8. stol, karolínská architektura), Nový dóm s největší kostelní věží v Rakousku (130 m).
– vánoční trhy na hlavním náměstí – jedny z nejkrásnějších v Rakousku
– možnost vyjížďky nejstrmější adhezní a jednou
z nejstarších tramvají (rok zahájení 1898) na nedaleký vrch Postlinberg s překrásným pohledem
na údolí Dunaje (3,40 Eur)
– exkurze do Ars Electronica Center (AEC), (12,50
Eur, český průvodce) důmyslné hračky pro dospělé např.
– zobrazení vaší sítnice a její následná zaslání
mailem na vaši adresu
– projekce orgánů Vašeho těla
– stanete se tvůrci svého města na základě vašeho otisku prstu
– pro zájemce přesun na předvánoční nákupy
v nedalekém předměstí města v Haidu
Návrat do Hradce Králové cca ve 22:30 hod.

Sklárny v BODENMAIS
a PASOV

NORIMBERK – vánoční
trh NO-1

Termín: 26. 11. 2016
Cena: 850 Kč
Odjezd z Hradce Králové ve 4:30 hod

Termín: 3. 12. 2016 a 10. 12. 2016
Cena: 990 Kč
Odjezd z Hradce Králové ve 3:00 hod

BODENMAIS – sklárna Joska se sbírkou křišťálových
pohárů pro vítěze, mezi návštěvníky patřil např. Boris Becker, Franz Beckebauer, bratři Schumacherové,
nákup vkusných suvenýrů moderního designu, málo
známá sklárna se skvělými produkty (zdarma)
– 5 vyvolených si může vyfouknout vlastní skleněnou kouli (5 Eur)

NORIMBERK – druhé největší město Bavorska,
kdysi svobodné říšské město, symbol německých
dějin, rodiště renesančního umělce A. Dürera.
Městské centrum, které je chráněné hradem
nad městem a částečně dochovanými hradbami,
se honosí gotickými kostely sv. Vavřince z let
1207–1377, p. Marie z r. 1358 (s orlojem s postavou Karla IV.) a sv. Sebalda ze 13. a 14. stol.
Pozoruhodná je gotická a pozdně renesanční
radnice či špitál sv. Ducha. Mimořádně významné jsou umělecké sbírky Germánského národního muzea.
Krása vánočního Norimberku je nepopsatelná
a místní vánoční trh je považován za nejkrásnější v Německu.

PASOV
– starobylé městečko na soutoku Dunaje, Innu
a říčky Ilz, spjaté již s Římany a biskupstvím, obnovené po dvou velkých požárech v 17. století.
Převážná část staveb v křivolakých středověkých
uličkách je proto až barokní (zčásti za účasti italských umělců)
– velkolepá Nová biskupská rezidence, románský
klášter Niederburg a také gotická radnice
– pahorkům nad městem vévodí dvojice pevností: Veste Oberhaus a Niederhaus i raně barokní
poutní kostel P. Marie Pomocné (poč. 17. stol.)
– Muzeum skla s největší sbírkou českého křišťálu
na světě.
Nenechte si ujít:
– pro zájemce polední varhanní koncert v gotickém Dómu sv. Štěpána na největších varhanách
na světě: jediný varhaník ovládá patero vzájemně nezávislých těles s téměř 18 000 píšťalami
a 233 registry (4 Eur)
– „Draiflusse – Stadtrundfahrt“ – 40timinutová
plavba po soutoku tří pasovských řek: Dunaje,
Innu a Ilzu vytápěným parníkem za zvuku vídeňských valčíků, nevšedních pohledů na město,
i při sklence vína … (9 Eur).
– toulky adventními trhy před Dómem

Čeká Vás:
– velká okružní jízda kolem středověkého opevnění
– pěší procházka městem s průvodcem spojená
s návštěvou středověkého císařského hradu
Kaiserburg, kostela Frauenkirche s orlojem
(s postavou Karla IV.), kostel sv. Vavřince,
Dürerova domu, staré gotické radnice, jež
ukrývá ve svém podzemí bývalé vězení a středověkou hladomornu (Norimberský trychtýř-středověký mučící nástroj nebo též přístroj,
kterým lze nalít do hlavy znalosti).
– v odpoledních hodinách volno k individuální
prohlídce města, nákupům a návštěvě vánočních trhů.
– vánoční trh Christkindlmarkt před radnicí –
zde neodoláte vůni norimberských perníčků
se specifickou vůní pomerančové kůry, ochutnat můžete tradiční norimberské párečky
s přesně stanovenou délkou a zapít je speciálním kouřovým pivem či svařeným vínem …
právě zde se ponoříte do doby před sto lety
a možná uvidíte i živého anděla, který je patronem vánočního dění ve městě. Děti ocení
speciální vánoční trh přímo pro ně a projížďku
vánočním vláčkem.

Návrat do Hradce Králové cca ve 22:30 hod.

Návrat do Hradce Králové cca ve 23:00 hod.

DRÁŽĎANY – čas
na saské štolování
i návštěvu porcelánky
v MÍŠNI
Termín: 10. 12. 2016 Stollenfest
17. 12. 2016 Míšeň
Cena: 690 Kč
Odjezd z Hradce Králové ve 4:30 hod
DRÁŽĎANY – německá „Florencie na Labi“, kdysi sídlo saských kurfiřtů proslavené svou krásou.
Město bylo za 2. světové války zničeno a dosud
je postupně obnovováno
– pěší okruh historickým centrem Drážďan
s průvodcem (2 hod), při které nasajete
předvánoční atmosféru a mimo jiné můžete shlédnout Bruhlskou terasu, Albertinum,
světoznámou Semperovu Operu, obrazárnu
Zwinger, Zámek Grunes Gewolbe, dvorní kostel Hofkirche, muzeum dopravy Johanneum,
Frauenkirche, Kostel sv. Kříže aj. – po prohlídce města doporučujeme nákupy na známé obchodní třídě Pragerstrasse či návštěvu
některého z mnoha drážďanských trhů
– Striezelmarkt – jeden z nejstarších vánočních trhů v Německu – jeho tradice sahají
až do roku 1434. Trh je charakteristický tradičními dovednostmi obyvatel města a jeho
přilehlých oblastí, přítomností stánků plných
tištěných textilních produktů, hrnčířských výrobků, foukaného skla, perníku a jiných sladkostí včetně jedinečných drážďanských štol
plných rozinek a mandlí.
– v prvním termínu 6. 12. si s námi nenechte
ujít slavnost vánočky: 20. Stollenfest s průvodem historických postav v čele se saským
kurfiřtem Augustem Silným a hraběnkou Coselou (pouze 6. 12.).
MÍŠEŇ – středověké město při Labi pod hradem
vzniklým v r. 929 bylo sídlem biskupství a vladařů z wettinské dynastie. Začátkem 18. století
se místnímu alchymistovi J. F. Bottgerovi podařil objev porcelánu a založil zde první evropskou
porcelánku. Městu dominuje hrad Albrchtburg.
Toto půvabné městečko a nejstarší evropskou
porcelánku s námi můžete navštívit 13. 12.
Návrat do Hradce Králové cca ve 23:00 hod.

V adventním čase se snad v každém z nás probouzí alespoň kousek dítěte s očima dychtivě rozzářenýma očekáváním. Zkuste si
to i jako to dítě bezstarostně užít.
Opusťte předvánoční shon, pečení
cukroví a shánění dárků a vydejte
se s námi na některý z námi nabízených adventních zájezdů. Poznejte vánočně ozdobenou Vídeň,
zaposlouchejte se do vánočních
melodií, vmíchejte se mezi průvody čertů v rakouském Schladmingu, ochutnejte pravou drážďanskou Štolu, pravý Sacherův
dort nebo se jen oddejte vánočním
nákupům v ráji slev a značkového
zboží v umělém městečku Parndorf. Naším přáním je, abyste si
ten předvánoční čas užili v klidu,
pohodě a co nejzajímavěji.

Něco z adventního slovníčku:
Advent (z latinského adventus – příchod), období
čtyř týdnů před Vánocemi – začátek liturgického
roku a příprava na Vánoce, v teologickém smyslu
očekávání slavnosti narození Ježíše Krista a počátku nového roku. Ještě před více než tisícovkou let
slavila západní církev různý počet adventních nedělí, stávající model čtyř stanovil v 7. století až papež Řehoř Veliký. Křesťanský advent začíná 1. nedělí adventní mezi 27. listopadem a 3. prosincem,
konec představuje západ slunce Štědrého večera.
Adventní věnec symbolizuje odpočítávání čtyř týdnů adventu, každou adventní neděli se zapaluje
jedna ze čtyř svící, zpravidla symetricky rozmístěných na adventním věnci: Zdobené věnce bez
svíček (odtud adventní věnec) jsou zavěšovány
na vchodové dveře domů či bytů, v poslední době
se umisťují na sváteční předvánoční stoly.
Krampus, démon, čert, původně lesní, ale také třeba skalní, z bažin či lesa vycházející, … někdy bývají
jeho počátky datovány do předkřesťanské mytologie, je to postava bájná, která místo toho, aby
nosila pro děti dárky, dává jim varování, příp. tresty.
Čerti se shlukují do skupin, tzv. passů, v jedné skupince bývá až několik desítek čertů.
Krampuslauf, neboli běh, procesí čertů před diváky
je jejich hlavním parádním číslem.
Štóla, druh pečeného vánočního moučníku, vánočka plná másla, mouky, rozinek a dalšího sušeného ovoce, cukru, ale také rumu. Trochu připomíná bochník, malého Ježíška zabaleného v plenkách.

SKALLA CZ
Ulrichovo nám. 762
500 02 Hradec Králové
Tel./fax: 495 521 595, 495 530 006
E-mail: skalla@skalla.cz

Pochází ze sousedního Německa, ta údajně první
byla upečena v Drážďanech již někdy v 15. století.
Dlouhou dobu fungovala jako církevní postní jídlo
bez většiny ingrediencí, jak známe z pozdější doby.
Od roku 1994 se každý rok na sobotu před druhou adventní nedělí pořádá Zeithainer Lustlager
Slavnosti Drážďanské vánoční štóly. Ve slavnostním průvodu procházejícím městem dominuje
čtyřtunová štóla na povoze taženém koňmi. Při
té příležitosti se z mladých a nejkrásnějších pekařek a cukrářek volí i patronka slavností (Dresdner
Stollenmädchen). Této slavnosti se s námi můžete
zúčastnit i VY…
Štědrý den v Evropě, ne všude nosí dárky Ježíšek,
podobně jako u nás tomu je v Německu či Horním Slezsku, ale třeba již v dalších oblastech Polska nosí dárky třeba Gwiazdka (Hvězdička, rozuměj první hvězdička na obloze), v Malopolsku ve
východní části země Aniolek (Andílek), zatímco v
západním Velkopolsku Gwiazdor (stařec s holí) a
v Mazovsku na severu św. Mikolaj (sv. Mikuláš);
ve Francii Pére Noël, ve Španělsku nosí dárky tři
králové (Los Reyes Magos). V Rusku, a to všichni
známe, naděluje dárky Děda Mráz, který přijíždí za
doprovodu Sněhurky na Nový rok.
I v severských zemích je tradice rúznorodá: ve
Finsku se můžete setkat s postavou oděnou do
kozlí kůže – Joulupukki bydlí až v dalkém Laponsku; v sousedním Švédsku očekávejte přihrblého
dědečka Jultomtena, doprovází jej skupina vánočních skřítků Julnissarů, skřítci nisserové nosí
dárky i v Dánsku.

Ceny jednotlivých zájezdů zahrnují:
– autokarovou dopravu
– průvodce
– infomateriály
Ceny zájezdů nezahrnují:
– vstupy do objektů
– cestovní pojištění
Nástupní místa a časy:
– zájezdy do Vídně a Parndorfu začínají v Hradci
Králové, pokračují trasou směrem na Vysoké
Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno.
– ostatní zájezdy jedou ve směru Hradec Králové
– Praha
– další nástupní místa se odvíjejí podle množství
klientů v daném regionu a trasy jízdy
– uvedené časy odjezdů jsou pouze orientační
Pojištění:
– cestovní kancelář je pojištěna proti úpadku
ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.; příslušný certifikát a uzavření pojistné smlouvy lze
snadno nalézt např. na webových stránkách
cestovní kanceláře i pojišťovny či na stránkách
www.accka.cz.
– při sepisování cestovní smlouvy si můžete doobjednat pojištění pro cesty a pobyt od pojišťovny UNIQA, které obsahuje pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové připojištění,
pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti
za škodu i pojištění na storno zájezdu. Toto
pojištění lze doobjednat v ceně 30 Kč/os.den
– informace v kanceláři CK.

www.skalla.cz

