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Pořadatelem zájezdu je CK PhDr. Stanislav Voleman. Zákonné pojištění proti úpadku je sjednáno u pojišťovny Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava. 
Přihlášky přijímáme na emailu: info@voleman.cz nebo telefonicky na č. 261227903. V potvrzení přihlášky – smlouvě o zájezdu obdržíte bankovní spojení a variabilní symbol 

pro identifikaci platby. Cestovní kancelář PhDr. Stanislav Voleman, Mezitraťová 346/32, 190 00 Praha 9, tel.: 261 227 903, fax: 261 211 808, email: info@voleman.cz

Program zájezdu

Podmínky: s přihláškou požadujeme úhradu 50 % 
ceny zájezdu. Doplatek ceny zájezdu do 24. 08. 2021. 
Při zrušení zájezdu od 25. do 31. 8. 2021 je odstupné 
50% ceny zájezdu. Od 1. 9. 2021 činí odstupné 90% 
ceny zájezdu. Účastník má právo postoupit smlouvu 
třetí osobě, avšak musí uhradit náklady za změnu. 
Další pokyny k zájezdu obdržíte 14 dnů před odjezdem. 

Závazné přihlášky přijímáme do obsazení míst, 
nejpozději do 31. 7. 2021. Pořadatel může bez poplatku 
zájezd zrušit, pokud se nepřihlásí min. počet 25 
účastníků do 15. 8. 2021. Přihlásit se je možné písemně 
nebo online na webu. Další informace na tel. č. 603 492 
300.

Termín Cena Odjezdové místo
25. - 28. 09. 2021 autobusem 11 400 Kč / 10 900 Kč* Praha

*snížená cena pro studenty kurzu Po stopách historie a pro mládež do 18 let

1. den: sraz v 7:00 h na parkovišti nad odbavovací 
halou Hlavního nádraží Praha, odjezd po dálnici D8  
do Magdeburku, zastávka na prohlídku a pokračování  
na ubytování do Hamburku
2. den: celodenní prohlídka Hamburku a vyhlídková 
plavba přístavem, večer možnost návštěvy koncertu 
Labské filharmonie (vstupenky 9,90 až 57,20 EUR)
3. den: výlet do Lübecku a Lübeckého zálivu, večerní 
procházka Hamburkem
4. den: po snídani odjezd do Tangermünde, prohlídka 
města spojeného s císařem Karlem IV., příjezd do Prahy 
kolem 19 h
Ubytování: Novum Style Hotel Hamburg 3*, Steindamm 
68-70, 20099 Hamburg, https://www.novum-hotels.
com/hotel-hamburg-centrum-hamburg
Designový hotel z roku 2011 s 169 pokoji se nachází 
v centru města ve čtvrti St. Georg. Všechny pokoje 
jsou nekuřácké, vybavené koupelnou, TV s plochou 
obrazovkou, bezplatným Wi-Fi, trezorem. Hotel  

se rozkládá na 6 podlažích, která jsou pojmenována  
po populárních hamburských čtvrtích a dodávají jim své 
vlastní kouzlo. V hotelu je k dispozici sauna s terasou  
od 17 do 22:00 h za poplatek 9,90 EUR. Bohatý 
snídaňový bufet je otevřen od 6:30 do 10:30 h a posezení  
v Bar & Chill-Out-Lounge od 17 do 24:00 h. 
Stravování: snídaně formou bufetu
Doprava: komfortní autobus s klimatizací, prodejem 
nápojů a funkčním WC
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3 noclehy  
v dvojlůžkovém pokoji, prohlídky podle programu, 
projížďku přístavem, doprovod CK
Cena nezahrnuje: obědy a večeře, příplatek  
za jednolůžkový pokoj 2 500 Kč, cestovní pojištění 
UNION A30 Pandemic za 350 Kč (do 70 let), vstupenky 
na koncert

Svobodné a hanzovní město Hamburk je druhým 
největším i nejlidnatějším městem Německa  
a největším přístavem. Zelené město u vody patří  
k nejkrásnějším městům v Německu. Má téměř  
2 miliony obyvatel a návštěvníkům nabízí příjemnou 
atmosféru díky své poloze u ústí Labe do Severního 
moře i úžasný šarm přímořského přístavu. Město 

vzniklo kolem tvrze roku 808. Vedoucí postavení mezi hanzovními městy mu přineslo ve 12. století nebývalý rozvoj 
a vliv. Turisté mohou obdivovat staré město s radnicí, starými domy z červených cihel a burzou, přístav s rybím 
trhem, sklady a jeřáby, moderní architekturu Hafencity a Labské filharmonie, velké jezero Alster či čtvrť červených 
luceren St. Pauli. Během zájezdu navštívíme také historické město Lübeck (UNESCO) a pobřeží Lübeckého zálivu.
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