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35,- K

16.12.2017 v 06:35

*Dle cestovní smlouvy/objednávky

Praha -M- Strašnická - MHD ul. v Olšinách 16.12.2017 06:45 Norimberk 10:30-11:00

Norimberk 16.12.2017 18:00 Praha 22:00-22:30
AUTOBUS "B"

Beroun - P OMV vedle Kaufland - dál. D5 7:30-7:55 XX XX

Plze - Olympia BENZINA - Nepomucká 8:00-8:20 XX XX

Rozvadov - P Moll / McDonalds restaurace 9:10-9:20 XX XX

Adventní trhy v Norimberku

1 Doprava + technický doprovod/pr vodce bez stravy dle objednávky 16.12.2017

Odjezd Praha -M- Strašnická 06:45 Odjezd zp t do Prahy (cestou pauza) 18:00

Norimberk (cestou pauza) 10:30-11:00 P íjezd do Prahy 22:00-22:30

Volný program, procházka s doprovodem 11:00-17:45

Program je pouze orienta ní a m že být na míst  pr vodcem upraven.
Zejména z d vodu dopravní situace i jiných událostí - na zm nu programu nevzniká žádný nárok na
uplatn ní kompenzace i slevy. V p ípad  nástupního místa mimo Prahu je klient povinen cestovní
agenturu informovat minimáln  24 hodin p ed odjezdem, poté bude ú tován poplatek dle VOP.

David Bonati - 00420 721 976 732

Tento kontakt je k dispozici pouze v den zájezdu! D kujeme za pochopení!

Aliatour - cestovní agentura

Krátká 30, 100 00 Praha 10 - Strašnice, infolinka: +420 216 216 806!



Bc. Lucie Vesecká 14.12.2017
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 INFORMACE K DESTINACI 
Neopakovatelné kouzlo vánočního trhu zažijete v Norimberku na náměstí Hauptmarkt, s kulisou kostela Panny Marie, s 
kašnou a s výhledem na gotický kostel sv. Sebalda v historickém jádru města. 
Vánoční ansámbl zde tvoří asi 180 stánků ze dřeva a červeno-bílé látky, která tvoří střechy. Podstatnou roli zde hraje tradiční 
nabídka vánočního zboží. Vedle typických norimberských perníčků a biskupských chlebíčků zde najdete sladkosti, hračky, 
vánoční ozdoby a umělecké předměty. Posilnit se můžete svařeným vínem a opékanými klobásami. Velice zajímavá je také 
procházka po vánočním trhu partnerských měst, kde si můžete zakoupit díla uměleckých řemeslníků ze zemí jako 
Nikaragua, Čína, Skotsko nebo Ukrajina. Také nejmenší návštěvníci si zde přijdou na své – pro děti je připravený kulturní 
program v domě zvaném Sternenhaus nebo projížďka historickým poštovním vozem taženým koňmi. 
Norimberský vánoční trh zvaný „Christkindlesmarkt“ patří k nejstarším vánočním trhům v Německu. 
Norimberský „Christkindlesmarkt“ je největší vánoční trh ve střední Evropě (podobně jako vánoční trhy v Drážďanech) – 
navštíví jej přes 2 milióny návštěvníků. Norimberský trh je 400 let starý a patří k nejpopulárnějším v Evropě. Poprvé se tu 
prodávalo už v roce 1628. Říká se, že na místních trzích se dají koupit ty nejhezčí vánoční ozdoby – smí se tu prodávat 
výhradně tradiční zboží, vyrobené z klasických materiálů, jako je sklo, dřevo, textil apod.  
Tip pro vás: Chcete si norimberské ulice prohlédnout stylově? U radnice nasedněte do poštovního kočáru, který vás za pár 
euro po nejbližším okolí povozí.  
 
Jarmark každoročně zahajuje norimberský vánoční anděl (Christkindl), který se stal symbolem zdejšího předvánočního času. 
Postavička andílka navíc patří takřka k „povinné výbavě“ místních stánků. Andílka totiž právě v Norimberku vyřezal místní 
loutkař, když chtěl Martin Luther v dobách církevních reforem vytvořit náhradu za tradičního katolického Ježíška. Nabídl 
místo něj svatou dětskou bytost, která se ujala a v podobě tzv. Christkindla – zlatého anděla, dítěte a panny v jednom – tu je 
vánočním symbolem dodnes. 
  
Na sousedním Radničním náměstí (Rathausplatz) najdete atraktivní stánky různých států a měst. Každoročně se tu totiž 
koná Mezinárodní trh partnerských měst. Je zajímavé sledovat Černohorce v krojích, jak nalévají silnou pálenku, Nikaragujce 
servírující kávu, čokoládu a likéry, reprezentanty Srí Lanky nabízející dřevěné vánoční ozdoby a Italy prodávající sýry, vína a salámy. 
V jednom ze stánků se tu prodávají i tradiční české výrobky. Pro děti bude nejzajímavější trh na nedalekém náměstí Hans Sachs 
Platz, kde se nachází mimo jiné i stánek s poštou Ježíškovi či nostalgický kolotoč. 
 
Náměstí Hans Sachs Platz patří dětem. Tady každoročně probíhají dětské vánoční trhy. Všechny postavičky na střechách stánků se 
hýbají, k dostání je samozřejmě kromě spousty pamlsků i dětský punč. Prakticky celé náměstíčko zabírá dvoupatrový historický 
kolotoč. Tak lákavý, že i dospělí mají potíže nenastoupit. V jednu hodinu odpoledne každý den chodí na náměstí mezi děti Anděl. 
 
Nad celým městem bdí Císařský hrad (Kaiserburg). Na jednom z jeho nádvoří stojí vánoční strom, a pokud si sem vyšlápnete po 
setmění, naskytne se vám okouzlující výhled na trhové adventní městečko přímo pod vámi. 
 
DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁJEZDU 
Po příjezdu do Norimberku se s doprovodem projdete skrz hlavní památku a tím je Norimberský hrad. Průvodce Vám doporučí 
okruh spojený s památkami a také se s ním projdete do samotného centra Norimberku k náměstí Hauptmarkt, kde se nachází 
adventní trhy „Christkindlesmarkt“. Vystupovat a nastupovat do autobusu budeme v těsné blízkosti hradu (přímo za hradem, před 
jeho vstupem) v ulici Vestnertorgraben. Upozorňujeme, že zde autobus nebude parkovat po celý den, ale autobus odjíždí na 
vzdálené parkoviště za Norimberk. Všechny účastníky žádáme, aby se na odjezdové místo dostavili s časovým předstihem, alespoň 
10 minut.  Vždy si zapamatujte číslo autobusu nebo SPZ. Na většinu zájezdů jezdíme více autobusy a v době adventu je na 
odjezdovém místě velké množství autobusů. Proto opravdu důrazně žádáme, aby všichni klienti byli do odjezdu na stanovém 
místě, jelikož na tomto odjezdovém místě nemůže autobus čekat delší dobu a musí odjet.   
V případě pozdního příchodu, kdy je možné, že autobus již odjel, nevzniká klientům žádný nárok na kompenzaci!   
 
NÁKUPY  
Vedle Drážďan je Norimberk také cílem nákupů, a to nejen vánočních. Centrum města je doslova napěchované obchody a slevy a 
výprodeje jsou častým jevem. Hlavní nákupní zóna je přes most Fleischbrücke od adventních trhů po ulici Königstraße ze které lze 
odbočit buď do ulice Karolinenstraße či Breite G. Na nákupy nikam nebloudíte, protože od adventních trhů je to jedna dlouhá ulice 
a tu Vám na místě průvodce rád doporučí. Doporučujeme použít mapu obchodů v příloze těchto pokynů.  
 
OBČERSTVENÍ, RESTAURACE A TRHY (doporučujeme skvělou restauraci KARSTADT) 
Na trzích určitě doporučujeme zakoupit a ochutnat norimberské klobásky, mající tradici po více než 700 let. Tradičně si tu můžete 
dát tzv. Drei im Weckla, tedy tři kořeněné párečky položené do housky. Jako dezert si dejte vafli (ta pocukrovaná ve tvaru srdce je 
TOP) nebo tradiční norimberský perník a na zahřátí nic jiného než svařák nebo sladký dětský punč. Pro dospělé je pak připravený 
výborný vánoční svařák.  Upozornění: V případě, že si zakoupíte na trhu nějaký nápoj (svařák, punč a jiné) obdržíte ho do hrnečku. 
Za tento hrneček se skládá vratná záloha (PFAND) a to 1-2 eura. Na každém trhu mají svůj styl hrníčků a po vypití ho můžete vrátit 
na jakémkoliv stánku a bude Vám navrácena záloha – na trhu na kterém byl zakoupen.  Je možné ponechat na památku. 

 Pokračování na dalších stranách! 
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Restaurace KARSTADT – v obchodním centru KARSTATD, který se nachází v ulici Konigstrasse doporučujeme navštívit 
restauraci (i cukrárna a kavárna), která se nachází až v posledním patře obchodního domu. Jídlo je zde formou švédských 
stolů, kde platíte přímo za váhu jídla nebo si lze vybrat z připravených menu. Mají zde opravdu výbornou kuchyni za 
přijatelné ceny. Výhodou je Wi-Fi zdarma 3 hodiny. Stačí pouze registrace u Wi-Fi sítě Telecom zdarma.  
Dále Vám pak doporučí na místě průvodce restauraci s originálními klobáskami, které k Norimberku patří.   
 
ÚSCHOVA TAŠEK A OBLEČENÍ 
V autobuse si můžete ponechat nepotřebné věci. Autobus je po celou dobu uzamčený na hlídaném parkovišti. V žádném 
případě nezapomeňte na své věci, které budete v destinaci potřebovat. Autobus po tom, co celou skupinu vyloží, odjíždí na 
vzdálené parkoviště za destinaci, jelikož nikde v centru nemůže parkovat. Není tedy možné se poté pro zapomenuté věci 
vracet!    
 
TOALETY 
V Norimberku je mnoho veřejných toalet (zobrazeny na mapě) ale nejsou moc komfortní, jelikož jsou většinou celé 
nerezové a je na nich zima. Proto doporučujeme toalety v obchodím centru KARSTADT. Zde se hradí vstup na toaletu 0,50 
EUR. Dále pak toalety doporučujeme v obchodních centrech na ulici Konigstrase viz. nákupy.   
 
DOPORUČENÉ KAPESNÉ A CENY 
Kapesné je individuální, jelikož zde mnoho lidí jede za nákupy nebo si užít pouze vánoční atmosféru na trzích.  
Doporučujeme kapesné minimálně 25 EUR na občerstvení a menší suvenýry. 
 
Klobása – BRATWURST či Drei im Weckla na trhu – 3 -5 EUR  
Klobása mimo trh – 2 – 3 EUR   
Svařák, punč – GLUHWEIN, KINDERPUNCH (bez zálohy) – 1,50 – 2,50 EUR  
Menu v restauraci KARSTADT – 8-10 EUR   
Vstupy jednotlivě – 3-10 EUR   Ve většině obchodních domech již přijímají platební karty VISA, MasterCard. 
S sebou doporučujeme: teplé oblečení, pláštěnku nebo deštník!  
 
PAMÁTKY 
Střední Franky v Bavorsku mají krásné hlavní město, které stojí za to navštívit. Je to Nürnberg, pro který je u nás vžitý název 
Norimberk. I když bylo tohle město téměř úplně zničeno nálety ve druhé světové válce, jako by znovu vstalo z popela. Historické 
stavby a památky byly dokonale obnoveny, takže můžeme vidět starobylou část města v jeho historické podobě. 
 
Císařský hrad 
Na skalnatém návrší v severní části Starého města stojí norimberský hrad. První zmínka o něm je z roku 1050 a od té doby až do 
roku 1571 byl alespoň občasným sídlem téměř všech císařů a králů Svaté říše římské. 
Celý hrad je složen ze tří částí podle období vzniku. Císařský hrad je označení západní části vybudované Konrádem III. a 
Friedrichem Barbarossou. Na předním nádvoří tohoto Císařského hradu stojí budova se 47 metrů hlubokou studnou (Tiefer 
Brunnen) a hranatá věž Heidenturm, ve které jsou dvě románské kaple nad sebou. 
Dům Albrechta Dürera 
Dům, v němž žil a tvořil slavný německý renesanční malíř Albrecht Dürer (1471-1528), se nachází na Albrecht Dürer Strasse. 
Dürer dům zakoupil v roce 1509 a žil v něm se svou ženou Agnes, dětmi, matkou a tovaryši až do své smrti. Hned po vstupu do 
domu se můžete přenést zpět do 16.století a prohlédnout si renesananční obytné místnosti a kuchyň. Ve druhém patře najdete 
Dürerovu tiskařskou dílnu, seznámíte se s různými tiskařskými technikami, a také lakovnu, kde je prezentován postup výroby 
deskového obrazu. Ve třetím patře se od roku 2010 nachází grafický kabinet. Součástí expozice je i multimediální show Albertus 
Dürer Noricus. 
Altstadt  
Není možno při návštěvě Norimberku minout. Staré město vás ohromí svými impozantními obrannými hradbami, malebnými 
ulicemi s červenými střechami i náměstími plných velkých gotických kostelů a pohádkových kašen. 
Podzemí 
Zajímavé však nejsou pouze výšiny hradu, ale i jeho podzemí, v němž se nachází spousta sklepů s klenutými stropy a také tajné 
průchody. Nachází se zde středověké pivnice, kasematy a vodovodní potrubí. 

 
Přejeme Vám, abyste si zájezd užili a v případě dotazů či pomoci se neváhejte obrátit na svého průvodce! 

Pokračování na dalších stranách! 
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MAPA NÁKUPNÍCH MOŽNOSTÍ:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Pokračování na dalších stranách! 

 
 
 
 
 
 








