POZNÁVAČKA S TERMÁLY

SLOVENSKÉ
A MAĎARSKÉ TERMÁLY
26.10. – 29.10. 2017

3 550,-/3 400,- Kč

Kam na podzim? Přece do slovenských a maďarských termálních lázní. I když
termín je ve školních prázdninách, svátek vychází na sobotu, proto by termály měly
být volnější. Ty se poslední dobou stávají častým podzimním cílem českých turistů.
Relaxační a léčebné pobyty jsou každým rokem populárnější. Slovensko láká
především tím, že zde není jazyková bariéra a ceny jsou na celkem dobré úrovni.
1. den: odjezd v ranních hodinách. VEĽKÝ MEDER – termální prameny vyvěrají o teplotě až
76,5ºC. Příznivě působí na kloubní poruchy, nemoci páteře, svalů a na celkovou regeneraci
organismu. Rekonstruovaný moderní areál poskytuje služby ve svém krytém nebo
kombinovaném bazénu s teplotou vody 32 až 37ºC. K dispozici rodinný zábavní bazén s
atraktivní Vodní věží. Lze využít krytý plavecký bazén. Do něho jsou nutné koupací čepice.
Bazény můžete využívat až do 21.00 hodin.
2. den: GYÖR – historické město čtyř řek s krásným barokním jádrem. Město bylo sídlem
biskupa a svědkem korunovací maďarských králů, dodnes je chráněno hradbami. Léčivé účinky
vody zde zaní od středověku. K dispozici jsou vnitřní i venkovní bazény s léčivou vodou, vnitřní
i venkovní rekreační a plavecké bazény (vířivky, tobogány, vodopády, kruhové proudy) s vodou
teplou 29 až 37ºC. Samoobslužná restaurace nabízí místní speciality.
3. den: BUDAPEŠŤ * královna Dunaje. Budapešť je jediným hlavním městem na světě, které se
může pyšnit více než 80 vřídly a termálními prameny. Dopoledne prohlídka historického
centra. VELKÁ TRŽNICE (Vásárcsarnok) – možnost nákupu ve vyhlášené tržnici. SZÉCHENYI
– odpoledne pobyt v secesních termálních lázních. Vnitřní léčivé i venkovní termální bazény s
vodou teplou 28 až 40o C, saunou a rychlou vodou.
4. den: MOSONMAGYARÓVÁR – nově zrekonstruované lázně leží v severozápadní části země
nedaleko Bratislavy. Termální pramen má osvědčení léčivé vody a patří v kvalifikačním
žebříčku mezi 5 nejúčinnějších léčivých vod v Evropě. Možnost občerstvení v samoobslužné
restauraci. K dispozici jsou tři nové zážitkové bazény s termální vodou, dále polokrytý a krytý
sedací léčebný bazén s termální vodou, venkovní léčebné bazény a plavecký bazén. V
odpoledních hodinách odjezd, návrat do 20.00 hodin.
Ubytování: penzion ve Veľkém Mederu.
Stravování: k dispozici kuchyňky. Večeře individuálně v restauracích. V cestovní kanceláři lze
objednat sterilovaná jídla.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování a průvodce.

Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

POHODOVÁ TURISTIKA

POSLEDNÍ
PUCHÝŘ
17.11. – 19.11. 2017

690,- Kč

Zájezd na tradiční turistický pochod, tentokrát do Bučovic,
který se koná na závěr turistické sezony. Čeká vás i zajímavý
doplňující program v kouzelném okolí. Na pochod je nutno si v
cestovní kanceláři vyžádat tiskopis závazné přihlášky, který je
nutno odeslat do 30. 6. na adresu cestovní kanceláře! Dopravu
lze objednat až do obsazení autobusu do odjezdu.
Program:
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na jižní Moravu. MORAVSKÝ
KRAS – nenáročná túra romantickým údolím Říčky, celkem 6 km.
BUČOVICE – prohlídka města. Dominantou města je zámek, který je
renezanční perlou jižní Moravy
2. den: BUČOVICE – účast na turistické akci „Za posledním puchýřem“ na
trase dlouhé 5 až 50 km v přírodním parku Ždánický les.
3. den: SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ – lehká túra bude upřesněna. V odpoledních
hodinách odjezd, návrat do 18.00 hodin.
Ubytování: na základě přihlášek pořadateli turistické akce.
Stravování: na základě přihlášek pořadateli turistické akce.
V ceně je zahrnuta: pouze přeprava.

Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

ADVENTNÍ ZÁJEZDY

KOUZLO
VÍDEŇSKÉHO
ADVENTU
S možností nákupu v Primarku.

1. 12. 2017 (pátek)

890,- Kč

Výtečné svařené víno a domácí vánoční cukroví dostanete na
každém adventním trhu. Jednotlivé adventní trhy se však liší. Na
prostranství před impozantní vídeňskou radnicí jsou rozestavěny
stánky s cukrovím, kandovaným ovocem a jinými lahůdkami.
Kouzelné stromy jsou ověšeny červenými srdíčky a bonbony.
Dospělí mohou nakoupit výrobky uměleckých řemesel a v
„Ježíškově dílně“ si mohou děti vyrobit dárek pro své blízké.
Program:
Prohlídka svátečně vyzdobeného města. Projdete historické centrum –
Císařský palác Hofburg, ulici Graben, monumentální dóm sv. Štěpána a
na Hohe Markt je zajímavý orloj. Obdivovat budete honosnou
Korutanskou třídu s adventní výzdobou.
V podvečer možnost nákupu ve vídeňském obchodním domě PRIMARK.
Návrat do 22.00 hodin
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce.

Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

ADVENTNÍ ZÁJEZDY

PRŮVOD ČERTŮ
V RETZU
9. 12. – 10. 12. 2017

1 950,- Kč

Program:

1.den: odjezd v ranních hodinách, přesun na jižní Moravu. TŘEŠŤ – prohlídka
výstavy betlémů. RETZ – rakouské vinařské městečko leží nedaleko našich hranic.
Na vyzdobeném náměstí se konají adventní trhy, na kterých lze ochutnat selské
speciality, pečené kaštany či se zahřát lahodným punčem nebo svařeným vínem.
Město je zajímavé tím, že se zde nachází největší vinařský sklep v Rakousku.
Obrovský sklepní labyrint pod centrem města je přes 20 km dlouhý. V podzemí
se koná kouzelný adventní trh. V podvečer začíná průvod čertů Krampusů.
Čertovské řádění se zde dědí z generace na generaci, stejně jako vyřezávané
masky z lipového dřeva. Na masky se upevňují beraní, mufloní, kamzičí nebo
jelení rohy, které mohou být až metr dlouhé. Hrozivé masky, hlučné řinčení
řetězů a zvonců, jekot a řev za doprovodu pyrotechnických efektů je pěkným
zážitkem. Večer přesun na ubytování na Moravu.

2. den: BRNO – zastávka na adventním trhu v centru Brna, náměstí Svobody. I
z tohoto trhu si budete moci odnést pěkný porcelánový hrníček. V odpoledních
hodinách odjezd, návrat v podvečerních hodinách
Ubytování: hotel.
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 1x ubytování, 1x snídaně a průvodce.

Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

ADVENTNÍ ZÁJEZDY

SEIFFEN

ADVENT VE MĚSTĚ HRAČEK A BETLÉMŮ
16. 12. 2017

790,- Kč

Pohádkový advent na německé straně Krušných hor v Seiffenu.
Malebné městečko horníků a řezbářů se skanzenem, muzeem
hraček a pěknými adventními trhy. Dřevěné hračky ze Seiffenu
jsou vyhledávaným vánočním zbožím.
Program:

Odjezd v ranních hodinách, přesun přes Prahu do německé části Krušných hor.
SEIFFEN – klimatické lázně. Malebný adventní trh. Hrázděné domky horníků a
řezbářů s nádhernou adventní výzdobou vás nadchnou. Možnost návštěvy
skanzenu a Muzea hraček. Městečko má dlouhou řezbářskou tradici, a právě zde
se vyrábí plno dřevěných hraček, které se potom vyvážejí na trhy v německých
městech. Tady je koupíte přímo od výrobců, všude jsou typické dřevěné
pyramidy, figurky horníků, louskáčky, betlémy. Odpoledne jde městem průvod
horníků ve slavnostních krojích s tradičními hornickými atributy a kapelou. V
podvečerních hodinách odjezd, návrat do 22.00 hodin.

V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce.

Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

ADVENTNÍ ZÁJEZDY

BUDYŠÍN, ZHOŘELEC
A KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ
16. 12. 2017

690,- Kč

Václavský trh v Budyšíně je možná dokonce nejstarším
vánočním trhem v Německu. V roce 1384 král Václav
dal městu právo uspořádat svobodné trhy, kde se
prodávalo maso. V pozdějších stoletích se začaly na trhu
prodávat další výrobky. Slezský vánoční trh ve Zhořelci
se koná v krásném historickém centru města.

Program:

BAUTZEN (Budyšín) – krásné adventní trhy v centru historického jádra města.
Asi 90 prodejců bude nabízet gastronomické lahůdky, svařené víno, výrobky ze
skla, řemeslné výrobky, keramiku, oblečení, hračky a krajky. Prohlídka
historického jádra města, které se rozkládá na návrší vysoko nad meandrem řeky
Sprévy. Možnost prohlídky katedrály sv. Petra, která dominuje městu,
pozoruhodný je i hrad. GÖRLITZ (Zhořelec) – kulinářské potěšení i atraktivní
dárky. Na trhu uvidíte vánoční zvyky a tradice Slezska. Prohlídka historického
jádra města. KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ – prohlídka unikátního pěkně nasvíceného
betlému výtvarníka Josefa Jíry a 1. vesnického orloje. Ojedinělý betlém s téměř
třímetrovými dřevěnými postavami. Možnost prohlídky výstavy starých betlémů.
Návrat do 20.00 hodin.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce.

Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

