
 
 

ADVENTNÍ TRHY, VÁNOČNÍ ŠTOLY, LOUSKÁČKY, VÁNOČNÍ PYRAMIDY, MUZEA,  
VÝSTAVA NA ROMANTICKÉM ZÁMKU, KDE SE NATÁČELY „TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU“ 

 

TO VŠE V JEDEN DEN, VÁNOČNÍ ZÁŽITEK NEJEN PRO D ĚTI. 
 

   pátek – 2. prosince 2011  
 

        CENA: 680 KČ  
 

CENA ZAHRNUJE:  dopravu lux. autokarem 49 míst, průvodce, pojištění léčebných výloh do zahraničí 
CENA NEZAHRNUJE : případné individuální vstupy do objektů – zámek Moritzburg dospělí 5,50 – 7 EUR, děti 2,50 – 3,50 EUR, další 
vstupy v rámci výletu nejsou potřeba (pro zájemce např. Zwinger 10 Eur,ale prohlídka trvá 3h), kapesné dle vlastního uvážení a možností 

PROGRAM:  odjezd v ranních hodinách dle nástupních míst, do cca 10h příjezd k zámku Moritzburg , který je znám jako barokní lovecký zámek a 
letohrádek saských kurfiřtů a králů, od roku 1974 však také jako filmová kulisa česko-německé kultovní pohádky Tři oříšky pro Popelku. Tehdy by si 
nikdo nepomyslel, že se tato pohádka stane jedním z nejoblíbenějších pohádkových filmu vůbec. Během prohlídky a výstavy se budou moci návštěvníci 
ponořit do historie jednoho z nejkrásnějších pohádkových filmu všech dob. Čeká je nová výstava o historii filmu a jeho 
hvězdách. Do nové koncepce jsou zahrnuty také některé barokní slavnostní sály a pochopitelně originální místa, ve kterých se 
film natáčel. Rozšířena je také nabídka pro rodiče s dětmi. Po poledni příjezd do Drážďan. Prohlídka historického 
centra.Všechny zajímavé památky tohoto města najdeme v jeho centru.  Bude to především vrchol barokní architektury a 
nejslavnější budova Drážďan- obrazárna Zwinger. Semperova opera- impozantní neorenesanční budova Saské státní opery. 
Rezidenzschloss - rozlehlý zámecký komplex, někdejší rezidence rodu Wettinů, dnes využíván k přechodným výstavám. 

Katolický dóm Nejsvětější trojice - interiér vyniká dvojitým ochozem. Projdeme se po "Balkónu Evropy" Brühlsche Terrasse 
- krásná terasa, kdysi součást opevnění, později upravená na velkolepé zahrady s úžasným výhledem na Labe. Na terase stojí 
několik vznešených budov. Fürstenzug - procesí vévodů, 102 metrů dlouhý vlys zhotovený ze 24.000 dlaždic z míšeňského 
porcelánu znázorňuje průvod saských panovníků.  Frauenkirche - jedna z nejkrásnějších staveb na světě  byla zcela zničena 
spojeneckými nálety v r. 1945. Kamení a trosky byly další desetiletí ponechány na místě jako připomínka válečných hrůz. Po 
šedesáti letech od zničení se opět stal Frauenkirche dominantou obnovené krásy Drážďan.Touto procházkou historickým 
centrem se dostaneme na Altmarkt - náměstí, kde probíhají tradiční vánoční trhy, abychom se nadýchali pravé adventní 

nálady. V rámci návštěvy adventních trhů se můžeme projít nejrušnější nákupní třídou Prager str., či navštívit některé z muzeí, pro děti doporučujeme 
interaktivní Muzeum Hygieny, kde mají vstup zdarma a mohou si vše osobně vyzkoušet. Odjezd domů kolem 18-19.00 hod. Návrat do míst nástupu 
kolem půlnoci.  

NÁSTUPNÍ MÍSTA:  DOBRUŠKA, Benzina     3:35 h 
   BOHDAŠÍN, zastávka     3:45 h  
   NOVÝ HRÁDEK, náměstí    4:00 h 
   BOROVÁ, zastávka     4:05 h 
   ČESKÁ ČERMNÁ, zastávka    4:10 h 
   NÁCHOD, Raisova ulice u školní jídelny   4:30 h 

Další místa na trase Rychnov n.Kn., Náchod a Jaroměř na dotaz.  
 
LETÁ ČEK SLOUŽÍ ZÁROVE Ň JAKO POKYNY K ODJEZDU , časy jsou závazné, dostavte se prosím na místo včas a vyčkejte 
příjezdu autokaru, nezapomeňte si platný cestovní doklad (obč.průkaz nebo platný cest.pas), vlastní kartičku pojištění, kartičky do 
zahraničí obdržíte v autobuse, nepodceňujte počasí a myslete také na teplejší oblečení, do batůžku přibalte i nějaký ten čaj na zahřátí, 
případně svačinu, teplé i studené nápoje je také možné zakoupit u pana řidiče. 
 

PŘEDEM VÁM DĚKUJI ZA ÚČAST NA TOMTO ADVENTNÍM VÝLETĚ A BUDU SE TĚŠIT NA VIDĚNOU V ČASE VÁNOČNÍM. 
 

Informace: Cestovní agentura Jana Hudková, Nový Hrádek, tel: 737 41 68 98, j.hudkova@seznam.cz, www.janahudkova.cz 
Výlet je pořádán ve spoluprácí se ZŠ Nový Hrádek, závazné přihlášky a nevratnou zálohu 300Kč prosím předat pí.uč. Dudáškové  

nebo Krbalové do 21. října 2011. Zájezd se uskuteční při min. počtu 40 osob, doplatek do 16.11.2011. 

 
Přihláška: jméno…………………………………………… rodné číslo……………………………….. 
nástupní místo ………………....................................podpis rodiče……………………………. 


