BEZPEČNÁ REZERVACE A PLATBA

✓ Nezávazná rezervace dle dohody v CK (bez podpisu objednávky
a platby zálohy)
✓ Při podpisu objednávky záloha jen 1.000 Kč za osobu,
doplatek 40 dní před odjezdem
✓ Storno bez udání důvodu jen 1.000 Kč za osobu do 40 dní
před odjezdem
✓ Cestovní pojištění kryje i léčbu Covid-19 a náklady související
s přerušením zájezdu
Tato nabídka je platná od 25. 10. 2021 až do odvolání.
Bližší informace žádejte v cestovní kanceláři.

Váš specialista na lázně a wellness
Pořadatel zájezdů: CESTA Travel Agency, s.r.o., Legerova 432, Kolín, IČ: 26735997
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BEZPEČNÁ
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VÝLET
PARNÍM VLÁČKEM

KRUŠNÉ HORY
S VÝLETEM PARNÍM VLÁČKEM
BOŽÍ DAR - SEIFFEN - KLÍNOVEC - FICHTELBERG - BEČOV NAD TEPLOU

TERMÍN:
CENA:

03.07. - 08.07.
7.390 Kč

Program zájezdu:
1. den: odjezd z Prahy (Kolína) v ranních hodinách.
KARLOVY VARY - největší české lázně. Procházka
v lázeňském centru města, možnost prohlídky podzemí Vřídla a návštěvy Jeleního skoku, nejstarší lázeňské
vyhlídky s kamzíkem.
2. den: BOŽÍ DAR - nejvýše položené město ve
střední Evropě. Nachází se zde vlastivědné muzeum
se sbírkou všech razítek, která byla použita na tzv. Ježíškově poště. Turistika v malebné krušnohorské krajině v okolí Božího Daru, trasy vhodné pro méně i více
zdatné turisty. Božídarské rašeliniště - přírodní rezervace s naučnou stezkou (3,2 km) a dvanácti zastávkami s typickou florou. Ježíškova cesta - okruh 5,6 km
nebo 12,9 km navazující na naučnou stezku.

3. den: celodenní výlet na německou stranu Krušných
hor. OBERWIESENTHAL - hodinová cesta historickým parním vláčkem krušnohorskou krajinou. SEIFFEN - krušnohorská obec s tradiční výrobou dřevěných
hraček a vánoční dekorace, prohlídka hračkářské dílny
s možností vyzkoušet si výrobu. Krušnohorský Seiffen
- muzeum folklóru a historie pod širým nebem, muzeum hraček a dekorace.
4. den: HORNÍ BLATNÁ, bývalé královské horní
město s kostelem sv. Vavřince a muzeem cínu. Od něj
turistická naučná stezka Vlčí jámy (cca 5 km) se sedmi
zastávkami až na Blatenský vrch s rozhlednou s výhledem na saskou stranu hor a ke Klínovci. ABERTAMY
- bývalé horní město vyhlášené výrobou rukavic. Vrch
PLEŠIVEC (1.028 m) s osmibokou rozhlednou, ze které je úžasný výhled na hřebeny Krušnohoří.
5. den: KLÍNOVEC (1.244 m) - nejvyšší vrchol Krušných hor a oblíbený turistický cíl s kamennou rozhlednou, FICHTELBERG (1.215 m) - nejvyšší hora Saska

ČESKO / NĚMECKO

s krásným výhledem a atrakcí Zvon míru. Pěšky cestou
zpět do Božího Daru. Cesta na oba vrcholy i zpět je nenáročná, přesto bude pro klienty k dispozici autobus.
6. den: královský hrad a město LOKET. Hrad a zámek BEČOV NAD TEPLOU se vzácným relikviářem sv. Maura, který je spolu s korunovačními klenoty
nejcennější zlatnickou památkou ČR. Příjezd v odpoledních až večerních hodinách.
Cena zahrnuje: 5x ubytování v hotelu Zelený Dům
***, 5x polopenzi, uvítací drink, 1x káva s domácím
koláčem, dopravu autobusem vč. výletů dle programu, služby průvodce.
Příplatky: 1-lůžkový pokoj 1.400 Kč, kompletní pojištění vč. storna 198 Kč (rozšířené o COVID-19).
Slevy: stálí klienti - 3% (platí do 31.1.), senioři nad
65 let - 5%.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

KRYJE
COVID

Ať to na dovolené
můžete rozbalit
Zařiďte si před odjezdem cestovní pojištění
a užijte si dovolenou naplno.

www.csobpoj.cz

