
2021
poznávací zájezdy 

za vínem a za operou



Čína 3
Izrael 4
Itálie 5
Slovensko 5
Rakousko 6

Petrohrad 7
Český Krumlov 8
Valtice 8
New York 9
Bratislava 9
Verona 10
Drážďany 10
St. Margarethen 10

cest y za vínem

8 % do 31. ledna 
5 % do 28. února 
3 % do 31. března

10 % do 31. ledna 
7 % do 28. února 
5 % do 31. března

4 % do 31. ledna
6 % do 31. ledna 
pro stálé klienty

Podmínkou je složení zálohy nejméně 
1000 Kč. Sleva platí pro autobusové 
zájezdy a nevztahuje se na jedno
denní a letecké zájezdy. Maximální 
výše slevy je 800 Kč.

Sleva pro klienty, kteří se alespoň tři
krát zúčastnili některého z našich více
denních zájezdů. Podmínkou je složení 
zálohy nejméně 1000 Kč. Sleva platí 
pro autobusové zájezdy a nevztahuje 
se na jednodenní a letecké zájezdy.  
Maximální výše slevy je 800 Kč.

Sleva pro klienty, kteří se alespoň 
dvakrát zúčastnili některého z našich 
vícedenních zájezdů. Podmínkou je 
složení nejméně 30% z álohy. Sleva 
platí pro letecké zájezdy a ne vztahuje 
se na jednodenní a autobusové zá
jezdy. Maximální výše slevy je 500 Kč.

SLEVA
při včasné rezervaci 

SLEVA
pro stálé klienty

SLEVA
na letecké zájezdy

CO JE DOMA, TO SE POČÍTÁ!
NEPŘEHLÉDNĚ TE NAŠI  ŠIROKOU NABÍDKU SLE V

Vážené dámy, vážení pánové, milí klienti,

vzhledem k současné výjimečné situaci v cestovním ruchu vydáváme katalog 
zájezdů na rok 2021 pouze v elektronické podobě.

Katalog je pro snazší orientaci rozdělen na několik částí. V roce 2020 nebylo 
možné ani přes zájem klientů některé zájezdy uskutečnit, proto je i v letošním 
katalogu přinášíme znovu. A k tomu navíc, tak jak jste zvyklí, přidáváme i další 
novinky. Věříme, že si vyberete.

Za kolektiv zaměstnanců CK ČEBUS vám přeji pevné zdraví a těšíme se na vás 
na našich zájezdech!

Mgr. Miroslav Polák, ředitel CK ČEBUS
cest y za operou



Ještě před deseti lety pojem čínské vinařství nic neznamenal. Časy se však změnily. Dnes  
má Čína největší rozlohy vinohradů na světě, investuje do nových technologií a učí se 
od předních světových enologů a sommeliérů. Nabízíme vám možnost osobně se podívat 
na počátek cesty čínského vinařství k celosvětovému úspěchu. Jsme první v Česku, kdo  
takový zájezd uspořádal,a letos jej pro mimořádný úspěch opakujeme – uvidíte nevídané!

Cena zahrnuje | letenku z Vídně do Pekingu a zpět, transfery dle programu, 7 × nocleh v hotelech 
*** ve dvoulůžkových pokojích se snídaní, 7 × hlavní jídlo v restauracích (večeře nebo obědy), 
zpáteční jízdenku na rychlovlak Peking–Jen-tchai, vstupy do navštívených objektů a degustace 
vína dle programu, služby místního i českého průvodce a enologa, zákonné pojištění CK. 
Cena nezahrnuje | transfer z Brna na letiště a zpět 450 Kč jedním směrem, cestovní pojištění 
včetně storna zájezdu, čínské vstupní vízum cca 2 980 Kč (platnost pasu musí být minimálně  
6 měsíců ode dne návratu do Evropy), spropitné cca 30 € na osobu. Upozornění | Čínský tour 
operátor si vyhrazuje právo změnit pořadí návštěvy památek a objektů v jednotlivých dnech.

ČÍNA

1. den: Sraz na letišti ve Vídni (pro zájemce 
fakultativní transfer mikrobusem z  Brna na 
letiště), odlet do Pekingu.
2. den: V časných ranních hodinách přílet do 
čínské metropole Pekingu, setkání s místním 
průvodcem, cesta do Olympijského centra 
s pověstným stadionem Ptačí hnízdo,  poté 
prohlídka chrámu Nebes, kde čínští císaři 
prosili božstva o úrodu, odpočinek v rozsáh-
lém městském lidovém parku kolem chrámu, 
odjezd do hotelu na ubytování, návštěva Ča
jového domu, večeře na uvítanou (typická 
pekinská kachna), nocleh v hotelu.
3. den: Po snídani v hotelu celodenní výlet 

70 km severně od Pekingu na Velkou čínskou 
zeď. Jde o systém pevností a obranných zdí, 
postavených na obranu proti kočovným ná-
jezdníkům. Původní délka byla 6 360 km. 
K prohlédnutí bude část zdi v průsmyku Ťü
jung. Poté oběd s možností prohlédnout si 
měditepeckou dílnu s vázami a mísami zdo-
benými emailem (metoda cloisonné). Od-
poledne návštěva Údolí hrobek v Čchang
pching, kde je pohřbeno 13 císařů dynastie 
Ming, prohlídka jedné z hrobek a procházka 
po Svaté cestě, střežící příchod k hrobkám. 
Návrat do Pekingu, cestou zastávka v pekin-
ském chutongu, což je původní historická 
zástavba, zachovaná jako památka i  jako 

Termín | 7.–16. září | Cena | 43 980 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 7 760 Kč

Peking • Velká čínská zeď • Jen-tchaj • Pcheng-laj

kontrast s nynější moderní tváří města, noc-
leh v tomtéž hotelu.
4. den: Po snídani v hotelu cesta k prohlídce 
centra Pekingu: náměstí Nebeského klidu 
(Tchien-an-men-Kuang-čchang) – největší 
náměstí na světě s  mauzoleem Mao Ce
tunga, Zakázané město  – palác čínských 
vládců, ze kterého vládli od roku 1420 císaři 
z dynastií Ming a Čching takzvané Říši středu, 
odjezd do stejného hotelu, večer možnost 
návštěvy představení kungfu – bojového 
umění šaolinských mnichů, nocleh.
5. den: Po snídani v  hotelu odjezd na ná-
vštěvu vinařského muzea v  Lungchuej 
v nejstarším pekinském vinařství Dračí pečeť 
založeném v roce 1910 – prohlídka s degus-
tací dvou až tří vzorků vína, následuje cesta 
na nádraží v Pekingu a odjezd rychlovlakem 
(cestovní rychlost 309 km/h) v 15.35 do histo-
rického centra čínského vinařství – přístavu 
Jentchai se 7 miliony obyvatel na pobřeží 
Pochajského a Žlutého moře. Příjezd ve 21.14, 
transfer do hotelu, nocleh v Jen-tchai. 
6. den: Po snídani v hotelu návštěva a pro-
hlídka muzea vinařské kultury společnosti 
Changyu včetně historického podzemního  
vinného sklepa, ochutnávka 4 vzorků vína 
a vlastnoruční naplnění své láhve vína – su-
chý cabernet sauvignon, s vlastní fotografií 
na etiketě. Následuje návštěva a  prohlídka 
supermoderního mezinárodního vinařského 
městečka (vybudováno za pomoci odborníků 
z celého světa a otevřeno 12. srpna 2018) – 
projížďka vozítky areálem s nejmodernějšími 
vinařskými technologiemi, expozice úpravy 
a  šlechtění vinné révy, proces výroby vína, 
automatické chlazení vína – řízené kvašení, 
výzkumná pracoviště, dva vinné sklepy 
a další. Večeře a nocleh v Jen-tchai.
7. den: Po snídani v hotelu cesta autobusem 
do města Pchenglaj, kde navštívíme vinař-

ský palác Chateau JunDing ve vinařském 
údolí Nanwang. Nachází se zde jedna z nej-
větších vinic v Číně, která dodává nejkvalit-
nější hrozny. Prohlédneme si samotné cha-
teau, seznámíme se se zpracováním vinné 
révy, s výrobní technologií a ochutnáme šest 
vzorků místních vín. Poté navštívíme moderní 
Penglai Pavilion se spoustou zajímavostí 
a  komentovanou prohlídkou areálu: Dračí 
pavilon, palác Tchien-chou, hlavní pavilon, 

vodní město a další. Volný čas na náměstí se 
sousoším legendárních Osmi nesmrtelných. 
Návrat na nocleh v Jen-tchai.
8. den: Po snídani v hotelu cesta na pano-
ramatickou vyhlídku na Jentchajské hory, 
poté cesta na pobřeží Žlutého moře, kde byly 
vybudovány první přímořské lázně v Číně – 
zde volný program s možností opalování. Po 
obědě cesta na nádraží a v 15.20 odjezd ex-
presem do Pekingu. Příjezd ve 21.52, odjezd 
do hotelu, nocleh.
9. den: Po snídani návštěva rozsáhlého kom-
plexu císařského Letního paláce, odpoledne 
návštěva výrobny přírodního hedvábí a mož-
nost nákupu dárků, pozdě večer transfer na 
mezinárodní letiště v Pekingu.
10. den: Krátce po půlnoci odlet z Pekingu 
zpět do Evropy, přílet na letiště do Vídně 
tentýž den v ranních hodinách, pro zájemce 
fakultativní transfer busem do Brna.

Cesty za světovým vinařstvím
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Cena zahrnuje | transfer autobusem z Brna na letiště a zpět, zpáteční letenku Praha – Tel Aviv 
včetně letištních tax, 7 × ubytování v hotelech *** s polopenzí ve dvoulůžkových pokojích, 
autobusovou přepravu po Izraeli, vstupy uvedené v programu, celkem 8 × návštěvu vinařství 
s degustací vín, jízdenku na lanovku na Masadu, služby vedoucího zájezdu, služby místního 
průvodce, pojištění CK pro případ úpadku. 
Cena nezahrnuje | nápoje k večeřím, obědy (každý den bude v programu vyhrazen čas k obě-
du), fakultativní plavbu lodí po Genezaretském jezeře, vstupné na pláž u Mrtvého moře (není 
povinné), obvyklé a místní vyhláškou stanovené spropitné pro místního průvodce a řidiče 
autobusu (cca 50 USD nebo EUR na osobu – bude upřesněno v pokynech na cestu), cestovní 
pojištění včetně pojištění pro případ storna.

1. den: Odjezd z Brna na letiště v Praze nebo 
Vídni, odlet pravidelnou linkou do Tel Avi
vu, po příletu setkání s  místní průvodkyní 
a  transfer autobusem do hotelu na pobřeží 
Středozemního moře, ubytování, večeře, po 
večeři volno v přímořském letovisku.
2. den: Po snídani odjezd autobusem do an-
tického města Caesarea, prohlídka zbytků 
impozantního akvaduktu, pokračování v ces-
tě do přímořského horského masivu Carmel, 
návštěva vinařství s degustací vína ve vinař-
ské obci Zychron Yaakov (nejspíš půjde o vi-
nařství Carmel Winery založené baronem 
Edmondem Rotschildem v roce 1882, aktuál-
ně největší vinařské družstvo v  zemi). Cesta 
po úbočí horského hřebenu až do největšího 
přístavu v  Izraeli – Haify. Zde návštěva dru-
hého vinařství s  degustací vín. Odpoledne 
přejezd z  pobřeží do vnitrozemí. Ubytování 
v hotelu v Galileji poblíž Genezaretského je-
zera, večeře, volno.
3. den: Po snídani odjezd do obce Kafr Kan
na, česky Kana Galilejská, kde podle Nové-
ho zákona učinil Ježíš Kristus svůj první zá-
zrak, tematicky ladící s naším zájezdem – na 
svatbě proměnil vodu ve víno. Pokračování 
v cestě do biblického Nazaretu, kde bydlela 
Svatá rodina, návštěva moderního chrámu 
Zvěstování Panně Marii a také kostela sv. Jo-
sefa. Přejezd k biblické hoře Tábor (Tavor) – 
na níž se událo slavné Proměnění Páně. Pod 
horou navštívíme zajímavé vinařství Tavor, 
kde ochutnáme skvělá vína. Cesta povede dál 
ke Genazaretskému jezeru na řece Jordán 
(také označovanému jako Galilejské moře). 
Vyjde-li čas, nabízí se fakultativně plavba lodí 
po jezeře. Prohlídka lázeňského města Tibe
rias pojmenovaného po druhém římském 

císaři. Odpoledne cesta na severní pobřeží 
jezera do slavných biblických míst jako jsou 
Hora Blahoslavenství (zde Ježíš kázal zá-
stupům) a Tabgha (původně rybářská osada, 
kde došlo k zázraku nasycení zástupů dvěma 
rybami a pěti chleby). Přejezd do hotelu u je-
zera, ubytování, večeře.
4. den: Po snídani odjezd do bývalé rybářské 
osady Capernaum (Kafernau), prohlídka 
domu rybáře Šimona – později sv. Petra  – 
a také zbytků staré synagogy, v níž konal zá-
zraky Ježíš Kristus. Překročení horního toku 
řeky Jordán a cesta vzhůru na Golanské vý
šiny, které jsou součástí Izraele od roku 1967. 
Zde návštěva jednoho z nejznámějších a také 
největších vinařství v Izraeli firmy Golan Hei
ghts Winery – prohlídka a  degustace vín. 
Přejezd do dalšího vinařského podniku na 
Golanských výšinách – Chateau Golan Wi
nery, které nese označení boutique winery 
a patří k nejlukrativnějším podnikům v zemi. 
Prohlídka a  ochutnávka vín. Na výšinách si 
ještě prohlédneme horský masiv Hermon – 
nejvyšší pohoří v  Izraeli na syrských hrani-
cích, v  němž se nacházejí lyžařské areály. 
Odpoledne dlouhý přejezd údolím Jordánu 
kolem Jardenitu (místo, kde Jan Křtitel po-
křtil Ježíše) a  Judskou pouští z  Galileje do 
Judeje. Příjezd do Betléma – místa narození 
Ježíše Krista. Ubytování a večeře.
5. den: Po snídani návštěva betlémského 
chrámu Narození Páně včetně krypty a také 
sousedního katolického kostela sv. Kateři
ny. Přejezd do kibucu Tzuba, v němž navští-
víme stejnojmenné vinařství, které je proslu-
lé znamenitými víny. Prohlídka a  degustace 
vín. Odpoledne ještě návštěva a  prohlídka 
vinařství Domaine du Castel s  degustací. 
Návrat do Betléma, večeře, volno.
6. den: Po snídani v hotelu přejezd do hlav-
ního města Izraele Jeruzaléma – okruh 
městem, nejdřív autobusem a později pešky: 
panoramatický výhled z  Olivetské hory na 
město v  hradbách, bazilika Všech národů, 
Getsemanská zahrada (místo, kde zradil Ji-
dáš Ježíše), přes údolí Kidron vstup do Staré-
ho města, výstup Křížovou cestou se 14 za-
staveními Ježíše od domu Piláta Pontského 
až na Golgotu (Via Dolorosa), návštěva chrá

Termín | 13.–20. června | Cena | 48 620 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 13 300 Kč

Cesta za světovým vinařstvím
IZR AEL

mu Božího hrobu, přechod do židovského 
města, zde prohlídka obchodní třídy Cardo 
a Zdi nářků, poté individuální volno v Jeru-
zalémě. Navečer začíná svátek sabath (šábes) 
a vše v židovské části města se zavírá a umlká 
včetně vinařství a  vinoték. Proto jako určitá 
rarita tohoto zájezdu bude zařazena návště-
va vinařství Cremisan za Jeruzalémem na 
palestinském území, kde zavřeno nemají. 
Prohlídka a degustace vína. Návrat do Betlé-
ma, večeře, volno.
7. den: Po snídani v  hotelu cesta Judejskou 
pouští hluboko dolů (420 metrů pod úrovní 
hladiny světového oceánu) k Mrtvému moři 
na hranici s Jordánskem. Cesta po západním 
břehu kolem Kumranu (místa nálezu slav-
ných svitků) až na jih moře k horské pevnosti 
Masada z 1. století před n. l. Výjezd lanovkou 
do opevněného tábora, kam se Židé po zni-
čení Jeruzaléma uchýlili před Římany a  po 
tříleté obraně spáchali hromadnou sebe-
vraždu. Úžasný výhled na kotlinu Mrtvého 
moře a  pobřežní hory v  Jordánsku. Po sjez-
du z Masady cesta k pláži na břehu Mrtvého 
moře, kde se lze opalovat a koupat. Návrat do 
Betléma, večeře, volno.
8. den: Po snídani odjezd z Betléma do nej-
většího města Izraele, Tel Avivu. Cestou za-
stávka v  kibucu Nachshon, kde navštívíme 
vinařství Sorek – prohlídka a degustace vín. 
V  Tel Avivu navštívíme nejdříve historický 
přístav Jaffo (zde přistávaly lodě z  Evropy 
s  bojovníky při křižáckých výpravách), kde 
je nyní spousta kaváren, cukráren a vináren. 
Vyjde-li čas, navštívíme i  nejkrásnější pláž 
u  Středozemního moře – krátké opalování 
a koupání. Pobyt v Tel Avivu zakončíme pro-
hlídkou centra moderního velkoměsta, které 
má zcela evropský charakter. A  protože ne-
děle je v Izraeli normální pracovní den, bude 
zde i možnost nákupů. Transfer z Tel Avivu na 
letiště Bena Guriona, odlet pravidelnou lin-
kou do Prahy nebo Vídně. Po příletu transfer 
do Brna.
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Termín | 16.–25. května | Cena | 31 960 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 8 220 Kč

Vinařská Kampánie | Neapol • Marche • Abruzzo • Umbrie
ITÁLIE

Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 9 × uby-
tování (1 × se snídaní, 8 × s polopenzí) v hotelech 
*** ve dvoulůž kových pokojích s příslušenstvím, 
uvedené degustace vína, lodní lístek Sorren-
to–Capri a zpět, vstupenku do Pompejí, služby 
průvodce a enologa, pojištění CK.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, další 
stravovací služby, vstupy do muzeí a objektů, 
další lodní lístky.

1. den: Odjezd z Brna v 5.30, cesta směr Ví-
deň, Benátky až do kraje Emilia Romagna. 
Večerní prohlídka centra Boloně – sídla nej-
starší univerzity v  Evropě, typická architek-
tura z nepálených cihel a šikmé městské věže. 
Ubytování a večeře v hotelu v oblasti Boloně.
2. den: Po snídani cesta podél Jaderského 
moře pod horským masivem Gran Sasso 
směrem na Anconu do kraje Marche. Zde 
návštěva vinařství s  degustací vín, buď Azi
enda Agraria Guerrieri nebo Umani Ronchi. 
Odpoledne pokračování v cestě kolem moře 
do kraje Abruzzo, k večeru krátká prohlídka 
metropole kraje – města Pescara. Nocleh 
s večeří v kraji Apulie v okolí města Foggia.
3. den: Po snídani cesta přes masiv Apenin na 
západní pobřeží, cestou návštěva dvou vinař-
ství s  apelací DOCG v  Monte Falcione (Azi
enda Agricola di Meo nebo Donnachiara) 
a  v  Sorbo Serpico (Freudi di San Gregorio 
nebo Cantine di Marzo). Příjezd do Neapole, 
metropole Kampánie, krátká odpolední pro-
hlídka historického centra města: Castel Nu
ovo, Palazzo Reale, zahrady Caserta, divadlo 
San Carlo, katedrála a další. Ubytování a ve-
čeře v hotelu v oblasti Neapole.
4. den: Po snídani návštěva dvou typických 
vinařství v okolí Neapole (Cantine degli As
troni nebo Sorrentino vini nebo Bosco de 
Medici nebo Azienda vinicola Forno nebo 
Cantine Ferrarocantina del Vesuvio), odpo-
ledne příjezd do Pompejí – lávou zavaleného 
antického města pod vrcholem sopky Vesuv, 
individuální prohlídka vykopávek. Návrat do 
hotelu, večeře a nocleh.

5. den: Po snídani přejezd do Sorrenta, celo-
denní výlet na Capri, ostrov římských císařů, 
spisovatelů a celebrit. Města Capri a Anaca
pri, klášter a  Augustovy zahrady, Parco Au-
gusto s  vyhlídkovými terasami, slavné vily 
San Michele, Casa Malaparte, Villa Jovis a jiné. 
V případě vhodného počasí a viditelnosti vý-
jezd sedačkovou lanovkou na Monte Solaro. 
Cesta nad vinicemi s návštěvou vinařství s de-
gustací (Scala Fenicia nebo Cantina Isola di 
Capri). Možnost výletu lodí kolem pobřeží, 
pozdě odpoledne návrat na pevninu do pří-
stavu Sorrento, prohlídka města, návrat na 
ubytování, večeře v hotelu a nocleh.
6. den: Po snídani výjezd na vrchol sopky 
Vesuv, odkud je nezapomenutelná vyhlídka 
na Neapolský záliv, zdatní jedinci s vhodnou 
obuví mohou vystoupit až ke kráteru sopky 
(asi 50 minut chůze), sjezd na pobřeží, ná-
vštěva antického Herculanea (individuální 
prohlídka). Během dne návštěva dvou vinař-
ství nedaleko od pobřeží (Cantine Marsia 
Cuomo nebo Tenuta iovine nebo Le vigne 
di Raito nebo Vinicola de Angelis), ubyto-
vání a večeře v hotelu v oblasti Paesta.
7. den: Po snídani prohlídka města Paestum – 
antická Poseidonia pojmenovaná podle 
boha moře, fórum, lázně, amfiteátr, dórské 
chrámy, římské cesty a  hradby, nekropole), 
dále Palinuro a  okolí. Zde degustace speci-
alit, sýrů i uzenin, dále výlety busem vnitro-
zemím i po pobřeží, malá města ve skalách, 
výlet lodí, v průběhu dne návštěva jednoho 
místního vinařství s degustací (Viticoltori de 
Conciliis nebo San Salvatore nebo Marino), 

návrat na ubytování, večeře a nocleh.
8. den: Po snídani cesta busem na jih Kam-
pánie, prohlídka kartuziánského kláštera 
sv. Vavřince (UNESCO) – největšího kláštera 
v Itálii, dále jeskyně ve vnitrozemí Kampánie 
(UNESCO), malebné městečko Piscitto, mož-
nost plavby lodí kolem pobřežních skal, pro-
hlídka a  degustace vín v  nejjižnějším vinař-
ství Kampánie Fattoria Albamarina, návrat 
do hotelu v Paestu, večeře.
9. den: Po snídani cesta po dálnici do kraje 
Umbria, zde návštěva vinařství s  degustací 
ve slavné oblasti Sagrantino di Montefalco 
DOCG (Arnaldo Caprai nebo Tenuta Rocca 
di Fabbri nebo Cantina Todini nebo Saio 
Assisi), poté návštěva poutního místa Assisi, 
k večeru příjezd do krajské metropole Peru
gie, večeře, nocleh v hotelu.
10. den: Po snídani cesta zpět do Brna s pře-
stávkami, příjezd do Brna pozdě večer.

Termín | 28.–31. října | Cena | 8 940 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 2 160 Kč

stace ve vinném sklepě. Ubytování v  hotelu 
v Dunajské Stredě nebo okolí. Navečer mož-
nost návštěvy místních termálních lázní Ther
malpark (otevřeno až do 21.00).
3.den: Po snídani přejezd do Nitranské vi
nařské oblasti. Návštěva vinařského družstva 
v  Mojmírovcích – údajně nejlepšího produ-
centa červených vín na Slovensku. Odpoledne 
exkurze a  degustace ve vinařském podniku 
Víno Nitra. Ubytování v hotelu v Nitře. Mož-
nost návštěvy termálních lázní Podhájska.
4. den: Po snídani cesta na západní Slovensko. 
Zde možnost poznání nových směrů ve slo-
venském vinařství – návštěva nového vinař-
ského podniku v kaštieli Krakovany na Pováží 
poblíž Piešťan. Seznámení s  novými trendy 
a degustace vín. Při cestě do Brna zastávka na 

1. den: Odjezd z Brna v 7.30, cesta přes Hodo-
nín do Skalice na Záhoří. Návštěva vinného 
sklepa firmy Masaryk (specialista na frankov-
ku) s  degustací vína. Pokračování v  cestě po 
Malokarpatské vinařské oblasti do Trnavy. 
Návštěva, prohlídka a  degustace v  prestižní 
společnosti Mrva Stanko, která je řazena mezi 
tři nejlepší vinařství na Slovensku. Ubytování 
v  Trnavě nebo okolí. Navečer možnost odjet 
do obce Slovenský Grob na tradiční husí hody 
(podmínka je min. 12 účastníků).
2. den: Po snídani odjezd do Bratislavy, okruh 
s průvodcem centrem města. Později návštěva 
Národního salónu vín Slovenské republiky. 
Degustace slovenských vín s přednáškou míst-
ního sommeliéra. Odpoledne přejezd do Jiho
slovenské vinařské oblasti. Prohlídka a degu-

Za vínem na Slovensko | 1. část: západ

Cena zahrnuje | autobusovou dopravu, 
3 × ubytování v hotelu *** se snídaní (dvou-
lůžkové pokoje), 6 × exkurzi ve vinařských 
podnicích s degustací vína, vstupenku do 
Salónu vín SR s degustací, služby průvodce, 
pojištění pro případ úpadku CK.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění.
Fakultativně | doprava z hotelu na husí hody 
a zpět 260 Kč, jídlo na hodech si každý objed-
nává a platí sám.

SLOVENSKO

vrcholu Bradlo u mohyly jednoho ze zaklada-
telů Československa – Milana Rastislava Šte
fánika. Příjezd do Brna kolem 19 hod.
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Podersdorf am See
Termín | připravujeme | Cena | 690 Kč

66. vinobraní ve vinařském městečku Retz
Termín | sobota 25. září | Cena | 450 Kč

R AKOUSKO

09.30 odjezd z Brna směr Znojmo, Retz.
11.00 Retz – prohlídka katakomb s degustací 
vín, větrný mlýn s vyhlídkou nebo posezení 
na náměstí s hudebním programem.
Odpoledne hudební program na náměstí, 
stánky s občerstvením, degustace vín. Rad-
niční věž s vyhlídkou. 
13.00 slavnostní průvod alegorických vozů 
s vinařskými náměty.

10.00 odjezd z Brna ze stanoviště CK Čebus 
směr Bratislava do Burgenlandu. 
13.00 příjezd do Podersdorfu, tradiční prů-
vod vinařů s li do vými zvyky a degustací mla-
dého vína a místních specialit.
15.00–20.00 návštěva sklepů, degustace 
vzorků a nákup vín. 15 vinných sklepů, před-
po kládané vstupné 45 €, z toho 30 € poukaz 

10.00 odjezd z Brna ze stanoviště CK Čebus 
směr Bratislava do Burgenlandu. 
12.45 příjezd do Golsu 
13.00–20.00 návštěva sklepů, degustace 
vzorků a  nákup vín. Více než 80 vinných 
sklepů, vstupné asi 60  €, z  toho 2x poukaz 
15  € na odběr vína (cena bude upřes něna 

9.15 odjezd směr Břeclav a Bratislava do ra-
kouské spolkové země Burgenland.
12.45 příjezd do Rustu, vi nař ského měs-
tečka na břehu Nezi derského jezera. 
13.00–14.00 vítání nového vína ve vinařské 
akademii – spolkový dvůr Seehof.
14.00–18.00 degustace vzorků vín v rámci 

09.30 odjezd směr Břeclav, Bratislava, Ra-
kousko – spolková země Burgenland, oblast 
Neziderského jezera, obec Mönchhof.
13.00 návštěva sklípků, degustace vzorků 
vín ve více než 20 sklípcích.
20.00 odjezd do Brna, cca 22.30 příjezd.

11.45 odjezd směr Mikulov, Poysdorf. 
13.00–20.30 tradiční vinařské slavnosti, 
degustace vín oblasti Wein viertel a  jižní 
Moravy. 

Gols
Termín | připravujeme | Cena | 690 Kč 

Rust | Západní břeh Neziderského jezera
Termín | připravujeme | Cena | 690 Kč 

Mönchhof 
Termín | připravujeme | Cena | 690 Kč

Weinparade v Poysdorfu
Termín | sobota 22. května | Cena | 300 Kč

na odběr vína (cena bude upřes něna Svazem 
ra kous kých vinařů).
20.30 odjezd z Podersdorfu do Brna. 
23.00 předpokládaný návrat do Brna.
Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby 
průvodce. 
Cena nezahrnuje | vstup do vinných sklepů, 
cestovní pojištění.

Svazem ra kous kých vinařů).
20.30 odjezd z Golsu do Brna.
23.00 předpokládaný návrat do Brna.
Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby 
průvodce. 
Cena nezahrnuje | vstup do vinných sklepů, 
cestovní pojištění.

akce Ruster Herbst Zeitlos: více než 28 sklepů, 
vstupné cca 20 €, bez poukazu na odběr vína.
19.00 odjezd z Rustu přes Bratislavu.
22.00 předpokládaný příjezd do Brna.
Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby 
průvodce. Cena nezahrnuje | vstupné do 
sklepů cca 25 €, cestovní pojištění.

Cena zahrnuje | dopravu, služby průvodce.
Cena nezahrnuje | vstupné do sklepů cca 
45 €, v ceně je zahrnuta degustace všech vy-
stavovaných vín a poukázka v hodnotě 20 € 
na odběr vína dle vlastního výběru, cestovní 
pojištění.

21.00 odjezd do Brna, návrat cca 22.00. 
Cena zahrnuje | dopravu, služby průvodce. 
Cena nezahrnuje | vstupné do areálu cca 
12 €, pojištění lé čeb ných výloh.

19.30 ukončení slavnosti ohňostrojem.
20.30 odjezd do Brna, návrat cca 22.00. 
Fakultativně | vstupné na vinobraní dospělí 
6 €, děti do 14 let zdarma, muzeum v pod-
zemí Erlebniskeller – katakomby s vinařskou 
tématikou a degustací 11 €.     
Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby 
průvodce.
Cena nezahrnuje | vstupy a pojištění.
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Tyto zájezdy jsou pořádány ve spolupráci s Národním divadlem Brno
Do světa za operou a muzikálem

Cena zahrnuje | letenku do Petrohradu 
a zpět, 5 × nocleh v hotelu **** se snídaní 
ve dvoulůžkových pokojích, služby českého 
a místního prů vodce, dopravu busem dle 
programu a pojiš tění CK.
Cena nezahrnuje | vyřízení elektronického 
víza do Ruské federace 490 Kč (možnost 
změn), komplexní pojištění, vstupné a fa-
kultativní výlety, dopravu autokarem z Brna 
na letiště a zpět, vstupenky na divadelní 
představení. Upozorňujeme, že kvůli vyříze-
ní víza je nutné přihlásit se na zájezd nejpoz-
ději 10 dní před odjezdem a je potřeba dodat 
do CK pasové údaje a 1 pasové foto. Foto 
stačí zaslat elektronicky, případně se můžete 
nechat vyfotit digitálně v CK. Cestovní pas 
musí být platný minimálně 6 měsíců od data 
ukončení zájezdu (možnost změn).
Fakultativně | Ermitáž a Petropavlovská pe-
vnost 1 870 Kč (součást okruhu s průvodcem), 
Carskoje Selo (Puškin) včetně Jantarové kom-
naty s průvodcem 1 480 Kč; Petrodvorec au-
tobusem – palác a zahrady 990 Kč, vstupenka 
na představení Labutí jezero v Ermitážním di-
vadle 3 460 Kč. Nabídka Mariinského divadla 
bude zájemcům zaslána v průběhu jara.

1. den: Odjezd pro zájemce autokarem 
z Brna na letiště do Prahy za příplatek, v do-
poledních hodinách odlet do Petrohradu, 
přílet na letiště Pulkovo, transfer do hotelu, 
ubytování, večer pro zájemce krátká pro-
cházka po Něvském prospektu, návrat do 
hotelu metrem, nocleh.
2. den: Po snídani v hotelu autokarový i pěší 
okruh městem s  průvodcem (Smolenský 
chrám, nábřeží řeky Něvy, budova Admi
rality, Něvský prospekt, Kazaňský chrám, 
chrám sv. Izáka, divadlo, chrám Krista Spa
sitele na krvi, náměstí Umění a další), poté 
volno k  individuálnímu programu nebo (za 
příplatek) návštěva Ermitáže a Petro pav lov
ské pevnosti, pozdě od poledne průvodce 
organizuje pro zájemce plavbu lodí s  výkla-
dem po řece Něvě a petrohradských kanálech 
Mojka a  Fontanka, popřípadě i  společnou 
večeři v  luxusnější restauraci s  programem, 
návrat do hotelu.
3. den: Po snídani v  hotelu celý den volno 
k  individuálnímu programu (muzea a  gale-

Termín | 1.–6. července  | Cena | 18 970 Kč | pro abonenty NdB a členy SPNdB 18 470 Kč
Příplatek | jednolůžkový pokoj za 730 Kč/noc

Bílé noci v Petrohradě | Ermitážní divadlo: P. I. Čajkovskij – Labutí jezero (fakultativně) 
+ opera i balet v Mariinském divadle v rámci festivalu Hvězdy bí lých nocí (fakultativně)

rie, nákupní centra, módní butiky) nebo pro 
zájemce fakultativně výlet autokarem do 
města Puškin (dříve Carské Selo), návštěva 
barokního paláce careven Alžběty a  Kate
řiny Veliké včetně slavné Jantarové kom
naty (kopie nacisty ukradeného souboru) 
a  parku, odpoledne návrat do Petrohradu – 
pozdě odpoledne cesta do Ermitážního di
vadla v Zimním paláci na představení baletu 
P. I. Čajkovského Labutí jezero (fakultativní 
program) nocleh v hotelu.
4. den: Po snídani v hotelu individuální 
program v „Benátkách severu“ nebo pro zá-
jemce opět fakultativní výlet do slavného 
Petrodvorce (Petergof – palác cara Petra I. 
Velikého) na mořském pobřeží s překrásným 
parkem, návrat do hotelu, večer fakultativně 
návštěva představení v Mariinském divadle 
v rámci festivalu Bílé noci. O půlnoci (fakulta-
tivně) možnost okruhu nočním Petrohradem 
včetně zhlédnutí zvedání mostů nad Něvou – 
organizuje na místě průvodce CK.
5. den: Po snídani celý den volno v Petro-
hradu k individuálnímu programu (například 
Ruské muzeum, Vojenskonámořní mu
zeum, Jusupovský palác, nákupní galerie, 
Letní sad, Michailovský sad atd.).
6. den: Po snídani možnost návštěvy kláš
tera Alexandra Něvského včetně přilehlých 
hřbitovů, kde jsou pohřbeny nejvýraznější 
osobnosti ruské kultury, umění i vědy, kolem 
poledne odjezd na letiště Pulkovo a odlet do 
Prahy, po příletu fakultativně transfer auto-
karem do Brna.
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Termín | 8.–9. srpna (neděle a pondělí)
Cena | od 2 990 Kč podle druhu vstupenky | 
členové SPNdB a abonenti NdB od 2 840 Kč

Termín | 21.–22. srpna (sobota a neděle)
Cena | od 2 990 Kč podle druhu vstupenky | 
členové SPNdB a abonenti NdB od 2 840 Kč

Český Krumlov | divadlo s otáčivým hledištěm v zámeckém parku:
Burton Lane / Yip Harburg – Fred Saidy / Jiří Voskovec a Jan Werich – Divotvorný hrnec

Český Krumlov | divadlo s otáčivým hledištěm v zámeckém parku
Petr Iljič Čajkovskij – Šípková Růženka (Spící krasavice) – klasický balet

1. den: V 10.15 odjezd z Brna do Telče, pro-
hlídka historického centra (UNESCO). Pokra-
čování do Třeboně, krátká prohlídka centra, 
prostor pro pozdní oběd. Příjezd do České
ho Krumlova (UNESCO), ubytování v hotelu 
v  oblasti, procházka historickým centrem 
s  průvodcem, prostor na večeři. Od 21.00 
představení slavného amerického muziká-
lu Divotvorný hrnec v české verzi Voskov-

ce a  Wericha s  předními českými sólisty ve 
slavném přírodním divadle s otáčivým hle-
dištěm v zámeckém parku.
2. den: Po pozdní snídani v  hotelu cesta 
do Českých Budějovic, prohlídka centra 
jihočeské metropole, dále zastávka v  Jin
dřichově Hradci, prohlídka centra města 
a přestávka na pozdní oběd, pokračování do 
Brna, příjezd do 20.00.

1. den: V 10.15 odjezd z Brna do Telče, pro-
hlídka historického centra (UNESCO). Pokra-
čování do Třeboně, krátká prohlídka centra, 
prostor pro pozdní oběd. Příjezd do České
ho Krumlova (UNESCO), ubytování v hotelu 
v  oblasti, procházka historickým centrem 
s  průvodcem, prostor na večeři. Od 21.00 
představení slavného klasického baletu 
Šípková Růženka Petra Iljiče Čajkovského 
s předními českými i  zahraničními sólisty 
v  přírodním divadle s  otáčivým hledištěm 
v zámeckém parku.
2. den: Po pozdní snídani v  hotelu cesta 
do Českých Budějovic, prohlídka centra 
jihočeské metropole – náměstí Přemysla 
Otakara II. se Samsonovou kašnou, Masné 
krámy, dále zastávka v  Jindřichově Hrad
ci, prohlídka centra města a  přestávka na 
pozdní oběd, pokračování do Brna, příjezd 
do 20. hodiny.

Cena zahrnuje | dopravu autobusem, ubytování v hotelu *** v jižních Čechách ve 
dvoulůžkovém pokoji se snídaní, vstupenku na představení, služby průvodce, pojištění CK. 
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění včetně storna zájezdu (lze sjednat v CK).

Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 
ubytování v hotelu *** v jižních Čechách ve 
dvoulůžkovém pokoji se snídaní, vstupenku 
na představení, služby průvodce, pojištění 
CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění 
včetně storna zájezdu (lze sjednat v CK).

15.45 odjezd z Brna do Valtic k zámku (pa-
mátka UNESCO).
17.15 individuální prohlídka centra morav-
ského vinařství a zámku Valtice.
19.00 koncert sólistů České filharmonie 
Praha a  ruských umělců (v  rámci akce Dny 
ruské kultury v ČR) v zámecké jízdárně spo-
jený s  degustací těch nejlepších vín z  pro-
dukce předních moravských vinařství Vinse
lekt Michlovský a František Mádl (program 
koncertu bude zveřejněn v srpnu). 
21.00 ukončení koncertu, přechod hostů se 
zlatými vstupenkami na raut do společen-

Termín | připravujeme
Stříbrná vstupenka | 1 590 Kč: koncert s degustací vína, doprava z Brna a zpět (bez dopravy 1 390 Kč)
Zlatá vstupenka | 1 990 Kč: koncert s degustací vína, doprava z Brna a zpět, vstup na bohatý raut 
na zámku ve Valticích po skončení koncertu (bez dopravy jen 1 790 Kč)
Sleva | pro abonenty NdB a členy KPOB sleva 100 Kč

ského sálu zámku. Půl hodiny po skončení 
koncertu (pro držitele zlatých vstupenek po 
skončení rautu)  odjezd autobusem zpět do 
Brna – doba jízdy cca 1 hodina.

Hudba a víno | VI. ročník hudebního cyklu na zámku Valtice 
pořádá Česká filharmonie Praha, vinařský podnik Vinselekt Michlovský, reklamní společnost SNIP&Co. a státní zámek Valtice
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Cena zahrnuje | zpáteční letenku Praha/Vídeň–New York včetně letištních tax, 5 × ubytování 
v hotelu *** se snídaní ve dvoulůžkových pokojích (dle místních zvyklostí manželská postel, 
oddělené postele za příplatek) s příslušenstvím v Brooklynu, transfery z letiště k hotelu a zpět, 
služby průvodce CK Čebus, pojištění CK. 
Cena nezahrnuje | vstupenku na operu cca 5 490 Kč, další vstupy ve městě, cesty MHD 
(cca 33 USD za týdenní jízdenku), pojištění, fakultativní akce, vyřízení vstupu do USA (ESTA).
Fakultativně | jednodenní výlet vlakem do Washingtonu cca 2       990 Kč (pro min. 10 osob), 
transfer z Brna na letiště a zpět.  

Termín | advent | přesné datum a titul opery bude upřesněn v srpnu 
Cena | 1 190 Kč včetně vstupenky | 550 Kč pouze doprava
Sleva pro abonenty NdB a členy KPOB 1 090 Kč

Termín | 12.–18. května | Cena | 35 990 Kč + cena vstupenky cca 5 490 Kč | pro abonenty  
NdB a členy SPNdB 33 990 Kč + cena vstupenky | Příplatek za jednolůžkový pokoj 980 Kč/noc

New York | Metropolitní opera: Wolfgang Amadeus Mozart – Don Giovanni

1. den: Sraz s  průvodcem na letišti v  Praze 
nebo ve Vídni (bude upřesněno), pro zá-
jemce za příplatek transfer z Brna na letiště. 
Odlet do New Yorku s  přestupem v  Evropě,  
transfer do hotelu  v Brooklynu a ubytování. 
Pozdě odpoledne pro zájemce jízda metrem 
a procházka po Manhattanu: Times Square, 
střední část Broadwaye s  divadly, návštěva 
slavného mrakodrapu Empire State Buil
ding – nádherný výhled z 86. patra.
2. den: Po snídani celodenní prohlídka New 
Yorku (pěšky a metrem) s důrazem na Dolní 
Manhattan – finanční čtvrť kolem proslulé 
Wall Street, newyorská burza, Federal Hall, 
kostel sv. Trojice, radnice, Brook lynský 
most, procházka čínskou čtvrtí s  možností 
levného a  vydatného oběda, Little Italy, 
bohémské Soho a  čtvrť umělců Greenwich 
Village, pozdě odpoledne návrat do hotelu 
k převlečení a odjezd metrem do Lincolnova 

centra k  návštěvě operního představení 
v Metropolitní opeře – začátek ve 20 hodin, 
zpívá se v  češtině, sólisté budou upřesněni 
v  pokynech na cestu. Po představení cesta 
do hotelu metrem nebo taxi.
3. den: Po snídani v  hotelu buď celý den 
individuální program v New Yorku nebo po-
kračování v prohlídce města s průvodcem – 
staré nádraží Grand Central, katedrála 
sv.  Patrika, MOMA (Muzeum moderního 
umění) s  možností individuální prohlídky, 
Madison Square, Herald Square, New
yorská knihovna, největší obchodní dům 
na světě z  roku 1902 Macy‘s  (prostor k pro-
hlídce i nákupům), Rockefellerovo centrum, 
Times Square, kde průvodce poradí zájem-
cům o  muzikál na Broadwayi při nákupu 
zlevněných vstupenek (sleva až 50 %), večer 
individuální program: návštěva muzikálu dle 
vlastního výběru.
4. den: Po snídani v  hotelu buď celý den 
volno k  individuálnímu programu (muzea 
a galerie, nákupní centra, módní butiky) nebo 
pokračování v prohlídce megapole s průvod-
cem: cesta metrem do oblasti Bat tery Park, 
obhlídka Ground Zero – místa, kde stála 
slavná „Dvojčata“, dnes zde najdeme novou 
budovu World Trade Center, nejvyšší v New 
Yorku. Cesta lodí k Soše svobody, popřípadě 
okružní plavba kolem Manhattanu (pro zá-

jemce lze zajistit i let vrtulníkem nad centrem 
města), nebo pro zájemce výlet vlakem do 
hlavního města USA Washingtonu.
5. den: Po snídani v  hotelu buď celý den 
volno k  individuálnímu programu ve městě 
nebo dokončení prohlídky centra s  průvod-
cem: Upper East Side, Fifth Avenue, Met
ropolitní muzeum s  možností individuální 
návštěvy, Central Park, Guggenheimovo 
muzeum s  možností individuální návštěvy, 
popřípadě i  Intrepid s  Muzeem letectví 
a  vesmíru, večer pak průvodce zorganizuje 
pro  zájemce  návštěvu v  typickém newyor-
ském jazzovém klubu.
6. den: Po snídani v hotelu uvolnění pokojů 
a po té volno pro poslední individuální pro-
hlídky a nákupy nebo vycházka s průvod-
cem k Brooklynskému mostu s nádhernou 
vyhlídkou na Manhattan, krátce po poledni 
cesta na letiště JFK, odlet zpět do Evropy.
7. den: Přílet do Prahy nebo Vídně, fakulta-
tivně cesta zpět do Brna.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 
služby průvodce, vstupenku na před stavení 
opery ve 2. pořadí. 
Cena nezahrnuje | komplexní cestovní 
pojištění včetně storna zájezdu (lze sjednat 
při koupi zájezdu v naší CK).

Adventní Bratislava | Slovenské národní divadlo

11.00 Odjezd z Brna, cesta po dálnici bez 
přestávky do Bratislavy.
12.30 Příjezd do Bratislavy. Procházka s prů-
vodcem předvánočně vyzdobeným historic-
kým centrem slovenské metropole: nábřeží 
Dunaje, Hviezdoslavovo náměstí, adventní 
trhy, Staré město, katedrála sv.  Martina, 
Michalská brána, náměstí SNP, prostor pro 

individuální prohlídku a případnou večeři. 
Velkoměsto má v adventní době kouzelnou 
atmosféru. Osobní volno pro klienty, kteří 
nepůjdou na operu.
19.00 Návštěva představení opery v nové 
budově SND v  luxusní nábřežní čtvrti Eu-
rovea. Půl hodiny po skončení představení 
odjezd zpět do Brna.
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Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 2 × uby-
tování v hotelu *** se snídaní ve dvoulůžkovém 
pokoji, vstupenku na představení opery ve 
veronské Aréně v sektoru E, služby průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | komplexní cestovní pojiš-
tění včetně storna, plavbu lodí kolem polo-
ostrova Sirmione na Lago di Garda cca 10 €.

Termín | 16.–18. července  | Cena | 6 890 Kč | 6 390 Kč pro abonenty NdB a členy SPNdB 
Příplatek za jednolůžkový pokoj 960 Kč/noc

Verona | operní představení v antické Areně (99. sezóna): Giuseppe Verdi – Nabucco

1. den: Odjezd v 5.30 z Brna směr Mikulov 
(možnost nástupu), Vídeň a dále po dálnici 
A2 směr Graz, Klagenfurt, Villach (cestou 
delší zastávka u motorestu na oběd), dále 
směr Udine – Benátky, v pozdních odpoled-
ních hodinách příjezd do historického města 
Padova – prohlídka centra města s velkým 
množstvím památek včetně staroslavné uni-
verzity a baziliky sv. Antonína Padovánského, 
prostor na individuální večeři, ve večerních 
hodinách pokračování v cestě do vinařské 
obce Soave do hotelu na ubytování.
2. den: Po snídani v hotelu odjezd k jezeru 
Lago di Garda, zde program na celé dopo-
ledne včetně prostoru na oběd, možnosti 
programu: plavba lodí kolem poloostrova 
Sirmione, prohlídka hradu a městečka, vy-

užití služeb sirných termálních lázní, koupání 
na pláži jezera, ve 14.30 odjezd do hotelu, 
krátký odpočinek, prostor k převléknutí, na-
večer odjezd od hotelu do Verony, prohlídka 
města, prostor na večeři, návštěva operního 
představení (v ceně zájezdu) v antické Aréně, 
začátek ve 21.00, po představení, které trvá 
zhruba 3,5 hodiny, odjezd do hotelu.
3. den: Po snídani v hotelu cesta zpět do 
Česka  – cestou zastávka na občerstvení 
a krátkou prohlídku ve městě Udine, metro-
poli regionu Furlánsko – Julské Benátsko, 
pokračování v cestě směr Villach, u jezera 
Wörthersee prostor na oběd – cesta po dál-
nici A2 směr Klagenfurt, Graz, Vídeň a dále 
přes Mikulov. Příjezd do Brna v pozdních ve-
černích hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 1 x uby-
tování se snídaní ve dvoulůžkových pokojích 
v hotelu, služby průvodce, pojištění CK proti 
úpadku. 
Cena nezahrnuje | vstupenku v kategorii dle 
výběru klienta, vinařský degustační program 
ve vinařství Johann W včetně oběda (cca 750 
Kč), komplexní cestovní pojištění.

Cena zahrnuje | dopravu autobusem, služby 
průvodce CK a vstupenku na operu Turandot. 
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění 
včetně storna, které lze sjednat v naší CK.

Termín | 24.–25. dubna | Cena | 2 290 Kč | členové SPNdB a abonenti NdB 2 090 Kč | příplatek za 
jednolůžkový pokoj 910 Kč. 
Ceny vstupenek | 2. kategorie – 2 970 Kč, 3. kategorie – 2 520 Kč, 4. kategorie – 2 280 Kč

Termín | sobota 24. července
Cena | 2 590 Kč | členové SPNdB a abonenti NdB 2 390 Kč 
Nástupní místa | Brno | Pohořelice | Mikulov
Pro kolektivy termíny a místo přistavení autokaru dle dohody. 

1. den: Odjezd v  9.00 z  Brna směr Praha 
(možnost přistoupit) a dále po dálnici D8 do 
Drážďan. Příjezd v  pozdní odpoledne, uby-
tování v hotelu v centru města. Po ubytování 
pro všechny zájemce krátká procházka s prů-
vodcem po nejvýznamnějších památkách 
starého města – Zwinger, barokní kated-
rála Frauenkirche, Augustusstrasse. Večer 
od 19.00 návštěva operního představení ve 
slavné Semperově opeře.
2. den: Po pozdní snídani individuální pro-
gram v  Drážďanech – návštěva památek 
v  historickém centru nebo nákupy v  mo-

11.15 Sraz na stanovišti Čebusu č. 7 na au-
tobusovém nádraží naproti hotelu Grand 
v Brně. 
11.30 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Mi-
kulov, Vídeň, Eisenstadt (metropole Bur-
genlandska), příjezd kolem 15.00, prohlídka 
centra města, možnost návštěvy zámku 
Esterházyů včetně nádherného zámeckého 

derních obchodních domech, popřípadě od 
10.00 návštěva světoznámé galerie Zwinger 
(doprava od hotelu autobusem bude zajiš-
těna). Po poledni přejezd autobusem do ČR. 
Zde prohlídka nově vzniklého zámeckého 
vinařství Johann W v  Třebívlicích. Fakulta-
tivně možnost doobjednat prohlídku vinař-
ství a  vinic včetně degustace vína a  degus-
tačního menu (dvouchodový oběd doplněný 
vínem) od 14.00 do 16.00. Zhruba v  16.30 
odjezd přes Prahu do Brna, předpokládaný 
příjezd do 21.00.

parku, návrší s kalvárií a kostelem se sarkofá-
gem slavného skladatele Josepha Haydna, 
který zde působil. Prostor pro individuální 
večeři. Odjezd z města do amfiteátru, kde ve 
20.30 začíná představení slavné Pucciniho 
opery Turandot. Kolem půlnoci odjezd zpět 
do ČR, příjezd do Brna před 4.00 (na noční 
rozjezd MHD). 

Drážďany s návštěvou operního představení: George Bizet – Carmen

Burgenland | letní scéna St. Margarethen: Giacomo Puccini – Turandot

Objevte saskou metropoli Drážďany – město, které je rájem pro milovníky umění a jež 
se nyní pyšní dokonalým skloubením historické a současné architektury. Navštivte 
světoznámou Semperovu operu a neméně slavnou galerii Zwinger. 
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