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SKUPINOVÁ NABÍDKA - ADVENTNÍ DRÁŽĎANY
Třpytivá světla, zářící hvězdy, rozzářené dětské oči, vůně svařeného vína a perníku, vánoční koledy.
Drážďanský Štrýclmarkt přináší do města nejkrásnější nadílku – svým 583. konáním je nejstarším
vánočním trhem v Německu. Návštěvníci se procházejí, mlsají a nakupují: krušnohorské dřevěné
umělecké výrobky, lužické modrotisky, ochranovské hvězdy. A samozřejmě nesmí chybět ani
originální drážďanská vánoční štola ve světle obří krušnohorské pyramidy.

Termín:
Doprava:
Cena:
Fakultativně:

30.11.2018 (pátek)
autobus (audio, video, občerstvení)
590 Kč
komplexní pojištění Kč 28 Kč /osoba

Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, služby odborného průvodce, pojištění CK dle zákona.
Cena nezahrnuje: vstupy do kulturních památek nejsou povinné: zámek Albrechtsburg – cca 3,5 €,
galerie Zwinger – cca 10,- €, studenti 5 €, děti a mladiství do 17 let ZDARMA
Program:
Odjezd ze Zruče nad Sázavou v 07.00 hodin se zdravotními zastávkami. Po příjezdu do Drážďan –
nazývaných Florencií na Labi nás čeká pěší kulturně – poznávací procházka starým městem:
Brühlovy terasy nad Labem, renesanční zámecký komplex, barokní Taschenbergský palác, nádvoří s
grafitovou malbou na míšeňském porcelánu Fürstenzug - (Knížecí průvod), dvorní kostel Hofkirche,
Semperova opera, náměstí Neumarkt, kostel P. Marie (Frauenkirche), náměstí Altmarkt s pozdně
barokním chrámem Kreuzkirche (sídlo chlapeckého pěveckého sboru), Nová radnice, jejíž věž
s vyhlídkovým ochozem měří 100 m nebo prohlídka muzeí, jako je slavné Albertinum s jedinečnými
antickými sbírkami a jednu z nejslavnějších obrazáren světa Galerie Alte Meister v barokním zámku
Zwinger (Rembrandt, Rubens, Dürer, Tizian, Boticelli, Rafaelova Sixtinská Madona aj.).
Po prohlídce historického centra náš čekají tradiční adventní trhy, včetně návštěvy nejstaršího
vánočního trhu v Německu – drážďanský „Striezelmarkt“, který má svou tradici již od roku 1434 a
najdeme ho na náměstí Altmarkt v centru Drážďan. Své jméno získal od originální drážďanské
štoly, Dresdner Christstollen, která patří k symbolům německých Vánoc. Ve více než 250
stáncích budete moci nakoupit tradiční vánoční dárky a ochutnat spoustu místních dobrot, mezi které
patří originální drážďanská štola či pletenec. Kromě mnoha vyzdobených stánků s vánočním zbožím
uvidíme i největší vánoční pyramidu na světě vysokou 14 metrů! Můžeme si také prohlédnout, jak
se vyrábí starodávné, a přesto tolik oblíbené vánoční dárky – krušnohorské řezbářské kousky, lužické
látky s modrotiskem či ochranovské hvězdy.
V cca 18.00 hodin odjedeme do ČR, kam přijedeme v cca 22.00 hodin.

