
ADVENTNÍ ZÁJEZDY

NĚMECKO
Drážďany
Poznejte historický střed Drážďan s památkami např. 
Zwinger, kostel Frauenkirche, Semperoper, zastavte se 
na adventním trhu Striezelmarkt, nejstarší v Německu 
s tradicí již od roku 1434. Minout nesmíte největší 
dřevěnou pyramidu světa a samozřejmě nezapomeňte 
ochutnat proslulou drážďanskou štólu. Možnost spojit 
zájezd s návštěvou popelčina zámku Morizburg či 
Míšně.

Norimberk
Prohlídka města, které je rájem pro milovníky historie. 
Možnost návštěvy nejznámějšího světového muzea 
hraček. Vychutnejte si nejkrásnější adventní trhy 
v Německu, které si uchovaly středověké kouzlo. Téměř 
dvoustovka stánků nabízí vedle typických norimberských 
perníčků také slaměné a dřevěné vánoční ozdoby, svíčky 
a rukodělné výrobky.

Vánoční trhy a jarmarky patří k adventní atmosféře, která na Vás dýchne na každém rohu. Většina měst se rozzáří 
tisícem světýlek, provoní svařeným vínem. Na trzích budete mít možnost nakoupit dárky a ochutnat místní speciality.

Bautzen
Prohlídka historického města Budyšín, které se rozkládá 
nad meandrem řeky Sprévy – křivolaké uličky, městské 
hradby s branou Lauerturm, barokní radnice, Dóm 
sv. Petra vybízejí k procházce. Poté volno k návštěvě 
Václavského trhu - jednoho z nejstarších adventních trhů 
v Evropě pojmenovaném po zakladateli Václavu IV.

Görlitz
Jedno z nejvíce zachovalých středověkých měst 
v Německu, např. farní kostel sv. Petra a Pavla, radnice 
s věží a orlojem, Waidhaus – skladištní dům, kostel s. 
Trojice. Možnost přejít přes hraniční most Staromiejski 
do polské části. Slezský adventní trh vám i letos 
nabídne možnost bruslení pod širým nebem na 
náměstí obklopeném 
historickými domy.

Lipsko
Nejprve na okraji města zastávka u památníku Bitvy 
národů (roku 1813 zde Prusko a jeho spojenci porazili 
Napoleona). Poté prohlídka historického centra města: 
Stará radnice; Stará váha, burza, kde je nyní koncertní 
síň s pomníkem J. W. Goetha; pasáž Mädler- Passage se 
sousoším Fausta s Mefistem, gotický kostel sv. Tomáše, 
kostel sv. Mikuláše. Den zakončíme na adventních 
trzích v centru města.
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