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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 4 000 Kč 
na účet 551 281 9004/2700 (variabilní symbol = 2218). 
Doplatek ceny zájezdu do 31. 08. 2022. Při zrušení 
zájezdu od 1. do 27. 9. 2022 je odstupné 50% ceny 
zájezdu. Od 28. 9. 2022 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. 8. 2022. 

Pořadatel může bez poplatku zájezd zrušit, pokud 
se nepřihlásí min. počet 25 účastníků do 1. 9. 2022.  
V takovém případě se zaplacená záloha vrací v plné výši. 
Přihlásit se je možné písemně emailem. Změny protiep-
idemických opatření nemůže naše cestovní kancelář 
předvídat a tudíž nemůžeme za ně nést odpovědnost. 
Doporučujeme uzavřít cestovní pojištění UNION A30 
Pandemic, které kryje storno či náklady na karanténu  
v zahraničí.

Termín Cena Odjezdové místo
28. - 30. 10. 2022 autobusem 8 200 Kč / 7 900 Kč* Praha

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

1. den: sraz v 8:00 h na parkovišti nad odbavovací 
halou Hlavního nádraží Praha, odjezd po dálnici D8 do 
Lipska, zastávka na prohlídku památníku Bitvy národů 
a prohlídku města (radnice, kostel sv. Tomáše), odjezd 
na ubytování do Halle
2. den: po snídani prohlídka Halle (kostel P. Marie, 
dóm, Moritzburg, Händlův dům), odpoledne výlet  
do Merseburgu s návštěvou dómu, návrat do Halle  
na ubytování
3. den: po snídani check-out a odjezd do Naumburgu, 
prohlídka města a dómu, kolem 13 h odjezd do ČR, 
příjezd do Prahy kolem 19 h 
Ubytování: Hotel 3* TRYP by Wyndham, Neustaedter 
Passage 5, Halle, wyndhamhotels.com
Moderní hotel se nachází v novém městě, cca 3 km 
od historického centra. Hotel poskytuje bezplatnou 
jízdenku na MHD. Všechny pokoje jsou nekuřácké, 
vybavené koupelnou, TV, bezplatným Wi-Fi, fénem. 
Snídaňový bufet je otevřen od 6:00 do 10:30 h  
a restaurace od 17:00 do 22:00 h

Stravování: polopenze, snídaně formou bufetu, 
3-chodová večeře
Doprava: komfortní autobus s klimatizací, prodejem 
nápojů a funkčním WC
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2 noclehy  
v dvojlůžkovém pokoji, prohlídky podle programu, 
vstupné (památník bitvy, radnice v Lipsku, kostel sv. 
Tomáše, Moritzburg, dóm v Merseburgu a Naumburgu), 
doprovod CK
Cena nezahrnuje: obědy a nápoje k večeři, příplatek 
za jednolůžkový pokoj 1 200 Kč (omezená kapacita), 
cestovní pojištění UNION A30 Pandemic za 210 Kč

Podzimní zájezd po stopách historie nás zavede  
za opravdovými poklady v srdci Německa. Navštívíme 
největší město Saska, Lipsko. U města se odehrála  
v napoleonských válkách slavná Bitva národů. Ve městě 
se narodil Friedrich Schiller a v kostele sv. Tomáše 
je pochován Johann Sebastian Bach. Dnes je Lipsko 
známé svými veletrhy i výrobou automobilů Porsche 
a BMW. Sousední spolková země Sasko-Anhaltsko 

skrývá pozoruhodná města se starobylými chrámy – Halle, Merseburg, Naumburg. Dóm v Naumburgu byl zapsán 
v roce 2018 na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Krajina v povodí řeky Sály je protkána jezery a lesy. 
Náměstí starého města v Halle je dodnes vyhledávaným trhem. Městský hrad Moritzburg byl upraven na muzeum 
umění. Ve městě se narodil hudební skladatel Georg Friedrich Händel.

LEIPZIG | HALLE | MERSEBURG | NAUMBURG

Sasko-Anhaltsko
Po stopách historie
3-denní autobusový zájezd 
28. - 30. 10. 2022


