
Jednodenní předvánoční Vídeň
Nejkrásnějším zdejším trhem je ten před Novou radnicí. Najdete zde nepřeberné množství s čerstvým pečivem, tradičními řemeslnými 
výrobky, svařeným vínem, vánočními dárečky, betlémy a další přeplněné stánky, u kterých se schází celá Vídeň.

odjezd brzy ráno 
Vídeň - prohlídka památek tzv. Vnitřního města - parlament, Hofburg - rozsáhlý 
areál císařského sídla habsburských panovníků, třída Příkopy / Graben /- centrum 
velkoměstského ruchu, Dóm sv. Štěpána - významná gotická stavba, orloj - každou hodinu 
průvod historických postav, v poledne doprovázený hudbou; „Italský kostel P. Marie Sněžné 
„ s mozaikovou kopií slavné Leonardovy Poslední večeře a Votivní kostel 
- zakončení prohlídky na náměstí před novou radnicí se známým adventním trhem; volno 
na procházku po trhu s atrakcemi, řemesly, kde se dá ochutnat cukroví, tradiční plněné 
brambory, ovoce obalené polevou nebo marcipánem; v radnici jsou dětské dílničky, kde se 
zdobí svíčky, peče cukroví, vyrábí různé vánoční ozdoby apod. 
návrat v pozdních večerních hodinách

Cena od: 690Kč / osoba 
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním autobusem, veškeré poplatky spojené s dopravou (parkovné, mýtné, daň Rakousko), pojištění 
léčebných výloh v zahraničí

Cena nezahrnuje: stravu, vstupné

c e s t o v n í  k a n c e l á ř

Vánoční trhy a jarmarky patří k vánoční atmosféře, která na Vás dýchá z každého rohu. Většina měst 
a městeček se rozzáří tisícem světýlek a provoní svařeným vínem. Správný trh Vám připomene poezii 
vánočních svátků a dlouholetých tradic. Je proto dobré se v bláznivém čase, plném uklízení a nákupu 
dárků zastavit a vybrat si jeden z výletů na vánoční trhy v okolních zemích. Metropole nejsou daleko a návštěva Vám umožní 
porovnat české tradice těchto svátků s  těmi místními. Přivítá Vás přátelská atmosféra a určitě oceníte možnost nákupu 
posledních dárků a ochutnávky místních vánočních speciality. 

Altstadt Steyr + Ježíškova pošta – 
„Hlavní město Vánoc“
Romantické vánoční trhy „Altstadt Steyr“ na historickém náměstí nabízejí punčové 
speciality a exkluzivní dárky. Působivou předvánoční atmosféru dokresluje betlém, 
strom s betlémem a tradiční adventní troubení. Návštěva Vánočního muzea 
Weihnachtsmuseum, jediné v Evropě - výstava historických vánočních ozdobiček. 
Procházka městečkem (kostel sv. Michala, městská farní věž, Steyerské jesličky...)

Christkindl kirche – Ježíškova pošta. Poutní kostel (barokní bazilika) pojmenovaný 
po voskové figuríně Ježíška, která je umístěna na hlavním oltáři. Odtud můžete 
poslat svůj vánoční dopis se speciálními známkami a razítky přímo Ježíškovi, neboť 
se věří, že právě ve městečku Christkindle bydlí.

Cena od: 690Kč / osoba 
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním autobusem, veškeré poplatky spojené s dopravou 
(parkovné, mýtné, daň Rakousko), pojištění léčebných výloh v zahraničí

Cena nezahrnuje: stravu, vstupné

Za adventní atmosférou na vánoční trhy v zahraničí



c e s t o v n í  k a n c e l á ř

Za adventní atmosférou na vánoční trhy v zahraničí

Vánoční trhy a jarmarky patří k vánoční atmosféře, která na Vás dýchá z každého rohu. Většina měst a městeček 
se rozzáří tisícem světýlek a provoní svařeným vínem. Správný trh Vám připomene poezii vánočních svátků 
a dlouholetých tradic. Je proto dobré se v bláznivém čase, plném uklízení a nákupu dárků zastavit a vybrat si jeden z výletů 
na vánoční trhy v okolních zemích. Metropole nejsou daleko a návštěva Vám umožní porovnat české tradice těchto svátků 
s těmi místními. Přivítá Vás přátelská atmosféra a určitě oceníte možnost nákupu posledních dárků a ochutnávky místních 
vánočních speciality. 

Drážďany a Popelčin Moritzburg
První drážďanský vánoční trh Striezelmarkt se konal již v  roce 1434. Je nejstarším trhem 
v  Německu. Název získal od droždí používaného na typickou místní vánočku, symbol 
německých Vánoc. Na trhu na náměstí Altmark se prodávají především tradiční výrobky, 
vánoční ozdoby, svíčky, různé pamlsky a svařené víno. Kolem jesliček se konají tradiční 
betlémské lidové hry a všude vládne vánoční atmosféra. 

odjezd brzy ráno 
Moritzburg – pohádkový zámek uprostřed uměle vytvořeného rybníka, kde se natáčel film 
Tři oříšky pro Popelku (příjezd královské družiny po hrázi rybníka + schody, kde Popelka 
ztratila střevíček), možno shlédnout i výstavu o natáčení filmu Tři oříšky pro Popelku

Drážďany - prohlídka hlavního města Saska, kde lze mj. spatřit Semperovu operu, slavnostní 
nádvoří Zwinger obklopené ochozy  a pavilony, katedrálu, sídelní zámek a zrekonstruovaný 
kostel P. Marie
návrat v pozdních večerních hodinách

CENA:  390 Kč/ osoba 
Cena zahrnuje: dopravu autobusem zahraniční výroby, veškeré poplatky spojené 
s dopravou (parkovné, mýtné, daň Německo), pojištění léčebných výloh v zahraničí

Cena nezahrnuje: stravu, vstupné

Vánoční Norimberk
Jeden z nejkrásnějších a nejbližších trhů mají v Norimberku, jehož středověké centrum působí ve vánoční atmosféře obzvláště magicky. 
Hlavní vánoční trh najdete před kostelem Panny Marie. Na náměstí můžete obdivovat „městečko ze dřeva a dekorací“, osvícené tisícem 
světel. Pro nejmenší návštěvníky je připravený dětský vánoční trh na vedlejším náměstí 
Hans-Sachs-Platz. Každý rok zde najdete nejrůznější akce jako například lampiónový 
průvod, koňský poštovní povoz, adventní koncerty a výstavy umění a jesliček.

Cena od: 690Kč / osoba 
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním autobusem, veškeré poplatky spojené s dopravou 
(parkovné, mýtné, daň Německo), pojištění léčebných výloh v zahraničí

Cena nezahrnuje: stravu, vstupné


