
POLSKO
Wroclaw
Objevte tradiční polskou pohostinnost na adventních 
trzích v historickém městě s pestrobarevnými štítovými 
domy na Hlavním náměstí (Rynek) a Solném náměstí.
Doprovázet nás budou všudypřítomné bronzové sošky 
trpaslíků.

Krakow
Královské město které na vás dýchne pravou vánoční 
atmosférou. Prohlídka města s pohádkovou atmosférou, 
protkanou bohatou historií a množstvím místních 
legend. Nejdříve si prohlédneme kouzelné Staré město 
se zámkem, katedrálou a hrobkou polských králů. Po 
Královské cestě sestoupíme z Wawelského návrší 
k největšímu středověkému náměstí v Evropě a budeme 
obdivovat úchvatný dřevěný oltář v kostele Panny Marie. 
Právě tady na náměstí Rynek Glówny se konají jedny 
z nejkrásnějších adventních trhů v Evropě.

Ceny zahrnují:

            

ADVENTNÍ ZÁJEZDY

RAKOUSKO
Vídeň
Prohlídka památek tzv. Vnitřního města – parlament, 
Hofburg – rozsáhlý areál císařského sídla habsburských 
panovníků, třída Graben, dóm sv. Štěpána. Zájezd 
zakončíme na nejkrásnějším zdejším adventním trhu 
před Novou radnicí. Najdete zde nepřeberné množství 
stánků s tradičními řemeslnými výrobky, místními 
gurmánskými vánočními specialitami a svařeným vínem.

Linz
Linecké adventní trhy obklopené barokními domy jsou 
známé svou skvělou vánoční atmosférou a také vůní 
pravého lineckého koláče a místních perníčků. Nakoupit 
můžete i tradiční linecké vánoční svíčky z exotického 
ovoce a koření. Zájemci 
mohou navštívit také 
blízký pohádkový trh 
u hlavního nádraží.

Salzburg
Prohlédneme si Salzburský dóm, Mozartův rodný 
dům či jeden z nejužších domů na světě. Následují 
jedny z nejvyhledávanějších vánočních trhů, které 
jsou rozesety po celém městě. Na začátku prosince 
se to tu rojí čerty, kteří jsou neobvyklým zážitkem. Na 
žádném trhu zde nesmí chybět ani oblíbené Mozartovy 
koule, známé pralinky z jemného nugátu a marcipánu 
potažené tmavou čokoládou.

Cena od:  790 Kč / osoba

Cena od:  690 Kč / osoba

Cena od:  890 Kč / osoba

Cena od:  790 Kč / osoba

c e s t o v n í  k a n c e l á ř
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Další tipy: Berlín, Mnichov,  

Steyer, Pasov, Chemnitz, 

Bratislava.

Cena od:  1.100 Kč / osoba


