
    LLoottrr iinnsskkoo,,  AAllssaasskkoo 
 

                          Termín:  3. - 6.9.2015    
                                   Předpokládaná cena:   4.590,- 

 
 
 

                       
 
 

1. den  Odjezd z Brna  v 19:00 hod.  (parkoviště naproti OD TESCO ve městě na ulici Dornych v místě 
čtvrtek   bývalého hotelu Metropol) a z Prahy  ve 21:30 hod.  (parkoviště u stanice metra Roztyly). Dále 
3.9.2015  cesta přes Plzeň, hr. přechod Rozvadov do SRN. Noční přejezd autobusem non-stop pouze
 s hygienickými přestávkami do Francie .  

- noc projetá v autobusu 
 
 
 
 

2. den   Asi v 7:00 hod . příjezd do Metz - centrum kraje Lotrinsko . V centru města jedna z nejkrásnějších 
pátek   gotických katedrál Francie (13. století). Cesta krajem řeky Moselly a vinicemi kraje Lorrraine . Dále 
4.9..2015  Toul  - opevněné město na Řece Moselle, osmiboká pevnost s historií od 4. století, katedrála St.
 Etiéne ve stylu plaménkové gotiky. Odpoledne Nancy  - bývalé sídlo lotrinských vévodů, elegantní 
 Stanislavovo náměstí, brány s ozdobně kovanými mřížemi (památka UNESCO). Po prohlídce
 pokračování přes Épinal  - krátká zastávka, gotické centrum s basilikou sv. Maurice, zřícenina
 hradu. 

      - 1. nocleh - hotel v Épinal  
 
 
 
 

3. den   Po snídani cesta přes Remiremont, Pokračování kolem jezer Gerardmer, Longemer, přes Munster 
sobota  ke krátké prohlídce  Eguisheim  - půvabné středověké městečko, ráj pro fotografy, alsaská 
5.9.2015 vína a sýry. Dále návštěva perly jižního Alsaska města Colmaru . Nejkrásnější částí je čtvrť La
 Petite Venice  (Malé Benátky) se spoustou vodních kanálů a historicky velmi cenných hrázděných 
 domů. Všude spousta květin, restaurací a obchůdků s místními víny. Možnost projížďky lodí po
 kanálech. V podvečer přejezd do městečka Kayserberg  - rodné město Alberta Schweitzera
 kouzelný pohled z hradní věže.  Podle časových možností krátká prohlídka městečka 
 Riquewihr - nejkrásnější městečko na této stezce.  Renesanční radnice, strážní věž ze 13.st.... 
  

- 2. nocleh - hotel severn ě od Colmaru 
 
 
 

4. den   Po snídani program ve středověkém městečku Ribeauvillé  na úpatí 3 hradů, renesanční  kašny, 
neděle záplavy květin, vinné sklepy, které nabízí výtečná alsaská vína, především  proslulý Riesling.. 
6.9.2015     Od 9 do 15 hod zde probíhá středověká  slavnost.  Defilují hudby, průvody ve středověkých        
 kostýmech, alegorické  vozy, probíhají  koncerty, ukázky středověkých řemesel, k tomu spousty    
 dobrot, místních specialit a výtečná alsaská vína.  Odpoledne v případě časové rezervy lze zařadit 
 další krátkou zastávku v některém z mnoha dalších zajímavých míst. Odjezd, cesta non-stop přes 
 SRN zpět do Prahy a Brna. Předpokládaný příjezd do Prahy ve 21:30 hod. a do Brna do  půlnoci . 
 
 

Program m ůže být p řizpůsoben časovým limit ům, po časí nebo nep ředvídatelným okolnostem.  
         
   
 

V ceně zájezdu : 
doprava klimatizovaným autobusem s WC a DVD; 2x ubytování v hotelu (2-lůžkové 

pokoje s příslušenstvím); pojištění CK proti úpadku 
 

Cena nezahrnuje: 
žádné vstupy; večeře v autobusu Kč 60,- ; snídaně v autobusu Kč 35,-, podle zájmu snídaně 

v hotelu za 140,- Kč,  pojištění léčebných výloh v zahraničí (lze uzavřít v naší CK) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cestou možnost ob čerstvení v autobusu : káva, čaj, pivo, limo, jednoduché teplé jídlo 

Na cestu s Vámi se těší Cestovní kancelář Josef Trojáček 
INFO: 

Renneská tř. 22a, 639 00  BRNO, tel./fax.: 541 220 187, e-mail: CK-Trojacek@email.cz, www.jedotour.cz 


