LYMOS-TURIST, cestovná kancelária, Školská 3, 963 01 Krupina, tel/fax:045/5522337, 0903437371
e-m: lymos@stonline.sk cklymos@gmail.com www.lymos.sk IČO:30446783
v spolupráci s
CENTROM SOCIÁLNYCH SLUŢIEB KA, Sládkovičova 39, 963 01 Krupina,
tel.: 0903969345, 0944013112, css.krupina@gmail.com, www.css-ka.sk

ČESKO
PREDVIANOČNÝ OLOMOUC
1-denný autobusový zájazd
Termín: 13. december 2018

ODCHOD AUTOBUSU A NÁSTUPNÉ MIESTA dňa
KRUPINA
05.00 H parkovisko pred Mestským úradom
ZVOLEN
05.30 H parkovisko pri ţelezničnej stanici
ŢIAR n/HRONOM
05.55 H autobus.stanica, zastávka, č. 20 skraja
Počet km zo : KR-ZH 38 km, ZH-TN 101km, Trenčín-Olomouc 129km spolu cca 268 km
VIANOČNÉ TRHY v MESTE OLOMOUC patria medzi najkvalitnejšie. Sú na veľkej ploche Horného
námestia, bez tlačenice, s tovarom na vysokej úrovni a hodnotným sprievod. programom, ktorý navodí pravú
adventnú atmosféru. Máte tu moţnosť pozrieť si a zakúpiť miestne špeciality, zohriať sa rôznymi druhmi punču,
či miest- neho „svařáku“. Ako jediné trhy v Čechách ponúkajú originálny Norimberský punč a víno. Zloţenie je
prísne kontrolované a receptúra sa uchováva uţ po dlhé generácie. Na Dolnom námestí s krásnymi histor.
budovami si môţete zakorčuľovať.
PROGRAM
Odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách / Krupina 05.00 H,Zvolen 05.30 H, Žiar n/Hronom, 5.55
H, /, cesta do Česka cez hran. prechod Starý Hrozenkov, prích. do Olomouca cca 10.10 H.
Prehliadka historického centra- Dolné námestie, Horné nám. so stĺpom Najs. Trojice, orlojom, fontánami.
Olomoucká radnica s orlojom, kostol sv. Mórica a panny Márie Sneţnej, katedrál a sv.Václava, roman tické
uličky so štýlovými obchodmi , umeleckými galériami a reštauráciami, doporučujeme navštíviť Moravskú
reštauráciu, reštaurácia vo Svätováclavskom pivovare, ktorý dodnes varí niekoľko druhov vynikajúceho kvasnicového piva, Café Mahler... osobné voľno na predv. trhoch alebo návšteva nákupnej galérie Šantovka. Odchod
o 17.30 H, príchod TN cca 19.30 H, Zvolen cca 21.30 H, Krupina do 22.00 H

CENA 28 EUR
POSKYTNUTÉ SLUŽBY V CENE ZÁJAZDU
dopravu luxus.klimatiz.autobusom Mercedes/Bova, Man, sprievodcu, poistenie Union proti úpadku CK.
Možné príplatky: Komplex. cest. poistenie Union 2 EUR/os/deň (úraz, liečeb. nákl., storno, strata batoţiny...)

