Advent 2018
+Silvest  karnevaly

Rezervujte on
line na www.monatour.cz

Pasov

Vídeň

Chiemsee

Norimberk
Wroclaw Mariazell
Salcburk
Linec
Bratislava
Drážďany
Retz

Budapešť

Wolfgangsee Míšeň

Zážitky se dějí!

Graz

Adventní kalendář 2018
2. ADVENTNÍ VÍKEND
Pátek 7. 12.
SHOPPING 599 Kč
Vídeň a nákupy Primark.............................
Wroclav a Kudowa Zdroj ............................ 599 Kč
Sobota 8. 12.
Vídeň a Schönbrunn .................................. 699 Kč
Salcburk a Tichá noc ................................. 999 Kč
Drážďany a slavnosti štól ......................... 599 Kč
Retz s čerty a termály v Laa ..................... 599 Kč

0. ADVENTNÍ VÍKEND
Sobota 24. 11.
Salcburk a Schladming s krampusy .....1 199 Kč
Mariazell s čerty ......................................... 799 Kč
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1. ADVENTNÍ VÍKEND
Pátek 30. 11.
Drážďany a nákupy Primark .....................
SHOPPING 499 Kč
Sobota 1. 12.
Vídeň a Schönbrunn ................................... 699 Kč
Norimberk a perníky .................................. 899 Kč
Chiemsee ostrovní advent ....................1 099 Kč
Neděle 2. 12.
Drážďany Tři oříšky pro Popelku .............. 599 Kč
Bautzen a Görlitz kouzlo středověku .... 599 Kč
Bratislava advent na Dunaji ..................... 599 Kč
Graz slet percht a krampusů ....................
NOVINKA 899 Kč

Neděle 9. 12.
Linec a Štýr plný pohádek ........................ 799 Kč
Pasov a plovoucí trhy na Dunaji ...............
NOVINKA 699 Kč

str. 13
str. 11
str. 5
str. 3
str. 9
str. 4
str. 7
str. 7

3. ADVENTNÍ VÍKEND
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Pátek 14. 12.
SHOPPING
Drážďany a nákupy Primark .....................
499 Kč
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Sobota 15. 12.
Vídeň a Schönbrunn ................................... 699 Kč
Budapešť a lázně Széchényi ..................... 999 Kč
Wolfgangsee advent na jezeře ................ 999 Kč
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Neděle 16. 12.
Wroclav a zámek Ksiaz .............................. 599 Kč
Míšeň a Königstein ................................... 599 Kč
Bratislava advent na Dunaji ..................... 599 Kč
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INFO KE VŠEM ZÁJEZDŮM
Cena zahrnuje: luxbus, služby průvodce, štamprlička na zahřátí
Cena nezahrnuje: vstupné do navštěvovaných objektů, pojištění léčebných výloh UNIQA 20 Kč

Zkontrolujte si aktuální čas odjezdu na www.monatour.cz vždy den před Vaším adventním zájezdem!

ADVENT ZAČÍNÁ JIŽ NA PALUBÁCH
NAŠICH AUTOBUSŮ.
V době adventu se monatourovské autobusy promění
na „vánoční expresy“ a na palubě zazní koledy a zavoní
Monatee, originální nápoj podávaný v monatourovském hrníčku.

Rezervujte si místo v předních řadách busu za 99 Kč

Ozvěte se nám 724 39 39 39

Zkontrolujte si aktuální čas odjezdu na www.monatour.cz vždy den před Vaším adventním zájezdem.

SALCBURK je nejkrásnější právě v adventním období! Zasněžené uličky jsou spletité a hravé jako duše W. A. Mozarta.
Honosně malebná náměstí odrážejí bohatství arcibiskupů a celé město přímo svádí k předvánočnímu rozjímání. Na každém kroku doslova čeká nějaké adventní potěšení - hřejivý punč či lahodná Mozartova koule s marcipánovým srdcem.
• velký pěší okruh historickým centrem Salcburku po stopách W. A. Mozarta spojený s posezením v jedné z vyhlášených salzburských kaváren při tradiční kávě a dortíku (zámek Mirabell, Makartovo náměstí, Getreidegasse, Mozartplatz, Residentplatz)
• návštěva známého vánočního trhu Weihnachtsmarkt před Biskupskou rezidencí, kde je jeden den vyhrazen ženám z vyšší společnosti,
které prodávají na trhu a svůj honorář věnují na dobročinné účely
• návštěva jednoho z nejstarších adventních trhů vůbec před Salcburským dómem na Domplatz
• ve volném čase možnost výstupu na pevnost Hohensalzburg (možnost využití lanovky), prohlídka majestátné stavby, romantických vánočních trhů a navíc překrásný výhled na zasněžené Alpy

SALCBURK Schladming s krampusy
• návštěva „pekelného“ Schladmingu, kde se každoročně koná čertovský průvod (350 Kč) za účasti až 1000 krampusů. Tradice, kdy
se z otce na syna dědí staré vyřezávané dřevěné masky, chlapci
oblékají ovčí kůži, přivazují na sebe řetězy a trestají hříšníky. Dřevěná maska stojí cca 500 € a celé oblečení krampuse až 1000 €.
GARANCE vstupenky na KRAMPUSLAUFEN

sobota 24. 11.

1 199 Kč

Odjezdy: • 3:00 Kolín autobusové nádraží • 3:15 Poděbrady Tesco •
3:30 Nymburk náměstí • 4:15 Praha – metro Černý Most bus zastávka u dvouproudové silnice u stanoviště taxi • 6:00 České Budějovice
autosalon Peugeot naproti Výstavišti

SALCBURK a Tichá noc

• návštěva světoznámé alpské vesničky Oberndorf s místní kaplí,
kde se o Štědrém dnu roku 1818 zrodila slavná píseň Tichá noc.
Vychutnejte spolu s námi tuto mystickou atmosféru Vánoc.

sobota 8. 12.

999 Kč

Odjezdy: • 3:30 Kolín autobusové nádraží • 3:45 Poděbrady Tesco
4:00 Nymburk náměstí • 4:45 Praha – metro Černý Most bus zastávka u dvouproudové silnice u stanoviště taxi • 3:00 Jičín (svoz)
autobusové nádraží
Předpokládaný návrat 02 – 04 hodin.

Předpokládaný návrat 04 – 06 hodin.
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Zážitky se dějí!

MARIAZELL s čerty

RETZ s čerty a Therme Laa

• pěší procházka historickým centrem, jehož dominantu tvoří slavná bazilika Mariazell s proslulou soškou Panny Marie, která láká
turisty a poutníky z celého světa, prohlídka Zázračné kaple, kde
zázraky se dějí nejenom v adventním čase
• pohádkově krásný trh na náměstí Hauptplatz, kde Vás ohromí obří
věnec o průměru 12 metrů a váze 6 tun, tamní radnice se promění
na adventní kalendář „velký jako dům“, a každý podvečer se jedno
okno zázračně otevře
• chybět nebude ani návštěva slavné perníkárny Pirker s mariazellskými medovými perníčky, těšit se můžete na perníkovou chaloupku v životní velikosti s andělským poštovním úřadem
• prohlídka mariazellské likérky Arzberger, kde ochutnáte 3 vzácné
elixíry vyráběné z podivuhodné směsi
33 bylin, která je přísně střeženým tajemstvím rodiny od roku 1883
• odvážné potěší projížďka historickou
tramvají z Mariazellu k jezeru Erlaufsee, nebo ledový výjezd lanovkou na
Bürgeralpe
• po setmění návštěva sousedního St.
Sebastianu, kde vypukne pekelný
průvod čertů a nezapomenutelným
zážitkem budou hrozivé masky pekelníků, jejich jekot a řev, hlučné řinčení řetězů a zvonců, to vše za
doprovodu alegorických vozů a pyrotechnických efektů

• relaxace v oblíbených termálních lázních Laa an der
Thaya (3 hodiny cca 19 €,
saunový svět +8,50 €); ponořte se do světa vody, tepla,
světla a hudby, jen pro Vás
jsou připraveny vodopády,
vířivky, výjimečný 90 m dlouhý tobogán se světelnými
a hudebními efekty, solný
bazén a především exkluzivní říše saun (pro stydlíny
je tu textilní sauna „džungle
Laa“)
• návštěva vinařského městečka Retz, kde unikátem
je rozsáhlý sklepní labyrint
s největším vinným sklepem v Rakousku, prohlídka
a ochutnávka vín (cca 9 €)
• odpoledne adventně vyzdobené náměstí s trhy, na kterých ochutnáte selské speciality, pečené kaštany, zahřejete se punčem či svařeným vínem, v podvečer cca v 16:30 průvod typických rakouských čertů Krampusů s detailně vyřezávanými maskami s rohy
které se dědí z generace na generaci. Budete se krásně bát řinčení
řetězů a zvonců

Objevte advent v alpské krajině mezi nebem a zemí, v pohádkovém městě Mariazell s poutní bazilikou. Zde každoročně ožívají zvyky a tradice Vánoc a novodobí poutníci
mohou v třeskuté zimě ochutnat zázračný likér a perníkové
srdce! Ba co víc, po setmění se sousední St. Sebastian promění v peklo a po ulicích se začnou prohánět strašliví čerti
za hlučného řinčení zvonců a prskání sirných rachejtlí.

sobota 24. 11.
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799 Kč

Relaxujte v oblíbených termálních lázních Laa and der
Thaya, kde najdete úžasný svět vody, tepla a exkluzivní
říši saun. Poté se vydejte do vinařského městečka Retz
s největším vinařským sklepem Rakouska, chybět nebude
adventní trh s místními produkty a svařené víno. Po setmění budete potkávat strašidelné Krampusy, kteří se po roce
slétají na ohnivý průvod městem.

sobota 8. 12.

599 Kč

Odjezdy: • 5:00 Kolín autobusové nádraží • 4:45 Poděbrady Tesco
• 4:30 Nymburk náměstí • 4:00 Praha – metro Černý Most bus zastávka u dvouproudové silnice u stanoviště taxi (svoz) • 3:45 Jičín
(svoz) autobusové nádraží • 6:00 Havlíčkův Brod Atlantida

Odjezdy: • 5:30 Nymburk náměstí • 5:45 Poděbrady Tesco • 6:00 Kolín autobusové nádraží • 7:00 Havlíčkův Brod Atlantida • 5:00 Jičín
(svoz) autobusové nádraží

Předpokládaný návrat 01 – 03 hodin.

Předpokládaný návrat 22 – 24 hodin

Ozvěte se nám 724 39 39 39

Zkontrolujte si aktuální čas odjezdu na www.monatour.cz vždy den před Vaším adventním zájezdem.

VÍDEŇ v adventním čase je pro její obyvatele sváteční příležitostí setkat se s přáteli, prohodit pár milých slov, okusit
voňavou klobásu a hrníček svařeného vína na vánočním trhu. Nechte se inspirovat Vídeňany a zažĳte tuto jedinečnou
atmosféru, romantiku tisíce světel a přivezte si domů z každého adventního trhu jednu překrásnou ozdobu, která rozzáří
Váš vánoční stromeček
• velká okružní jízda městem, Ringstrasse, jeden z nejvýstavnějších světových bulvárů, který obepíná jako prsten historické centrum Vídně
s nejcennějšími a nejvýznamnější skvosty někdejší císařské metropole, okouzlí Vás například Vídeňská státní opera, budova rakouského
parlamentu, nebo unikátní ,,hlávka zelí“ - slavná budova Seccesión
• pěší procházka historickým centrem od světově známé Staatsoper po nádherně vyzdobené Kärtner Strasse na Stephanplatz, kde se
nachází symbol města dóm Sv. Štěpána s gotickou věží, na kterou můžete vystoupat po 343 schodech a pokochat se nádherným výhledem,
po slavnostně vyzdobených Příkopech (Graben) do císařské rezidence Hofburg, posezení při vídeňské kávě a Sacher dortu
• vánoční trh na Maria-Theresienplatz okouzlí originálními nápady na dárky, láká k prohlížení i nakupování, atmosféru dotváří typická rakouská dechovka a trubači
• návštěva Ježíškova trhu Christkindlmarkt s 700 let starou tradicí na Rathausplatz před budovou radnice, s více než 140 stánky s různými
pochoutkami a dárky pro každého, srdíčkový vánoční strom se po setmění změní na světélkovou romanci, Ježíškův expres, obláčkový poštovní úřad a Ježíškova dílna potěší hlavně děti

VÍDEŇ a Schönbrunn

• návštěva zámku Schönbrunn, letního sídla Habsburků, vystavěného podle legendy na místě kde císař Matyáš náhodně objevil Krásný
pramen (Schöner Brunnen), z kterého kdo se prý napĳe, do roka
zkrásní, dva prohlídkové okruhy s audioprůvodcem v češtině s atmosféru dotvářejícím stylovým hudebním doprovodem, uvidíte například, kde žili a pracovali císařovna Sissi a František Josef, zrcadlový sál, ve kterém muzicíroval malý Wolfgang Amadeus Mozart,
muzeum císařských kočárů
• adventní trh na nádvoří je okouzlující svou pohádkově romantickou
atmosférou, stylové stánky jsou plné překrásných ozdob, tradičních výrobků z nichž nejznámější je louskáček a voňavých a lákavých pochoutek, zahřát se můžete i v zámecké kavárně výborným
punčem a chuťové pohárky poškádlit císařským trhancem Kaiserschmarn

sobota 1. 12.

699 Kč

sobota 8. 12.

699 Kč

Odjezdy: • 4:30 Nymburk náměstí • 4:45 Poděbrady Tesco •
5:00 Kolín autobusové nádraží • 6:00 Havlíčkův Brod Atlantida •
4:15 Jičín (svoz) autobusové nádraží (1. 12. a 8. 12)

sobota 15. 12.

699 Kč

Předpokládaný návrat 22 – 23 hodin.

5

Zážitky se dějí!

CHIEMSEE ostrovní advent
Uprostřed „bavorského moře“, jak se říká největšímu jezeru
Chiemsee, objevíte dva roztomilé ostrovy. Na Herreninselu
se nachází zámek, který svou nádherou předčí svůj vzor ve
Versailles, a na druhém, mnohem menším Fraueninselu,
ženský klášter a jeden z nejromantičtějších adventních trhů
v celém Německu. Zde řádové sestry pečou a prodávají své
výrobky. Nezapomenutelná je také plavba kolesovým parníkem mezi ostrovy a jízda parní úzkokolejkou.
• dopoledne se nalodíme na vyhřívaný parník z roku 1926 a poplujeme na ostrov Herreninsel
s prohlídkou zámku šíleného
krále Ludvíka Bavorského - Herrenchiemsee (dle časových
možností - fakultativně), přezdívaného německé Versailles,
s 98 metrů dlouhým zrcadlovým
sálem delším než v samotných
Versailles
• poté plavba na ostrov Fraueninsel s jedním z nejromantičtějších adventních trhů v celém
Německu, konaným na nádvoří
ostrovního ženského benediktinského kláštera s možností nákupu tradičních výrobků samotných
řádových sester – perníčků, marcipánových sladkostí a několika
druhů originálních bylinných likérů. Neopakovatelnou atmosféru
umocní stánky přímo na rybářských loďkách při březích ostrova
• v podvečer cesta 127 let starou parní úzkokolejkou do centra městečka Prien přímo z přístavu, návštěva příjemného adventního trhu provoněného praženými mandlemi, pečenými kaštany a svařeným vínem

sobota 1. 12.

1 099 Kč

Odjezdy: • 2:30 Kolín autobusové nádraží • 2:45 Poděbrady Tesco
• 3:00 Nymburk náměstí • 3:45 Praha – Černý Most bus zastávka
u dvouproudové silnice u stanoviště taxi • 2:00 Jičín (svoz) autobusové nádraží
Předpokládaný návrat 03 – 05 hodin
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WOLFGANGSEE advent na jezeře

Přĳměte pozvání na romantický výlet do Solné komory
k nejkrásnějšímu jezeru Rakouska Wolfgangsee, kde najdete tři půvabná městečka St. Wolfgang, Strobl a St. Gilgen, která se v čase adventu promění v pohádkový svět Vánoc… a nejen to, čeká Vás plavba po jezeře k obří lucerně,
projížďka zubačkou na horu Schafberg a toulky po adventních trzích pod zasněženými alpskými vrcholky.
• advent na jezeře Wolfgangsee patří každoročně k nejkrásnějším
v Rakousku; na březích jezera dlouhého 10 km a širokého 2 km leží
tři městečka St. Wolfgang, Strobl a St. Gilgen, mezi nimi v době
adventu jezdí ﬂotila lodí, které se potkávají u obří 19 m vysoké
zářící lucerny uprostřed jezera (plavba lodí po jezeře 12 €),
o sobotách a nedělích se můžete těšit na pohádkově krásné
vánoční trhy
• navštívíte St. Wolfgang se
slavným kostelem a roztomilými uličkami, Mozartovský
St. Gilgen s 11 m vysokou červenou svící a Strobl s výstavou
betlémů a živými jesličkami,
po setmění se každé městečko
rozzáří jedním vánočním symbolem, Strobl svítícími kometami, St.Wolfgang lucernami a St.
Gilgen adventními svícemi
• romantické duše potěší projížďka zubačkou Schafbergbahn
(12 €) zasněženou zimní krajinou na vyhlídku Dorneralpe, kde si
můžete vychutnat hrníček horkého punče a neopakovatelný výhled
na Wolgangsee

sobota 15. 12.

999 Kč

Odjezdy: • 3:30 Kolín autobusové nádraží • 3:45 Poděbrady Tesco •
4:00 Nymburk náměstí • 4:45 Praha – metro Černý Most bus zastávka u dvouproudové silnice u stanoviště taxi • 3:00 Jičín (svoz)
autobusové nádraží
Předpokládaný návrat 01 – 03 hodin.

Ozvěte se nám 724 39 39 39

LINEC A ŠTÝR

PASOV

Zavítejte na vánoční výlet do pohádkového Steyru, kde Ježíšek má svůj domov a dokonce i poštu, odkud můžete poslat
netradiční vánoční přání svým blízkým. V Linci se můžete
projet dračím expresem do nitra hory Pöstlingberg a objevovat pohádkovou říši Vánoc. A poté den zakončit typickým
lineckým koláčem a hrnečkem pravého punče na zahřátí.

Objevte s námi Pasov, barokní perlu na soutoku tří řek,
Dunaje, Innu a Ilzu, lákající v čase adventním k návštěvě
překrásnými vánočními trhy na náměstí Domplatz, před
monumentální katedrálou sv. Štěpána v srdci historického
města. A na závěr adventního dne Vás potom čeká unikátní
plovoucí vánoční trh na Dunaji a na nábřežní promenádě
s největším deskovým betlémem světa s figurami v nadživotní velikosti.

advent plný pohádek

a plovoucí vánoční trh na Dunaji

• okružní jízda a pěší procházka idylickými uličkami starého města, uvidíte to nejzajímavější, co Linec nabízí,
kostel sv. Martina, linecký
zámek, Keplerův dům,
Zemské divadlo a Mozartův
dům z 16. stol., kde Amadeus
zkomponoval za pouhé 3 dny
Lineckou symfonii a Lineckou sonátu
• návštěva vánočního trhu
Weihnachtsmarkt na hlavním lineckém náměstí se
stovkou betlémů ze všech
koutů světa a vůní… slavného lineckého dortu
• výjezd na kouzelnou horu Pöstlingberg, kde Vás vánočním světem
pohádek, skřítků a čarodějnic až do Dračí jeskyně proveze „Vánoční expres“ (cca 5 €), prohlídka světoznámé poutní baziliky Panny
Marie Sedmibolestné s krásnou vyhlídkou
• návštěva rakouského města Vánoc Steyru, kde se nachází světová
rarita – Christkindl, vánoční poštovní úřad, odkud může potěšit své
přátele a známé přímo „nebeským pozdravem“, prohlídka slavného
mechanického betlému krkonošského mistra Karla Klaudy s pohyblivými postavičkami (cca 3 €)

neděle 9. 12.

Zkontrolujte si aktuální čas odjezdu na www.monatour.cz vždy den před Vaším adventním zájezdem.

NOVINKA

799 Kč

Odjezdy: • 5:45 Kolín autobusové nádraží • 6:00 Poděbrady Tesco •
6:15 Nymburk náměstí • 7:00 Praha – metro Černý Most bus zastávka
u dvouproudové silnice u stanoviště taxi • 5:00 Jičín autobusové nádraží
Předpokládaný návrat 23 – 01 hodin .

• dopoledne pěší procházka po
tzv. ,, jesličkové stezce“, která
nás provede starým městem
místy kde můžeme spatřit vystavené betlémy pasovských
občanů vyrobené z nejrůznějších materiálů, cestou uvidíme Starou radnici, barokní
katedrálu Sv. Štěpána s druhými největšími varhanami na
světě, biskupskou residenci,
soutok tří řek Dreiﬂüsseeck
a středověkou pevnost Veste
Oberhaus nad soutokem
• návštěva Pasovského vánočního trhu s vůní perníků,
pečených jablek a dalších tradičních pochoutek na Domplatz před
průčelím katedrály sv. Štěpána
• v podvečer přejezd do Vilshofenu an der Donau k plovoucímu vánočnímu trhu přímo na Dunaji, jehož zvláštností je největší deskový betlém
na světě s figurami v nadživotní velikosti a překrásný vánoční strom
s tisíci žárovkami a koulemi

neděle 9. 12.

699 Kč

Odjezdy: • 5:00 Jičín autobusové nádraží • 5:45 Kolín autobusové
nádraží • 6:00 Poděbrady Tesco • 6:15 Nymburk náměstí • 7:00
Praha – metro Černý Most bus zastávka u dvouproudové silnice
u stanoviště taxi
Předpokládaný návrat 22 – 24 hodin
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Zážitky se dějí!

NORIMBERK a perníky

MÍŠEŇ A KÖNIGSTEIN

Vydejte se za kouzlem předvánočního času do Norimberka
na nejznámější a nenavštěvovanější andělské trhy, které
se nacházejí uvnitř hradeb středověkého města. V jeho
uličkách najdete stopy Karla IV. a jeho synů, ale také slavný Ježíškův trh Christkindlmarkt, který září nebeskými
světly nabízí vyhlášené norimberské speciality, klobásky,
perníky, svařené víno a originální ozdoby.
• netradiční okružní jízda kolem středověkého opevnění
spojená s pěší procházkou
a návštěvou císařského hradu
Kaiserburg (cca 8 €), podhrádím křivolakými uličkami
kolem Dürerova domu, podél
Altes Rathaus, Staré radnice,
jež ukrývá středověkou hladomornu, na hlavní náměstí Hauptplatz, s bohatě zdobenou kašnou
Schöner Brunnen a dominantou gotického kostela Frauenkirche
s orlojem (každý den v poledne oběhne 7 kurfiřtů kolem sedící postavy císaře Karla IV.)
• návštěva tradičního Ježíškova trhu Chriskindlmarkt s nevšední
nabídkou norimberského perníku, klobásek a svařeného vína...
právě tady se ponoříte do
doby před sto lety a možná, že
uvidíte i živého anděla, který
je patronem vánočního dění ve
městě
• ochutnejte slavné norimberské klobásky a domácí pivo
v Bratwursthäusle, v kamenném hostinci z roku 1313 přímo
u kostela sv. Sebalda

sobota 1. 12.
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899 Kč

Objevte adventní Míšeň a nechte se oslnit osobitou atmosférou historického města s láskyplně ozdobenými obchody, stánky a uličkami. V době adventu se Míšeň promění na
kouzelnou pohádkovou zemi. Ochutnejte tradiční křehké
pečivo „Meißner Fummel“. Potěšte se prohlídkou nedobytné pevnosti Königstein a užĳte si nevšední trh plný středověkých stánků místních řemeslníků!
• prohlídka města spojená s procházkou k pozdně gotickému kostelu sv. Marie s nejstarší porcelánovou zvonkohrou v Evropě,
hradní vrch se zámkem Albrechtsburg, který sloužil jako knížecí
rezidence, a míšeňský dóm sv. Jana, v knížecí kapli je pohřbena
dcera krále Jiřího z Poděbrad Zdeňka (Sidonie), manželka markraběte Albrechta Srdnatého
• pro zájemce návštěva výrobny
světoznámého míšenského
porcelánu (cca 10 €), tradice
sahá až do roku 1710, kdy byla
v Míšni založena první evropská porcelánová manufaktura,
k vidění jsou nejzajímavější
a nejcennější kousky míšeňských mistrů, součástí výstavy jsou
předváděcí dílny
• návštěva míšeňského adventního trhu, k nákupům láká nejen
řezbářské umění z Krušných hor, ale i vánoční ozdoby, svíčky,
sušené švestky a hrnce, zvláštní kouzlo spočívá v nezaměnitelné
atmosféře středověkého trhu, kterou dokresluje gotická radnice
s adventním kalendářem a kostel Panny Marie „Frauenkirche“
• odpoledne návštěva pevnosti Königstein (cca 8 €), rozkládající se
na náhorní plošině o rozloze 9 pražských Staroměstských náměstí, v působivé atmosféře se můžete naladit na Vánoce, ale i vypravit
vstříc dlouhé historii, která dýchá na každém kroku, těšit se můžete na vánoční trh o 70ti stáncích plný hudebníků a řemeslníků
s ukázkou starého umění

neděle 16. 12.

599 Kč

Odjezdy: • 5:00 Kolín autobusové nádraží • 5:15 Poděbrady Tesco •
5:30 Nymburk náměstí • 6:00 Praha – metro Černý Most bus zastávka u dvouproudové silnice u stanoviště taxi • 4:15 Jičín (svoz)
autobusové nádraží

Odjezdy: • 6:00 Jičín autobusové nádraží• 6:45 Kolín autobusové nádraží • 7:00 Poděbrady Tesco • 7:15 Nymburk náměstí • 8:00 Praha – metro
Černý Most bus zastávka u dvouproudové silnice u stanoviště taxi

Předpokládaný návrat 23 – 01 hodin

Předpokládaný návrat 22 – 24 hodin

Ozvěte se nám 724 39 39 39

Zkontrolujte si aktuální čas odjezdu na www.monatour.cz vždy den před Vaším adventním zájezdem.

DRÁŽĎANY a tak trochu jiné vánoční trhy v saské metropoli na Labi, kde Vás pohltí atmosféra dávno minulá, provázená postavou kurfiřta Augusta Silného a grófky Cosel. Každý milovník Vánoc si musí Drážďany zamilovat. Zásluhou hned dvanácti
tematicky úplně odlišných vánočních trhů je tohle město na Labi skutečnou metropolí Vánoc. Zde se můžete setkat s řezbáři
z Erzgebirge a jejich výtvory v podobě vánočních pyramid a s pekaři, kteří nabízejí věčně voňavé a neodolatelné štóly.
• velká okružní jízda městem spojená s pěší procházkou historickým centrem a prohlídkou bývalého rezidenčního zámku rodu Wettinů, slavným Zwingrem (cca 12 €) a možná ještě slavnější Semperovou operou, procházka
po slavné Brühlské terase, znovu postavený kostel Frauenkirche a slavnostně vyzdobené náměstí Neumarkt
s vánočním trhem plném tradičních výrobku a zahaleném do vůně svařeného vína.
• volný čas je možné vyplnit návštěvou Galerie Starých Mistrů, jež se právem pyšní jednou z nejlepších uměleckých sbírek v Evropě či prohlídkou drážďanské klenotnice
• návštěva Štólového trhu (Striezelmarkt), nejstaršího vánočního trhu v Německu, jenž se poprvé konal již roku
1434 a nese jméno po typické drážďanské štóle, tady se korzuje, mlsá a nakupuje, velice oblíbené jsou tu regionální speciality jako krušnohorské dřevařské umění, lužické látky s modrotiskem a ochranovská hvězda (Herrnhuter Sterne), samozřejmě že chybět nesmí ani originální drážďanská vánoční štola ve světle obrovské krušnohorské stupňovité pyramidy
• pro zájemce projížďka po Labi kolesovým parníkem (16 €) a návštěva slavného středověkého trhu s představením kejklířů
na nádvoří zámku

DRÁŽĎANY Tři oříšky pro Popelku DRÁŽĎANY a slavnosti štól

Vydejte se po stopách Popelky
a objevte zámek Moritzburg,
který se v předvánočním čase
promění v pohádku Tři oříšky
pro Popelku, Původně lovecký
zámek je barokním skvostem,
který svou bílou a okrovou
barvou září do dáli. A když
svatý Martin přĳede na svém
bílém koni, tak okolní krajina pod sněhem a pohled na zámek je skutečně neodolatelný. V komnatách zámku můžete obdivovat drahocenný nábytek, porcelán, kožené tapety, ornamenty, ale především
výstavu k pohádce Tři oříšky pro Popelku, kde uvidíte mnoho originálních kostýmů a rekvizit a když budete mít štěstí naleznete i Popelčin
ztracený střevíček.

neděle 2. 12.

599 Kč

Odjezdy: • 6:00 Jičín autobusové nádraží • 6:45 Kolín autobusové
nádraží • 7:00 Poděbrady Tesco • 7:15 Nymburk náměstí • 8:00
Praha – metro Černý Most bus zastávka u dvouproudové silnice
u stanoviště taxi
Předpokládaný návrat 22 – 23 hodin

Druhý adventní víkend se
slaví tradiční svátek štól,
kdy městem prochází průvod s historickými postavami, v čele s kurfiřtem Augustem Silným a grófkou
Annou Coselovou doprovázený sto dvaceti řemeslníky
(pekaři, řezníky, mlynáři
a sládky). Třista metrů dlouhý průvod s několikatunovou štolou taženou čtyřspřežím, doprovázený zástupci cechů a tradičních řemesel se vydá na zhruba hodinovou cestu kolem Rezidenčního zámku
a kostela Frauenkirche směrem na vánoční trh Striezelmarkt, kde
bude štola slavnostně nakrojena a rozprodána návštěvníkům trhu.
Ochutnejte tuto dobrůtku a ponořte se společně s námi do té pravé
předvánoční atmosféry!

sobota 8. 12.

599 Kč

Odjezdy: • 6:00 Jičín autobusové nádraží • 6:45 Kolín autobusové
nádraží • 7:00 Poděbrady Tesco • 7:15 Nymburk náměstí • 8:00 Praha – metro Černý Most bus zastávka u dvouproudové silnice u stanoviště taxi. Předpokládaný návrat 22 – 23 hodin
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Zážitky se dějí!

NOVINKA

GRAZ

BAUTZEN A GÖRLITZ

Romantické osvětlení, velký adventní kalendář z budovy
radnice, adventní vláček a celkem dvanáct vánočních trhů
rozesetých po celém starém městě Štýrského Hradce,
avšak všechny v docházkové vzdálenosti, to je unikátní
advent v Grazu. A k tomu všemu navíc pekelný slet stovek
čertů a čarodějnic!

Zažĳte ty pravé vánoční trhy, kousek za našimi hranicemi.
Pojeďte s námi do Horní Lužice, oblasti, která kdysi patřila
českým zemím. Objevte kouzlo dvou středověkých měst
a dvou kouzelných a zároveň kulturně odlišných vánočních
trhů, Slezského v Görlitzu a Václavského v Bautzenu.

slet percht a krampusů

• dopolední pěší prohlídka Grazu,
kde navštívíte Zámecký vrch
Schlossberg tyčící se desítky
metrů nad řekou Mur zapsaný
v Guinessově knize jako nejhůře
dobyvatelná pevnost, uvidíte
Hodinovou věž Uhrturm s obrácenou velikostí ručiček, která je symbolem města už téměř pět set
let a okouzlí Vás Zemský dům Landhaus patřící mezi nejvýznamnější
renesanční památky střední Evropy se Zbrojnicí ukrývající přes třicet tisíc kusů brnění a zbraní z třicetileté války, čímž je nejrozsáhlejší
expozicí svého druhu na světě
• nenecháme si ujít dva skvosty moderní architektury - Murinsel, umělý ostrov na řece Mur představující lasturu, a Dům umění Kunsthaus
ztvárňující živou hmotu přezdívanou „Friendly Alien“, neboli přátelský
mimozemšťan, který vydává zvuky a speciální světelné efekty
• ochutnáme zdejší adventní speciality, voňavé perníky a skvěle kořeněný punč různých příchutí na dokonce dvanácti vánočních trzích,
kdy všechny jsou v docházkové vzdálenosti a okouzlí různorodostí
tradičního zboží i dobrot. Největší z nich je na Hlavním náměstí Hauptplatz přímo před radnicí měnící se vždy v době adventu na obří adventní kalendář
• v podvečer se pak starý Graz změní v pekelný rej ďábelských krampusů a čarodějných percht, kterých společně napočítáte na pět
stovek

neděle 2. 12.

899 Kč

Odjezdy: • 2:45 Jičín autobusové nádraží (svoz)• 3:30 Nymburk náměstí • 3:45 Poděbrady Tesco • 4:00 Kolín autobusové nádraží • 5:00
Havlíčkův Brod
Předpokládaný návrat 01 – 03 hodin
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kouzlo středověku

• dopoledne pěší procházka po
vánočně vyzdobeném Görlitzu Zhořelci (středověké opevnění,
malebné domy na horním a dolní
tržišti, kostel Sv. Petra a Pavla,
Heiliges Grab - ojedinělé repliky
3 jeruzalémských kostelů)
• návštěva Slezského vánočního
trhu, jednoho z nejkrásnějších v širokém okolí, který Vás okouzlí vánočními zvyky a tradicemi Slezska
• odpoledne sváteční prohlídka hlavního města Lužických Srbů Bautzenu - Budyšína, ležícího na vysoké skále nad řekou Sprévou, jednoho
z nejmalebnějších středověkých
měst se sedmnácti věžemi a baštami (barokní radnice, Dóm sv.
Petra, věž Alte Wasserkunst,
z které je kouzelný výhled na
možná zasněžené město)
• návštěva Václavského trhu,
pravděpodobně nejstaršího vánočního trhu v Německu (svařené víno, výrobky ze skla, řemeslné výrobky, keramika, hračky, krajky),
který nese jméno českého krále Václava IV.

neděle 2. 12.

599 Kč

Odjezdy: • 6:30 Kolín autobusové nádraží • 6:45 Poděbrady Tesco •
7:00 Nymburk náměstí • 7:45 Jičín autobusové nádraží • 8:30 Mladá
Boleslav OC Olympia.
Předpokládaný návrat 22 – 23 hodin

WROCLAW a netradiční advent provoněný pečeným sýrem a pitným medem v českém Polsku, ve vznešeném a hrdém městě
založeném českým knížetem Vratislavem, které bylo chloubou Českého království a získalo si srdce císaře Karla IV. i krále
Jiřího z Poděbrad a je pro svou polohu na 12 ostrovech spojených stovkou rozličných mostů nazýváno Benátkami severu.
• návštěva Wroclawi, Benátek severu, jež je pro svou historickou krásu zapsána na seznam UNESCO, procházka po Vratislavském rynku
s pestrobarevnými domy a gotickou radnicí, která společně s výzdobou vznikala po tři století a kde se nachází Pivnice Swídnická o které se
říká, že je nejstarší v Evropě a pivo zde popíjel Chopin, Goethe, či Chaplin, městem Vás bude provázet na 200 sošek trpaslíků, z nichž každý
může vyprávět svůj příběh
• zavítejte na Písečný ostrov nebo ostrov Tumski, vychutnejte si jedinečnou atmosféru krásných poříčních parků, nechte se okouzlit vyhlídkou z věže katedrály sv. Jana Křtitele, kam pohodlně vyjedete výtahem
• vyhlášené adventní trhy na Solném náměstí a Vratislavském rynku dokreslují atmosféru a ducha tohoto krásného města, na druhém
největším trhovém náměstí v zemi ochutnejte svařené víno, punč nebo místní specialitu pitný med, grilované sýry, bramborové placky či
klobásy, najdete zde také pestrý výběr jak typicky vánočních dárků, tradičních ručně zpracovávaných výrobků, tak specialit místní kuchyně

WROCLAW a Kudowa Zdroj
• návštěva městečka Kudowa Zdroj, jednoho
z nejstarších a nejznámějších polských lázeňských center, na vlastní
oči se přesvědčte, že
Lázně Chudoba, jak zní
překlad, už dnes nemají
se svým názvem nic společného, naopak se jedná
o nádherné lázeňské
město pod Stolovými horami v povodí řeky Metuje, které navštívil
například i německý básník Johann Wolfgang von Goethe
• předvánoční nákupy si vychutnejte na monumentálních, do daleka proslavených trzích se stovkami stánků s různorodým a cenově velmi příznivým zbožím, od dekoračních předmětů, oblečení až
po klasické polské sladkosti a bonbony, a nezapomeňte ochutnat
i místní speciality

pátek 7. 12.

599 Kč

Odjezdy: • 5:30 Nymburk náměstí • 5:45 Poděbrady Tesco •
6:00 Kolín autobusové nádraží • 7:00 Jičín autobusové nádraží •
8:00 Náchod autobusové nádraží
Předpokládaný návrat 23 – 01 hodin

WROCLAW a zámek Ksiaz

• nechte se okouzlit romantickým zámkem Ksiaz, ukrytým uprostřed lesů na vysokém skalnatém ostrohu v nadmořské výšce
365 metrů, který ze tří stran obtéká řeka Polesnice (Pełcznica),
pramenící v nedalekých Valbřišských horách, přesto, že se jedná
o největší zámek Slezska a třetí největší zámek v Polsku po Malborku a krakovském Vawelu a je u nás prakticky neznámý, stavba
je obestřena dosud nevyjasněnými záhadami a v síti podzemních
chodeb se prý možná ukrývá i Jantarová komnata

neděle 16. 12.

599 Kč

Odjezdy: • 5:30 Nymburk náměstí • 5:45 Poděbrady Tesco •
6:00 Kolín autobusové nádraží • 7:00 Jičín autobusové nádraží •
8:00 Náchod autobusové nádraží

Zkontrolujte si aktuální čas odjezdu na www.monatour.cz vždy den před Vaším adventním zájezdem.

Ozvěte se nám 724 39 39 39

Předpokládaný návrat 23 – 01 hodin
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Zážitky se dějí!

BRATISLAVA advent na Dunaji

Zamilujte si Bratislavu, dunajskou krásku v adventním hávu
a nechte se svést po Královské cestě ze svátečně nazdobeného Bratislavského hradu křivolakými uličkami do Starého města, kde Vás okouzlí adventní trhy a zavoní slovenské
speciality jako kapustnice, lokše s kachními játry, halušky,
punč nebo jablka v karamelu.
• okružní jízda Bratislavou,
jedním z nejmladších a nejmenších hlavních měst Evropy, které se ještě nedávno
nazývalo Prešporkom, málokdo ví, že správný Prešporák mluví čtyřmi jazyky: slovensky, maďarsky, německy
a mišmaš
• pěší procházka městem spojená s návštěvou historického centra: Michalská brána, Hlavní náměstí se Starou radnicí, gotická
katedrála Sv. Martina, kde bylo korunováno 10 králů a 9 královských manželek… a také vánoční výstup na Bratislavský
hrad, který ukrývá slavnou
Moravanskou Venuši
• nenechte si ujít atmosféru
bratislavského Korza v adventu, kdy Prešporáci stejně
jako Vídeňáci vyrážejí do ulic
ochutnávat vánoční dobroty…. kouzelné vánoční trhy po celém městě
• s Bratislavou se rozloučíme nevšedním pohledem z vyhlídkové kavárny Nového mostu nad řekou Dunajem

neděle 2. 12.

599 Kč

neděle 16. 12.

599 Kč

Odjezdy: • 5:30 Jičín (svoz) autobusové nádraží • 6:00 Nymburk náměstí • 6:15 Poděbrady Tesco • 6:30 Kolín autobusové nádraží • 7:30
Havlíčkův Brod Atlantida
Předpokládaný návrat 22 – 24 hodin
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BUDAPEŠŤ a lázně Széchényi

Tak trochu jiný advent Vás čeká v maďarské metropoli na
Dunaji. Buda – to je romantika na hradním návrší s kouzelnými výhledy a sklenkou horké pálenky. Pešť – to jsou svátečně
vyzdobené uličky s vůní klobás a langošů, malebná náměstí
s vánočním stromem a dřevěnými stánky na každém kroku.
Budapešť v adventu – to je posezení ve vyhlášené kavárně
Gerbaud při „dobos torta“, to jsou nevšední nákupy ve Velké
tržnici, to je pohoda v Széchényiho termálních lázních.
• okružní jízda městem spojená s pěší procházkou po
historickém centru, Budínský hrad, Rybářská bašta
s krásnou vyhlídkou na město na Dunaji, královský palác,
basilika sv. Štěpána, řetězový
most, Parlament
• návštěva (pouze v sobotu)
vyhlášené třípodlažní „Velké
tržnice“ se 180 stánky pod
zářivě barevnými taškami,
kde voní teplé klobásy či langoše, vše se prodává „za babku“ od značkových oděvů,
přes ruský kaviár až po originální „uherák“
• podvečerní koupání v lázních Széchényi (3 hod cca 4 900 HUF), kde
vyvěrají nejteplejší termální prameny v Budapešti (ani v zimě nemají
nouzi o hosty – teplota pramenů vyvěrajících na povrch se pohybuje
okolo 75 °C)
• nejslavnější a největší adventní trhy jsou na náměstí Vörösmarty,
kde se nachází nejstarší kavárna v Evropě Gerbaud, která se promění v obří adventní kalendář, právě sem ústí proslulá nákupní ulice
Vaci se spoustou značkových obchodů

sobota 15. 12.

999 Kč

Odjezdy: • 2:30 Nymburk náměstí • 2:45 Poděbrady Tesco • 3:00 Kolín
autobusové nádraží • 4:00 Havlíčkův Brod Atlantida • 5:15 Brno Ořechovská, u Tesca, směr centrum • 2:00 Jičín (svoz) autobusové nádraží
Předpokládaný návrat 03 – 05 hodin

Víte, že … nakupování je určitý druh sportu! Jen si spočítejte, kolik za den ujdete po obchodních galeriích kilometrů,
kolikrát musíte provádět břišní tance, když se snažíte nasoukat do zkoušeného oblečení a jak moc posilujete bicepsy a tricepsy při tahání těžkých tašek. Přejeme Veselé Vánoce!

VÍDEŇ a Primark

SHOPPING

G
DRÁŽĎANY a Primark SHOPPIN

Pojeďte s námi v pohodlí našich ,,vánočních expresů“ za
nákupy. Primark uspokojí všechny malé i velké fanoušky
módy, kteří chtějí nakoupit pro sebe, či své blízké, podle
nejnovějších trendů za bezkonkurenční ceny. A poté si adventní atmosféru vychutnejte ve vánočně naladěné historické Vídni s hrnečkem horkého voňavého punče!

Dráždany, to není pouze barokní Zwinger a Semperova
opera, to jsou i_módní galerie plné zboží, které lákají turisty k návštevě a nákupům zvláště v období Vánoc.

• návštěva Primarku (nákupní dům G3 Shoping Resort Gerasdorf),
vzdáleného pouhých 30 minut od centra Vídně, kde se ve více než
140 obchodech nabízí 200 světových značek

Tak třeba módní obchod PRIMARK je oblíbený u všech věkových
kategorií a boduje především nízkou cenou a módním vzhledem
svého zboží.

• pěší procházka historickým centrem Vídně, od světově známé Staatsoper, po nádherně vyzdobené Kärtner Strasse na Stephanplatz,
kde se nachází symbol města dóm Sv. Štěpána s gotickou věží, na
kterou můžete vystoupat po 343 schodech a pokochat se nádherným
výhledem, po slavnostně vyzdobených Příkopech (Graben) do císařské rezidence Hofburg, posezení při vídeňské kávě a Sacher dortu
• návštěva Ježíškova trhu Christkindlmarkt s tradicí 700 let, s více
než 140 stánky s různými pochoutkami a dárky pro každého, srdíčkový vánoční strom se po setmění změní na světélkovou romanci,
Ježíškův express a obláčkový poštovní úřad potěší hlavně děti

A co takhle ALTMARKT GALERIE, kde se nachází neuvěřitelných
200 obchodů a každý si najde to své. Vyzkoušet si můžete oděvy
z konfekce či od značkových návrhářů.

pátek 7. 12.

599 Kč

Odjezdy: • 4:30 Nymburk náměstí • 4:45 Poděbrady Tesco •
5:00 Kolín autobusové nádraží • 6:00 Havlíčkův Brod Atlantida •
4:15 Jičín (svoz) autobusové nádraží
Předpokládaný návrat 22 – 23 hodin.

• Po zážitkové procházce městem s průvodcem, si můžete užívat volného času a zajít na adventní trhy či do nakupních galerií. Nákupy
v Drážďanech se Vás okouzlí a Vaše peněženka bude potěšena.

Milovníci luxusu a dobrého jídla by měli poznat nákupní centrum
QF (Quartier an der Frauenkirche), ležící na náměstí Neumarkt
naproti baroknímu kostelu. Objevíte značkové obchody jako Gucci
a Dolce Gabbana, ochutnáte kávu ze všech koutů světa a necháte
ostříhat od nejlepších německých kadeřníků.

pátek 30. 11.
pátek 14. 12.

499 Kč
499 Kč

Odjezdy: 6:00 Jičín autobusové nádraží • 6:45 Kolín autobusové nádraží • 7:00 Poděbrady Tesco • 7:15 Nymburk náměstí • 8:00 Praha – metro Černý Most bus zastávka u dvouproudové silnice u stanoviště taxi

Zkontrolujte si aktuální čas odjezdu na www.monatour.cz vždy den před Vaším adventním zájezdem.

Ozvěte se nám 724 39 39 39

Předpokládaný návrat 22 – 23 hodin
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Zážitky se dějí!

-1000 Kč

SILVESTR V EGERU

TATRANSKÁ LYŽOVAČKA

1. den: ráno odjezd do Maďarska,
malá okružní jízda Budapeští,
navečer příjezd do lázeňského
města Eger, uvítací přípitek,
večeře, odpočinek v hotelovém
wellness centru (vnitřní bazény
s různě teplou vodou, vířivky,
protiproudy, finská sauna, parní lázeň, aromasauna), nocleh
2. den: po snídani relaxace v termálech Egertermálfürdö s přímým
vstupem z hotelu (venkovní a vnitřní bazény s unikátní léčivou vodou
28-38°C, obsahem vápníku a hořčíku, blahodárně působící na pohybové ústrojí), odpoledne prohlídka Egeru, nazývaného barokní perlou
Maďarska, večeře, odpočinek v hotelovém wellness centru, PŘEDSILVESTROVSKÁ PARTY (čárdáš, guláš, zpěv, tanec a živé překvapení
v podobě maďarské skupiny), nocleh
3. den: po snídani relaxace v termálech Egertermálfürdö, odpoledne
veselá jízda vláčkem po vinné stezce do Szépasszony Völgy, posezení ve sklípku při skleničce vína bikavér a leanyka, ladění formy na
večer, ŽHAVÁ SILVESTROVSKÁ NOC s hvězdami maďarského nebe
a velkolepým ohňostrojem (spousta dobrého jídla a pití, živá hudba,
zpěv, víno, pálenka a tanec, vybrané nápoje zdarma, půlnoční tombola
a radost až do rána)
4. den: po snídani relaxace v termálech Egertermálfürdö, odpolední
rituální novoroční očista těla i ducha v jedinečných tureckých lázních
ze 16. století Török Fürdö, večeře, nocleh
5. den: po snídani rozloučení s lázněmi, ozdraveni na těle a osvěženi na
duchu odjíždíme domů, návrat v pozdních večerních hodinách

1. den: odjezd brzy ráno, cestou
zastávka v typické kolibě, odpoledne příjezd do komfortního Grand
hotelu Strand 4* Vyšné Ružbachy,
uvítací přípitek, večeře, RELAXACE v termálním světě IZABELA.
2. den: po snídani odjezd do ski resortu BACHLEDKA, nevšední lyžování s krásnými scenériemi v Belianských Tatrách, pro milovníky adrenalinu nově otevřen CHODNÍK V KORUNÁCH STROMŮ (1234 m) ve všech
ročních obdobích, (sjezdové tratě různé obtížnosti, snowboarding,
snowtubing, snowrafting, běžkařské okruhy, bobová dráha), odpoledne RELAXACE v termálním světě IZABELA, večeře, tanec s vínkem
3. den: po snídani odjezd do ski resortu TATRANSKÁ LOMNICA, sluneční
lyžování pod Lomnickým štítem, (nejvýše položená a nejstrmější sjezdovka
z Lomnického Sedla 2 190 m n. m. uspokojí i nejnáročnější lyžaře, 1 300metrové převýšení, garance sněhu celou sezonu, nejmodernější sedačkové
a kabinkové lanovky, rozšířené sjezdovky až do 60 m), nová vyhlídková věž
na Skalnatém Plese s výhledy na tatranské velikány, odpoledne RELAXACE
v termálním světě IZABELA, večeře, goralský večer s borovičkou
4. den: po snídani odjezd do ski resortu ŠTRBSKÉ PLESO, nejkrásnější
lyžovačka pod SOLISKEM, proslavená filmem Anděl na horách, (nejvýše položené středisko v Tatrách takřka v oblacích, vynikající lyžařské
podmínky, lyžařské tratě s nejvyšším standardem, 30 km běžeckých
tratí, pro milovníky adrenalinu snowpark), po odpolední svačince v kolibě Patria odjíždíme domů, návrat do ČR před půlnocí

Oslavte letošní konec roku tak trochu jinak. V blahodárných
termálech, s přáteli a sklenkou lahodného moku. Letos v kouzelném starobylém městě Egeru s léčivými termálními prameny, vyhlášenou gastronomií a opojnými víny. VIVAT SILVESTR!
Silvestrovská oslava tentokrát v duchu tradiční i novodobé
party s hvězdami maďarského nebe a velkolepým ohňostrojem.
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-1000 Kč
Každý den pod jiným tatranským velikánem lyžovat, na prosluněných stráních sáňkovat a ze sněhu se radovat. Nechat se
okouzlit krásnými scenériemi Bachledské doliny, unášet rychlostí nejdelší sjezdovky pod Lomnickým sedlem a snažit se lyžovat takřka v oblacích pod Soliskem jako Anděl na horách. V podvečer v zázračných termálech se prohřívat a večer na parketu
tancovat. To je Tatranská lyžovačka s přáteli a Monatourem
v Grand hotelu Strand 4*.

21. 2. - 24. 2. 2019

6 490 Kč

29. 12. 2018 - 2. 1. 2019
9 990 Kč
Sleva 1000 Kč při rezervaci do 30. 11. 2018

Adventní sleva 1000 Kč při koupi do 31. 12. 2018

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 4x ubytování (hotel Flóra 3*)
• 4x polopenze • SILVESTROVSKÁ NOC • služby průvodce • zákonné
pojištění CK• vstup do termálních lázní a hotelového wellness • výlety
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/
den • pobytová taxa 2000 HUF (hradí se na recepci hotelu)

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3x ubytování (Grand hotel Strand
4*) • 3x polopenze • služby průvodce • zákonné pojištění CK • neomezeně vstup do termálního světa IZABELA • BONUS 2x procedura ZDARMA
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den
• skipasy • pobytová taxa cca 1€/os/noc (hradí se na recepci)

Ozvěte se nám 724 39 39 39

-500 Kč

-500 Kč

KARNEVAL V BENÁTKÁCH

RELAX KARNEVAL VE SLOVINSKU

1. den: odjezd v podvečer přes
Rakousko do Itálie
2. den: příjezd do Punta Sabbione, plavba lodí do Benátek,
pěší procházka po Benátkách:
Canal Grande, Ponte di Rialto,
kostel Santa Maria della Salute, sv. Salvador, Most vzdechů,
architektonický šperk Piazza San Marco se stejnojmennou bazilikou, Dóžecím palácem, hodinovou věží a slavnou zvonicí Campanile,
odpoledne karnevalová slavnost roku: uvidíte masky ze 17. a 18. století
s neuvěřitelnou historií a tradicemi, obklopení renesancí se přenesete
do 18. století a stanete se svědky commedie dell´arte, vydáte se s karnevalovým průvodem k mostu Rialto, přes tržiště podél Grand kanálu
na náměstí sv. Marka a ochutnáte tradiční prosecco a speciality kraje
Veneto. A co takhle romantická projížďka na gondole? Nocleh v hotelu
na okraji Benátek.
3. den: snídaně, dopoledne projížďka lodí po benátských kanálech,
výlet na ostrov Murano (proslaveného po celém světě místními skláři,
dominantou ostrova je dóm sv. Marie a Donáta s románskými prvky
a vzácnými mozaikami) či Burano (ostrov krajek, rybářů a charakteristických barevných fasád), den zakončíme v Benátkách na karnevalovém veselí (divadelní a hudební představení v ulicích, volba nejkrásnější masky, odpočatí a plní dojmů, se suvenýry a karnevalovými maskami
se vracíme domů, večerní odjezd z Benátek přes Rakousko do ČR
4. den: návrat do ČR v ranních hodinách

1. den: odjezd v ranních hodinách směr Mikulov, přes Rakousko do Slovinska, po poledni
příjezd do lázní MORAVSKÉ
TOPLICE, kde v 60. letech byly
objeveny termální prameny
s „černou vodou“, ubytování,
relaxace v lázeňském resortu
Terme 3000, večeře, ochutnávka domácích likérů a pálenek, nocleh
2. den: snídaně, relaxace v Terme 3000, po obědě odjezd na největší
karnevalovou slavnost KURENTOVANJE, ponoříte se do karnevalového
reje kurentů v nejrozličnějších maskách, stará žena nesoucí v nůši svůj
protějšek Vás zaručeně pobaví, stejně jako oráči rozhazující písek pro
zajištění dobré úrody, nezapomeňte si pošlapat ve střepech z hliněných nádob, aby se Vás celý rok drželo štěstí, k tomu rytmy kravských
zvonců a bubínků Vás doslova pohltí, až se sami přistihnete, že tančíte
s průvodem, zahřejete se svařeným vínem a nasytíte se dobrotami, Kurentovanje je masopustní veselí a jak Vás chytne, už Vás nepustí
3. den: dopolední relaxace v lázeňském resortu Terme 3000, odjezd
kolem poledne do MARIBORU, druhého největšího města Slovinska
s řadou historických zajímavostí, pěší procházka městem po nábřeží
k nejstarší vinné révě na světě, návrat v pozdních hodinách

Páni a paní, víme, jak se ruší zimní žal… vydejte se na slavný
benátský karneval. Nejedná se o karneval ledajaký, ten v Benátkách je nejstarší a nejslavnější. Stanete se svědky neopakovatelné atmosféry ve „městě na laguně“, s renesančními
paláci, mosty, kanály a gondolami. Nasaďte masku a ponořte
se do karnevalového veselí. Prožijte si svou „Lady Karneval“.

1.  3. - 4.  3.  2019

3 690 Kč

Prožijte Kurent jako malovaný v nejkrásnějším a nejstarším
městě Slovinska v Ptuji. Objevte největší karnevalovou slavnost, která Vás okouzlí originálními maskami a jedinečnou atmosférou a široko daleko nemá obdoby. Seznamte se s Kurenty! Poznáte je snadno a rychle. Dělají totiž nepřeslechnutelný
rámus, jsou oblečeni do ovčí kůže a peří, mají podivnou hlavu
s barevným zobákem, velkými zuby a dlouhým červeným jazykem. Kdo si Kurenta pohladí, bude mít štěstí po celý rok. A co
si přát víc? Snad jenom víno a termály v lázeňském resortu
Terme 3000. Ať žije KURENTOVANJE!

2. 3. - 4. 3. 2019

4 990 Kč

Adventní sleva 500 Kč při koupi do 31. 12. 2018

Adventní sleva 500 Kč při koupi do 31. 12. 2018

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 1x ubytování (hotel 3*) • 1x snídaně • služby průvodce • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/
den • vstupné do navštěvovaných objektů • lodní lístek cca 35 € • pobytová taxa cca 2 € (hradí se na recepci hotelu) • poplatek za vjezd do
Punte Sabbioni cca 10 € *změna programu vyhrazena

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2x ubytování (hotel Termal 4*)
• 2x polopenze • neomezený vstup do Terme 3000 a hotelového wellness s termálními bazény • služby průvodce • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/
den • vstupné do navštěvovaných objektů • pobytová taxa 1,50€/os/
noc (hradí se na recepci hotelu) *změna programu vyhrazena

15

Silvest n 1 0 0 %

RELAX a radost v TAPOLCE 4*

Novink!

Silvestr jako žádný jiný! Prožijte konec roku v malebné krajině pod čedičovými horami a úrodnými
vinicemi, pouhých 12 km od Balatonského jezera v lázních Tapolca. Ve městě, jež se stalo
maďarským unikátem a vyrostlo na krasovém podloží, můžete relaxovat v jedinečné léčebné
jeskyni anebo v blahodárných pramenech, které tu vyvěrají.
ŽHAVÁ SILVESTROVSKÁ NOC s hvězdami maďarského nebe a velkolepým ohňostrojem již v ceně!

Hote Pelio 4*

30.12. 2018 - 2.1. 2019

10 990 Kč

Sleva 1000 Kč při rezervaci do 30. 11. 2018

Pražská 165, 280 02 Kolín 1, tel.: 321 71 81 71
Tyršova 2584, 288 00 Nymburk, tel.: 325 512 597
Valdštejnovo náměstí 88, 506 01 Jičín, tel.: 493 538 818
Palackého 84, 541 01 Trutnov, tel.: 721 177 977

www.monatour.cz

