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VÁNOČNÍ NORIMBERK, ŠTRASBURK a COLMAR 
 

Termín: 16. – 18. prosince 2015  

 

Cena: 3 500 Kč  

 

 
Cena obsahuje: dopravu autobusem 

(klima, WC, audio-video), 2x 

ubytování se snídaní v hotelu Formule 

1, cestovní pojištění léčebných výloh + 

zákonné pojištění CK, doprovod 

českého průvodce 

 

Cena neobsahuje: vstupné – pro 

školní skupinu cca 10€ (Koenigsbourg, 

Muzeum hraček, projížďka lodí). 

možnost večeří - 3x večeře v restauraci 

Flunch – 25€ ( večeře třetí den je spíše 

pozdější oběd – před odjezdem do ČR) 

 

 

Program: 
 

1. den – ráno odjezd kolem 6h, zastávka v NORIMBERKU – procházka historickým centrem 

(kostel Panny Marie s císařským orlojem, kostel sv. Vavřince, Norimberský hrad). Návštěva 

adventních trhů. Posíleni proslulými perníčky budeme pokračovat dál až do ŠTRASBURKU. 

Nevšedním seznámením s městem určitě bude večerní projížďka lodí.  Večer ubytování 

v hotelu Formule 1. 

 

2. den – po snídani si pojedeme prohlédnout jeden z nejhezčích francouzských hradů – HAUT – 

KOENIGSBOURG – v němž budeme mít možnost ponořit se do středověkého rytířského 

světa. Pak přejedeme do COLMARU, městečka, které je nazýváno „miniaturou Alsaska“. 

Tady si užijeme opravdové vánoční atmosféry. Navštívíme krásné vánoční trhy, muzeum 

hraček a při večerní procházce nasvícením městem si budeme opravdu připadat jako 

v pohádce. Alsasko je známou vinařskou oblastí, a tak se cestou určitě zastavíme v jednom 

z malebných vinařských městeček – Riquewihr nebo Ribeauvillé a navštívíme také jedno 

rodinné vinařství. Nocleh v hotelu Formule 1. 
 

3. den – prohlídka ŠTRASBURKU - evropské metropole (futuristická budova Evropského 

parlamentu i historického  centra se čtvrtí Petite France s hrázděnými domy. Samozřejmě, že 

se podíváme i do katedrály Notre Dame. Vánoční trhy před katedrálou se konají pravidelně už 

od roku 1570. Odpoledne odjezd, cesta zpět Německem, příjezd kolem 23h.  


