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Cseh kastélyok
1. nap: Indulás a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Látogatás az olasz hangulatú
mesevárosban, Telcben, mely csodás lábasházaival, szép épületeivel, kiváló éttermeivel megunhatatlan
reneszánsz ékszerdoboz. Színes, festett házaival, macskaköves tereivel, ajándékboltjaival mintha egy
tündérvilág elevenedne meg, magával ragadja az odautazót. Sokat mondó számadat, hogy míg a település
lakossága mindössze 6000 fő, addig évente közel negyedmillió turista keresi fel a várost, amely 1992 óta az
UNESCO világörökségének a része. Az esti órákban a szállás elfoglalása Dél-Csehországban.
2. nap: Délelőtt egy festői szépségű falucskába, a világörökséghez tartozó, Holašoviceba utazunk, majd a

windsori kastély mintájára épített Hluboka meseszerű, romantikus kastélyával ismerkedünk. Pazar
díszítése, gyönyörűen berendezett szobái, fegyverei és csodás angol parkja látogatók ezreit vonzza
évről évre. A nap zárásaként az egyik legismertebb és leghíresebb városban České Budĕjoviceben
megkóstolhatjuk az innen származó leghíresebb sört, a Budweisert, miközben gyönyörködhetünk a fő tér
árkádos, középkori eredetű házaiban. (Fakultatív program lehetőség: látogatás a budweiser sörgyárban).
Visszautazunk a szállásra.
3. nap: Mai nap „a Moldva parti ékszerdoboz”- Cesky Krumlov látnivalóival ismerkedünk. A város
Csehország történelmi és kulturális gyöngyszeme, óvárosa az Unesco világörökségének része. Zegzugos, szűk
utcák, mindenhol macskakő, apró kis üzletek vicces cégérekkel, ahol órákon át sétálhatunk, vagy épp
kávézhatunk, sörözhetünk valamely folyóparti kiskocsmában. Csodás a kastélya, gyönyörű rokokó szökőkutas
kerttel és barokk színházzal, amiből az egész világon csupán néhány létezik. Szabad program. Ezt követően
Csehország egyik legértékesebb gótikus emlékét tekintjük meg, a Zlatá Koruna Kolostort. Szállás.
4. nap: Délelőtt látogatás Trebonban, a bájos, középkori város látnivalói mellett híres még
pontyhalászatáról és Regent söréről, mely utóbbi sörgyárával mindenkit leköt majd pár órára. Hazaindulás,
folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés Magyarországra az esti órákban.

Hotel*** reggeli
(2-3 ágyas fürdőszobás szobák)
Részvételi díj
Vacsora 3 alkalom
Üdülőhelyi illeték

egész évben
59.900 Ft/fő
8.900 Ft/fő
2.400 Ft/fő

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 3 éj szállás, 3 reggeli és az idegenvezetés
díját. Nem tartalmazza az üdülőhelyi illeték, a belépőjegyek, fakultatív program és az utasbiztosítás
díját.
BBP biztosítás 430 Ft/fő/nap.
Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Időpontok: www.adriaholiday.hu

