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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 30 % 
ceny zájezdu. Doplatek ceny zájezdu do 20. 9. 2020. 
Při zrušení zájezdu do 20. 9. 2020 je odstupné ve výši 
25% ceny zájezdu. Od 21. 9. do 13. 10. 2020 je odstupné 
50% ceny zájezdu. Od 14. 10. 2020 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. Pořadatel 
může bez poplatku zájezd zrušit, pokud se nepřihlásí 
min. počet 30 účastníků do 21. 9. 2020. Přihlásit se je 
možné písemně, telefonicky na č. 261 227 903 (po-pá 
9-16 h) nebo online na webu voleman-zajezdy.cz.

Termín Cena Odjezdové místo
28. - 31. 10. 2021 autobusem 11 400 Kč / 10 900 Kč* Praha

* pro studenty kurzu Po stopách historie

28. 10. Sraz v 7:30 h na parkovišti nad odbavovací halou 
Hlavního nádraží Praha. Pojedeme přes Benešov, Tábor, 
Halámky do Vídně (možnost nástupu cestou). Prohlídka 
centra Vídně. Pokračování na ubytování u Grazu. Večeře 
a nocleh.
29. 10. Po snídani prohlídka Štýrského Hradce (Graz) 
s místním průvodcem včetně návštěvy zbrojnice 
Landeszeughaus (na seznamu UNESCO), Schlossbergu 
a zámku Eggenberg. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
30. 10. Výlet jižním Štýrskem, krajem vinic, dýňových 
polí a lipicánů. Po snídani odjezd do Stainz na prohlídku 
kostela bývalého augustiniánského kláštera, městečka 
Deutschlandsberg na úpatí pohoří Koralalpe a vinicemi 
do zámku Seggau na ochutnávku místních vín. Návrat do 
hotelu, večeře, nocleh.
31. 10. Snídaně a odjezd na prohlídku kláštera 
Mayerling, místo tragické smrti rakouského následníka 

trůnu. Pokračování na návštěvu benediktiského opatství 
Melk u Dunaje. Návrat přes Halámky, Tábor a Benešov. 
Příjezd do Prahy kolem 20 h.
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, ubytování  
v dvojlůžkovém pokoji s polopenzí, ochutnávka vína, 
vstupné a průvodce podle programu, doprovod CK.
Cena nezahrnuje: obědy a nápoje, příplatek  
za jednolůžkový pokoj 1 100 Kč (pokud bude  
k dispozici), cestovní pojištění UNION A30 Pandemic 
(léčebné výlohy, repatriace, zavazadla, úraz, náklady na 
karanténu a ošetření Covid, storno zájezdu při akutním 
onemocnění) za 280 Kč
Ubytování: hotel Gasthof Kranerwirt 3*, Lannach nebo 
obdobné, ubytování se nachází v okolí Grazu, útulné 
nekuřácké pokoje s bezplatným wifi, TV, sprcha, WC, fén 
Stravování: polopenze (obědy, večeře), ochutnávka vína

Podunajská monarchie, jak na ní mnozí 
vzpomínají, vznikla po rakousko-uherském 
vyrovnání. Právě dlouhé panování císaře 
Františka Josefa I. se odrazilo v historii, kultuře  
a životě národů monarchie. Náš zájezd Vás zavede 
do metropole monarchie Vídně i na venkov  
do míst spjatých s dějinami. Mnohé památky, 

které navštívíte, byly zapsány na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Historie 
štýrského vévodství je spjata s českými dějinami. Vévodství sjednotil Přemysl Otakar II. a po jeho smrti 
se stalo habsburskou dědičnou zemí. Řada štýrských šlechticů, kteří přišli s Ferdinandem II. do Čech, 
se u nás usadila a významně se zapsala do našich dějin.

WIEN | GRAZ | STAINZ | SEGGAU | MAYERLINK | MELK

Po stopách rakousko-uherské 
monarchie 
4-denní autobusový zájezd 
28. – 31. 10. 2021


