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22.03.2018 v 07:50

*Dle cestovní smlouvy/objednávky

Praha -M- Strašnická (MHD v Olšinách) 22.3.2018 8:00 Dráž any po výstav 14:00

Dráž any - Theater Platz 22.3.2018 18:00 Praha 20:30
AUTOBUS

Lovosice - obchod LIDL p i sjezdu z dálnice 8:50-9:10

Ústí nad Labem - p ed SCONTO Trmice 9:10-9:30

Výstava orchidejí a Dráž any

1 Doprava a technický doprovod bez stravy dle objednávky 22.3.2018

Praha -M- Strašnická 8:00 P íjezd do centra Dráž an (Theater Platz) 14:00 - 14:15

P íjezd na výstavišt v Dráž anech 10.30 - 11:00 Odjezd z Dráž an 18:00

Volný program 11:00 - 13:45 P íjezd do Prahy 20:30

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 19.3.2018

127256830



  

POKYNY K ZÁJEZDU  

 
 www.dovolenakmori.cz 

O
RC

H
ID

EJ
E 
D

R
AN

Y 

INFORMACE K DESTINACI 
Drážďany jsou nezřídka přezdívány jako Florencie na Labi, a to především díky nádherným barokním stavbám, jaké nemají v 
Německu obdoby. Doporučujeme navštívit chrám Sv.Vavřince, Panny Marie s orlojem, Sv.Sebalda, císařský hrad a Spital,  
ve kterém byly uloženy římské korunovační klenoty. Odvážní mohou zavítat i na radnici s možností návštěvy podzemí, kde je 
středověké vězení s výstavou středověkých mučidel. Dále Gotickou kašnu-Schoner Brunnen. 
ORCHIDEJE 
Největší výstava orchidejí v Evropě pořádaná každoročně v Drážďanech. Je zde přes 350 vystavovatelů ze 4 kontinentů na 
ploše 5000 m2 s více jak 20 000 rostlin a 100 000 květů. Po celou dobu je zde také doprovodný program s ukázkou 
velikonočních dekorací, řemeslných výrobků a zahrádkářských potřeb. Na stejném místě v tomto období probíhá také 
výstava Drážďanské Velikonoce, kde se můžete inspirovat na nadcházející svátky jara. Výstava se koná každý rok a je zde 
možnost zakoupit zahrádkářské potřeby a hlavně rostliny, které jinde nekoupíte. Po výstavě se autobusem přiblížíme do 
centra Drážďan, kde si můžete projít památky nebo zde výhodně nakoupit. Nechybí zde ani nákupy v žádaném obchodě 
Primark v Drážďanech. Užijte si jedinečnou atmosféru historického centra Drážďan a nakupte za skvělé a výhodnější ceny 
než v ČR.  
VÍCE K PROGRAMU 
Po příjezdu do Drážďan na výstaviště Messe Dresden cca. v 10:45 hodin, průvodce zakoupí vstupenky na výstavu. 
Vzhledem k tomu, že máme vstupenky objednané předem, tak máme zajištěnou slevu na vstupné. Informace o vstupném 
naleznete na prvních stranách těchto pokynů. Vstupné vybírá průvodce v autobuse. Poté mají všichni účastníci volný 
program s prohlídkou mezinárodní výstavy orchidejí. Dle průvodce bude naplánován přejezd do centra města Drážďan 
a to v určeném čase. Jelikož však všichni účastníci nechtějí čekat na tento přejezd a půjdou individuálně do Drážďan sami, 
není tedy možné čekat na ostatní klienty po naplánovaném čase odjezdu. Autobus odjíždí opravdu v přesný čas do Drážďan. 
V případě zpoždění se musí do centra Drážďan již dopravit sami. Není v našich možnostech rozlišit, kteří klienti mají zpoždění a 
kteří již na přejezd čekat nechtějí. Příjezd do Drážďan je dle naplánovaného harmonogramu, kde poté s průvodcem projdete 
historické centrum (cca. 10 minut) na náměstí ALTMARKT, kde si určíte individuální volno na nákupy či návštěvu kulturních 
památek. Výstupní a nástupní místo je znázorněno na mapě-THEATER PLATZ – OPERA. Na mapě je označeno logem naší cestovní 
agentury a šipky. Všechny účastníky žádáme, aby se na odjezdové místo dostavili s časovým předstihem, alespoň 10 minut. 
(odjezd je vždy v 18:00 hodin zpět do Prahy – pokud průvodce neurčí jinak) UPOZORNĚNÍ: Vždy si zapamatujte číslo 
autobusu nebo SPZ. Na většinu zájezdů jezdíme více autobusy. 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 (GALERIE ALTMARKT A PRIMARK) 
K nákupům Vám určitě doporučujeme nevynechat GALERII ALTMARKT, která se nachází v těsné blízkosti nám. Altmarkt. Toto 
obchodní centrum patří k největším v Německu. V tomto centru naleznete WC a také skříňky k úschově osobních věcí (viz. níže) 
Dále pak pro nákupy doporučujeme slavnou ulici Prager Strasse, kterou se nebojte projít až na její úplný konec k hlavnímu nádraží. 
V této ulici se nachází mnoho obchodů a další obchodní centra – nespočet značkových obchodů (C&A, H&M a jiné i luxusnější 
značky). Ulice Prager Strasse je napojena na náměstí Altmarkt. 
V této ulici je i obchodní centrum GALERIE CENTRUM, ve které se nachází vyhledávaný obchod PRIMARK – obchod s módním 
oblečením za skvělé ceny. Primark je irský oděvní řetězec, který je zejména v zahraničí velice oblíbený. Své prodejny má např. v 
Belgii, v Irsku, v Rakousku, v Německu, v Portugalsku, ve Španělsku a Spojeném království.  
Primark se zaměřuje hlavně na oblečení. Kromě všemožné módy sem spadá také keramika, doplňky, kosmetické výrobky a 
cukrovinky. Čeští zákazníci si pro oblečení této značky jezdívají zejména do Vídně do Rakouska nebo do Německa do Berlína a 
Drážďan. Obchod se nachází přímo v Galerii Centrum a má několik pater.  
Doporučujeme proto pro nákup oblečení zajít nejprve sem a poté do ostatních obchodů. Překvapí Vás zde opravdu 
bezkonkurenční ceny. 
 
OBČERSTVENÍ, RESTAURACE (DOPORUČUJEME SKVĚLOU RESTAURACI KARSTADT) 
Na náměstích určitě doporučujeme zakoupit a ochutnat typickou klobásu s kary omáčkou CURRYWURST, nebo klobásu v 
pečivu BRATWURST mit Brotchen. Výborný je také grilovaný hamburger nebo různá grilovaná masa. Milovníci sladkého určitě 
nemůžou vynechat sladký dětský punč. Pro dospělé je pak připravený výborný svařák. 
Upozornění: V případě, že si zakoupíte na náměstí nějaký nápoj (svařák, punč a jiné) obdržíte ho do hrnečku. Za tento hrneček se 
skládá vratná záloha (PFAND) a to 1-2 eura. 
Restaurace KARSTADT – v obchodním centru KARSTATD, který se nachází v ulici Prager Strasse (hned za tramvajovými kolejemi 
– na rohu ulice) 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, ale hlavním lákadlem je, že se kocháte krásným výhledem 
z prosklených teras na Drážďany. Vše uhradíte u pokladny a poté si můžete posedět, jak dlouho chcete, jelikož zde neprobíhá 
obsluha, a tak Vás nebude nikdo obtěžovat objednávkami. Výhodou je Wi-Fi zdarma 3 hodiny. Stačí pouze registrace u Wi-Fi sítě 
Telecom zdarma. 
 
         Pokračování na dalších stranách! 
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ÚSCHOVA OBLEČENÍ A TAŠEK 
V obchodním domě GALERIE ALTMARKT si můžete uschovat zdarma i své oblečení. Jedná se o skříňky na klíč umístěné vždy 
v blízkosti toalet, a to zejména v přízemí obchodního domu. 
Upozorňujeme: 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 Drážďanech potřebovat. Autobus potom co celou 
skupinu vyloží, odjíždí na vzdálené parkoviště za Drážďany, jelikož nikde v centru nemůže parkovat. Není tedy možné se 
poté pro zapomenuté věci vracet! 
 
TOALETY 
V Drážďanech 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 GALERIE ALTMARKT. Zde se hradí vstup na 
toaletu 0,50 EUR. Zaplacený voucher si uschovejte, jelikož je možné ho uplatnit v kavárnách nebo obchodech označených, 
že voucher akceptují. Vždy je potřeba ho odečíst z útraty. Dále pak toalety doporučujeme v obchodním domě GALERIE 
CENTRUM v druhém patře (za poplatek). 
 
DOPORUČENÉ KAPESNÉ 
Kapesné je individuální, jelikož zde mnoho lidí jede za nákupy nebo za památkami.  
Doporučujeme kapesné minimálně 25 EUR na občerstvení a menší suvenýry. 
 
Klobása-BRATWURST – 2-5 EUR 
Klobása Svařák, punč (bez zálohy) – 1,50 – 2,50 EUR  
Menu v restauraci KARSTADT– 8-10 EUR 
Vstupy jednotlivě památky – 3-10 EUR Ve většině obchodních domech již přijímají platební karty VISA, MasterCard. 
 
S sebou doporučujeme: teplé oblečení, pláštěnku nebo deštník. 
 
PAMÁTKY 
Mnoho památek nechal vybudovat v Drážďanech August Silný svým dvorním architektem Matthäus Daniel Pöppelmannem. Mezi 
nejzajímavější památky z jeho dílny patří Zwinger, systém barokních staveb, které byly součástí původního opevnění a dnes slouží 
jako sbírky muzea. Poppelmann měl to „štěstí“ že za jeho života lehla polovin Drážďan popelem a August silný se rozhodl 
vybudovat v podstatě novou čtvrť nazvanou Nové královské město. 
Je umístěno přes řeku za Augustovým mostem. Na opačné straně řeky se nachází starší část Drážďan „staré město“.  
Staré město je na památky bohatší a najdete zde opravdové unikáty, jako je například Brühlova terasa s pozůstatkem původního 
opevnění a muzeem fortifikace. Hned vedle se nachází Albertinum, Akademi umění a Sekundogenitura. 
Brühlova terasa končí u Augustova mostu a zde najdete hned vedle sebe několik velmi zajímavých staveb: Stavovský dům, 
Katedrálu, Georgentor, Rezidenční zámek a Semperovu operu. 
Nejzajímavější památkou Drážďan je ale pravděpodobně kostel Frauenkirche, který byl po válce prakticky celý postaven znovu. 
Zwinger-Zwinger je nejznámějším místem Drážďan, které nyní slouží jako komplex muzeí a bohatě zásobených 
obrazáren. Známá je především Galerie starých mistrů se sbírkou obrazů světových malířů.  
Semperova opera (Semperoper)-Významná operní scéna nejen Drážďan, ale i celého Německa, sídlí hned vedle Zwingeru 
v budově Semperovy opery.  
Frauenkirche-Skvostný luteránský kostel, který byl za války kompletně zničen náletem a po třináctileté rekonstrukci se opět 
otevřel veřejnosti roku 2005.  
Knížecí průvod (Furstenzug)-Knížecí průvod je obrovská freska složená 
z kousků porcelánu na zdi drážďanského zámku v uličce Augustusstrasse.  
Brühlovaterasa(BrühlscheTerasse)-Vyhlídková Brühlova terasa vznikla pro relaxaci drážďanské šlechty a získala přiléhavou 
přezdívku Balkón Evropy.  
Hofkirche-Další z významných kostelů města je katolický Hofkirche ležící několik metrů od břehu Labe. 
 
 
 
 

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

         
 
 
 

Pokračování na dalších stranách! 





plánu

    podzemní garáž (Tiefgarage),

výchozí bod okružních vyhlídkových jízd a - Service Zentren der 

Dresdner Verkehrsbetriebe AG)

Okružní trasy pro  a cyklisty:

ká a

"Äußere Neustadt"

  galerie v evangelický 

kostel P. Marie "Frauenkirche",  Brühlova terasa - v podzemí pevnost (Festung), Albertinum,  Akademie 

Kunsthalle),  Nová synagoga, katolická dvorní katedrála sv. Trojice 

(Hofkirche),  - klenotnice a kabinet kuriozit Zelená klenba "Grünes 

Gewölbe*,  Semperova opera (Semperoper),  - Zwinger - 

Sbírka porceláno "Porzellansammlung", Zbrojnice "Rüstkammer", Matematicko-fyzikální salón (od dubna 2013 po rekonstrukci 

    Dopravní muzeum - budova 

Johanneum,  Japonský palác (Japanisches Palais) - národopisné muzeum, prehistorické muzeum,

Blockhaus,  Königstraße,  Pasáže s

    tržnice 

Neustädter Markthalle,  Muzeum Ericha Kästnera,

Dresden",    Pfundova mlékárna (Pfund`s 

Molkerei),  Kostel Martina Luthera,    palác v parku 

"Velká zahrada" (Großer Garten),    tabákový kontor 

"Yenidze",  divadlo "Theaterkahn,    nákupní centrum "Word Trade Center - 

WTC"/ divadlo "Komödie Dresden", palác kultury "Kulturpalast",  divadlo "Societätstheater",  loutkové divadlo 

"Puppentheater",  kabaret "Breschke & Schuch",  jazzový klub "Neue Tonne",  divadlo 

"Wechselbad",  divadlo "Travestie Theater Carte Blanche",    kabaret 

"Herkuleskeule",  divadlo "Projekttheater",  cirkusové divadlo "Trocadero Sarrasani Theater",  klub "Alter 

Schlachthof",  radnice (Rathaus),   

(Sächsische Staatskanzlei),  saský státní archív (Sächsisches Staatsarchiv),  Rudolf Harbig Stadion,  Heinz 

Steyer Stadion,  Freiberger Arena,  plavecký stadion (Schwimmhalle Freiberger Platz),  plovárna 

Georg-Arnold-Bad


