CESTY ZA VÝHODNÝMI nákupy a slevami
INGOLSTADT – pro
ženy nákupy, pro muže
návštěva muzea AUDI
Termín: 10. 12. 2016
Cena: 950 Kč
Odjezd z Hradce Králové ve 3.00 hod.
Nejen ženy očekává neobyčejný zážitek při
nakupování v místní outletové vesničce Ingolstadt Village za úžasné ceny, muži si nenechají
ujít návštěvu muzea automobilky AUDI. Večer
všichni ocení kouzelnou noční procházku historickým centrem vánočně nazdobeného Ingolstadtu.
INGOLSTADT VILLAGE – nákupní vesnice,
kde ve více než 120 buticích najdete kolekce
značkového zboží předchozí sezóny s celoročním snížením ceny až o 60% oproti doporučené
prodejní ceně. Vybrat si můžete z kolekcí módy,
bot, příslušenství, sportovního oblečení. Najdete zde značky jako Calvin Klein, Diesel, Escada,
Gant, Lacoste, Mexx, Prada, Burberry, Armani
Outlet a spoustu dalších. Odpočinek najdete
v některé z mnoha restaurací a kaváren.
Muzeum AUDI nacházející se v sídle světoznámé automobilky v Ingolstadtu je vydařeným
spojením klasiky a moderny. Nabízí ve čtyřech
patrech o rozloze pěti tisíc metrů čtverečních
historii značek Audi, Auto Union, DKW, Horch,
NSU a Wanderer. Je zde vystaveno na šedesát
automobilů a třicet motocyklů od roku 1887 až
do dnešní doby (3 Eur).
INGOLSTADT – druhé největší německé město
ve spolkové zemi Bavorsko ležící na řece Dunaji
cca 80 km od Mnichova. Město nabízí fascinující směsici historie, tradic i moderny - nejlepší
kombinaci kultury a nákupů. Typickým rysem
města jsou láskyplně restaurované měšťanské
domy s pěknými štíty, statnými branami, pyšnými věžemi a impozantním opevněním. Restaurace, umění a kulturní akce vnášejí do centra
život a promění cestu za nákupy v opravdové
potěšení. Do malebného historického jádra
vkročíte Křížovou branou: nejhezčí dochovanou
městskou branou, kdysi součástí masivního
kruhového opevnění, dnes dominantou Ingolstadtu a milým svědectvím středověkého stavitelského umění. Za Křížovou bránou očekávají
návštěvníky města přepychové pamětihodnos-

ti, jako Nový zámek, Asamův kostel se slavnou
monstrancí na památku bitvy u Lepanta, Stará
anatomie a Stará radnice, nejstarší městský farní
kostel, kostel Sv. Mořice. Vedle původní, románské kostelní věže na severní straně se po jižní
straně pne bývalá městská strážní věž Pfeifturm.
Nahoru se vyšplháte po 200 schodech, načež se
před vámi otevře nádherný výhled na celé město, ve kterém vaše zraky ihned upoutá pozdně
gotický chrám, největší síňový kostel v celém jižním Německu. Návštěva Ingolstadtu určitě stojí
za to.
Návrat do Hradce Králové je naplánovaný cca
ve 23.00 hod.

CESTY ZA VÝHODNÝMI nákupy a slevami
Výlet do centra výprodeje
značkových firem + vinný
sklípek na Moravě
Termín: 26. 11. 2016
Cena: 690 Kč
Odjezd z Hradce Králové ve 4:30 hod
PARNDORF – Nenechte si ujít ty nejlepší nákupy
v Designer Outlet Parndorf v Rakousku. Nakupte
dárky pro své blízké a udělejte radost i sobě. Designer Outlet je uměle vytvořená vesnice nedaleko
Vídně, kde nakoupíte množství zboží za úžasné
ceny. Na ploše větší než 37.000 m2 najdete širokou paletu dámské, pánské a dětské módy, sportovní a vycházkové oblečení, obuv, doplňky, sklo
a porcelán, kabelky, kosmetiku, dárkové předměty,
šperky, hračky, elegantní nábytek a spoustu dalšího zboží. A to vše o 30 až 70 % levnější. Navíc
od nás dostanete speciální kartu na 10% slevy ve
vybraných obchodech. Karty Vám předá zástupce
CK až v Parndorfu). Užijte si nezapomenutelnou
nákupní procházku v příjemném prostředí a těšte
se na výhodné obchody ve 150 značkových prodejnách s 600 mezinárodními špičkovými značkami. Najdete zde značky jako Calvin Klein, Diesel,
Escada, Gant, Lacoste, Mexx, Prada, Burberry,
Armani Outlet a spoustu dalších značek za skvělé
ceny. K dispozici je také několik kaváren, taveren,
restaurací a odpočinková zóna. Pro děti je zde dětský svět DINOLAND.
Den plný výhodných nákupů zakončíme návštěvou vinného sklípku na Moravě s večeří a ochutnávkou vín. (350,- Kč/os.)
Návrat do Hradce Králové cca v 1:00 hod.
Program:
4.30 hod
9.00 hod

odjezd z Hradce Králové
příjezd do Parndorfu, individuální program
17.00 hod
odjezd z Parndorfu
cca 19.00 hod příjezd do moravského sklípku
v Mikulově nebo ve Valticích
– večeře s ochutnávkou vín
(350,- Kč/ osoba)
22.00 hod
odjezd ze sklípku
0.00–1.00 hod příjezd do Hradce Králové

Výhody nakupování
v Designer Outlet
Parndorf:

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

• Autobus CK bude celý den k dispozici klientům
• 150 značkových obchodů, 600 mezinárodních špičkových značek
• 12 různých kaváren a restaurací
• 3 bankomaty
• Banka s možností výměny peněz
• Dárkové poukázky
• Kryté dětské hřiště
• Pravidelné snižování cen výrobků
• Sleva 10% na nákup ve vybraných obchodech

www.skalla.cz

