Vánoční zájezdy
Akademie třetího věku
Vážené akademičky, milí akademici,
seznamte se nabídkou vánočních zájezdů Akademie třetího
věku. Pro letošní Vánoce je pro vás připravena speciální
rozšířená nabídka destinací.
Ačkoliv v současné době nikdo nedokáže říci, jaká bude v prosinci
situace, v nabídce najdete zahraniční i tuzemské cíle.
K mimořádně úspěšnému zájezdu do Drážďan, který je spojen
s prohlídkou filmových lokací pohádky Tři oříšky pro Popelku,
pro letošek přibyla novinka z Bavorska.
Pro obce, které letos preferují tuzemské cíle, je v nabídce
adventní zájezd do romantického Českého Krumlova a Kouzelná
předvánoční Praha. Především zájezd do Prahy je velice
atraktivní nejen jako pozoruhodná lokalita, ale i pro celkovou
časovou a ekonomickou výhodnost.
Pokud nedojde k zásahu vyšší moci, je k dispozici výběr těchto
termínů vánočních zájezdů 2020:
Týden
48
49
50
51

sobota
28.11.
5.12.
12.12.
19.12.

neděle
29.11.
6.12.
13.12.
20.12.

Aktuální stav obsazenosti vánočních termínů zájezdů najdete na:

https://akademie3v.cz/kalendar-zajezdy/
Ing. Petr Šika
Lektor Akademie třetího věku

Vánoční zájezdy
Akademie třetího věku
Tuzemské zájezdy
1. Kouzelná předvánoční Praha
Komentovaná exkurze do zajímavých míst předvánoční staré
Prahy. Navštívíte pozoruhodná místa a dozvíte se spoustu
zajímavostí o Pražském Jezulátku, Karlově mostě i tajemném
kostele, který proslavil Jaroslav Foglar. Odhalíte pozoruhodná
místa, o kterých jste dosud nevěděli. Dozvíte se historické
kuriozity i unikátní střípky z dějin města.

2. Romantický Český Krumlov
Uprostřed hlubokých jihočeských lesů leží romantické město,
které v období Vánoc září nádhernou adventní atmosférou.
Při komentované exkurzi navštívíme zdejší vánoční trhy
a nejzajímavější historické lokality. Z výkladu se dozvíte
podrobnosti o mimořádně zajímavých událostech, které
se navždy zapsaly do dějin Českého Krumlova.

Zahraniční zájezdy
3. Drážďany a pohádkový zámek Moritzburg
Na úvod nás čeká předvánoční prohlídka zámku s expozicí, která
se věnuje natáčení známé filmové pohádky Tři oříšky pro
Popelku. Pak se vypravíme na komentovanou prohlídku
historického centra Drážďan, kterou zakončíme na Altmarktu, kde
se od roku 1434 koná tradiční vánoční trh - Striezelmarkt.

4. Bavorské vánoce ve Weidenu
Z Prahy je to do Weidenu stejně daleko, jako do Brna. Zajímavé
bavorské město je tradičním a vyhledávaným turistickým cílem.
Při komentované exkurzi si společně projdeme historické centrum
města. Zde nás, Čechy, čeká jedno zajímavé historické
překvapení. Navštívíme i vánoční trhy, které se ve Weidenu
konají již 600 let. Po exkurzi bude čas na individuální program.
Na zpáteční cestě se zastavíme na předvánoční nákupy
ve Wohnstraußu.
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1. Kouzelná předvánoční Praha
Dopolední komentovaná
prohlídka Starého Města
Navštívíme zajímavá místa historického
centra staré Prahy. Dozvíte řadu pozoruhodných příběhů památných budov,
kolem kterých jste dosud jen procházeli.

Oběd v historických
prostorách
V poledne si odpočineme v příjemných
historických prostorách restaurace při
reservovaném společném obědě.

Odpolední komentovaná
prohlídka Malé Strany
Projdeme si starou Prahu tak, jak ji
neznáte. Dozvíte další perličky zábavné
historie. I na Malé Straně je spousta
míst, která vás příjemně překvapí.

Podvečerní individuální
program
Na závěr můžete individuálně využít
čas k předvánočním nákupům, nebo
jen k vychutnání kouzelné předvánoční
atmosféry.

2. Romantický Český Krumlov
Dopolední komentovaná
prohlídka města
Navštívíme zajímavá místa starobylého
centra města. Cestou si prohlédneme
staročeský vánoční trh na náměstí
Svornosti.

Oběd v historických
prostorách
V poledne si odpočineme v příjemných
historických prostorách restaurace při
reservovaném společném obědě.

Odpolední prohlídka
zámeckého areálu
Projdeme si přístupné části zámeckého
areálu a navštívíme i známý řemeslný
jarmark na prvním zámeckém nádvoří.

Podvečerní individuální
program
Na závěr můžete individuálně využít
čas k předvánočním nákupům, nebo
jen k vychutnání kouzelné předvánoční
atmosféry.

3.

Drážďany a pohádkový zámek
Moritzburg
Prohlídka zámku
Moritzburg
Navštívíme překrásný romantický zámek
Moritzburg, kde nás čeká multimediální
expozice věnovaná legendární filmové
pohádce Tři oříšky pro Popelku.

Prohlídka historického
centra Drážďan
Při komentované prohlídce historického
centra města si prohlédneme
nejzajímavější architektonické památky
a výtvarné perly saského baroka.

Prohlídka drážďanských
vánočních trhů
Navštívíme vyhlášené vánoční trhy,
které se v Drážďanech konají již od
středověku a udržují si dodnes
romantické kouzlo starých časů.

Individuální program
Na závěr využijeme dostatečný čas pro
individuální zájmy, nákupy, nebo jen pro
příjemné posezení u voňavého pohárku
tradičního svařeného vína.

4. Bavorské vánoce ve Weidenu
Dopolední komentovaná
exkurze města
Projdeme se po tradičním bavorském
vánočním trhu a navštívíme zajímavá
místa starobylého centra města, ve
kterém se dochovala česká stopa.

Odpolední individuální
program
Po společné exkurzi bude možno
individuálně využít čas k předvánočním
nákupům, nebo jen k vychutnání
kouzelné předvánoční atmosféry.

Nákupní zastávka
ve Wohnstraußu
Na zpáteční cestě uděláme zastávku,
při které si budete moci nakoupit
potraviny a spotřební zboží v obchodech
Netto, Norma a Edeka.

