
Vánoční trh v Budyšíně (Německo)
8. prosince 2018 (sobota) – autobusový zájezd

 
Budyšínský václavský trh je patrně nejstarším adventním trhem v Německu. Je pojmenován podle českého 
krále Václava IV., který městu udělil tržní práva v roce 1384. Trh se koná na Hlavním náměstí starého města  
a v přilehlých uličkách. Vedle vánočních ozdob, řemeslnických výrobků, textilu a hraček nabízí typické 
vánoční laskominy. Samotné starobylé město stojí za návštěvu. Leží nedaleko českých hranic v historické 
Horní Lužici na řece Sprévě. Hradby a věže, ruiny gotického kostela sv. Mikuláše, katovna, katedrála  
sv. Petra, Zámecká ulice, domek čarodějnic či muzeum hořčice jsou hlavními turistickými místy ve městě. 
Dodnes můžeme ochutnat jídla lužických Srbů v restauraci Wjelbik, kde se obsluhuje v krojích a podává 
se svatební polévka, kozí sýr ve slanině, rybí pěna nebo hovězí sulc. Jiný podnik Bautzener Senfstube žije 
z pověsti slavné budyšínské hořčice a můžeme ochutnat uzeniny s hořčicí nebo řízek v hořčičném obalu. 
Hořčice se v Budyšíně dělá s řadou příchutí od piva, vína, česneku po třeba pomerančovou. Vánoční trh  
je plný rozmanitých vůní a vyznačuje se klidem a pohodou.

Program:
6:45 odjezd z Tábora, železniční stanice 
7:30 odjezd z Benešova, hotel Benica 
8:30 odjezd z Prahy, Hlavní nádraží (před Fantovou kavárnou) 
11:00 příjezd do Budyšína, pěší prohlídka starého města, volno 
16:00 odjezd z Budyšína 
18:30 příjezd do Prahy, Hlavní nádraží (zastávka nad odbavovací halou) 
a dále přes Benešov do Tábora

Cena: 790 Kč
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, doprovod CK
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění



Podmínky:
S přihláškou požadujeme zálohu ve výši 50% ceny zájezdu. Doplatek zájezdu je třeba uhradit 
do 7. 11. 2018. Při zrušení zájezdu požadujeme odstupné (storno) v závislosti na dni zrušení objednávky 
a skutečně vynaloženým nákladům následovně: od dne objednávky do 30. dne před odjezdem 30% ceny 
zájezdu, od 29. do 5. dne před odjezdem 80% ceny zájezdu, od 4. dne před odjezdem a později 100% ceny 
zájezdu. Storno poplatek v případě onemocnění, úrazu, živelné pohromy ap. si můžete pojistit cestovním 
pojištěním až do výše 80% storno poplatku. Účastník má právo postoupit smlouvu třetí osobě, avšak musí 
uhradit případné vícenáklady za změnu. Pořadatel může bez poplatku zájezd zrušit, pokud se nepřihlásí min. 
počet 30 účastníků do 7. 10. 2018. Nejpozději 14 dnů před odjezdem obdrží účastníci pokyny k odjezdu.
Pořadatel zájezdu: cestovní kancelář PhDr. Stanislav Voleman, IČ 13521144, Náchodská 2686, 39003 
Tábor 3. Pořadatel má sjednáno pojištění podle zákona č. 159/1999 Sb. u Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 
10, 813 60 Bratislava
Bankovní spojení: UniCredit Banka č. 551 281 9004/2700.
Kontakt: tel. 261227903; email: info@voleman.cz
Závazné přihlášky přijímáme do obsazení míst, avšak nejpozději do 7. 10. 2018. Přihlásit se je možné také 
na webu voleman-zajezdy.cz nebo telefonicky na tel.: 261 227 903 (po-pa 8:30-16:00).


