
  

 
Termín: Advent 2022                            Číslo zájezdu: 5115               Cena: 1 060,- Kč 

 

VÁNOČNÍ NORIMBERK 
 
1. DEN:  

Na zájezd vyjedeme od budovy školy v brzkých ranních hodinách. Dopoledne přijedeme do vánočně vyzdobeného 
Norimberku. Čeká nás procházka městem, kde po sobě zanechal stopy český král Karel IV., ale i německá nacistická 
strana NSDAP. Projdeme se kolem majestátného hradu Kaiserburg, který byl sídlem většiny císařů Svaté říše římské a 
často jej využíval i Karel IV. Odtud se pokocháme nádhernými výhledy na centrum města. Dále půjdeme kolem domu 
Albrechta Dürera, kde slavný malíř a matematik strávil posledních 20 let svého života. Dojdeme až na náměstí 
Hauptmarkt s kostelem Frauenkirche, na jehož štítě se nachází slavný norimberský orloj. Cestou uvidíme radnici, 
v jejíž Pamětní síni jsou vystaveny kopie říšských korunovačních klenotů, kostel St. Lorenz-Kirche, který ustál 
spojenecké nálety na Norimberk ke konci 2. světové války a Frauentor, vstupní bránu částečně dochovaných 
městských hradeb. Odpoledne nás čeká návštěva vánočních trhů - největší Christkindlmarkt na náměstí Hauptmarkt 
či poetický trh ručních výrobků Weinachstmarkt u brány Frauentor. Poté budeme mít volný čas v blízkosti Karolinen 
Straβe. V pozdních odpoledních hodinách odjedeme zpět do České republiky. Ke škole se vrátíme v pozdních večerních 
hodinách.  
 
 
V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, video, lednička, prodej nápojů  
- služba průvodce po celou dobu zájezdu  
- mobilní aplikace plná praktických informací a zábavy pro každého účastníka  
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna 
 
V ceně není zahrnuto: 
- vstupné do navštívených objektů: 0-5 EUR pro studenty do 18 let 
 
Poznámka:  
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 

 
Upozornění:  

S ohledem na epidemiologickou situaci může být pro účast na zájezdu nezbytné splnění podmínek pro vycestování do 
jiných zemí a pro návrat zpět do ČR (např. očkování či testování). Nesplnění těchto podmínek bohužel není možné uznat 
jako důvod pro bezplatné odhlášení ze zájezdu. To se nevztahuje na případy, kdy se tyto podmínky změní krátce před 
zájezdem takovým způsobem, že je objektivně již nelze splnit. 

 


