
Nejkrásnější vánoční trhy 

v Německu čekají jen na nás!!! 

17. 12. 2016, Norimberk - Německo, 560 Kč 

 

Program zájezdu 

Zájezd bude tentokrát koncipován více turisticky. Mám naplánovanou 

cca 10 km dlouhou procházku po největších zajímavostech a památkách 

v Norimberku (k vidění bude například Bílá věž, kašna Ehekarussell, kostel 

sv. Vavřince, ruiny kostela sv. Kateřiny, Katova věž, hrad Kaiserburg, 

museum hraček a další). V případě, že s námi vycházku odmítnete jít, 

můžete si udělat vlastní program nebo se od nás můžete v průběhu odpojit. 

 

Po této procházce se již odebereme na vánoční trhy, na které budete mít 

dostatek času a samostatně si je budete moci projít,ochutnat místní 

specialitky a třeba I nakoupit poslední dárečky pro Vaše nejblížší. 

  



Kdo s námi může jet? 

Akce je prozatím určena pouze pro DUHOVÉ členy a jejich rodinné 

příslušníky. Vzhledem k omezenému počtu míst v autobuse jsme zatím 

přistoupili k variantě 

 

1 dítě (člen Duhy) + 1 rodinný příslušník. 

 

Pokud se nám autobus nepodaří zaplnit, nabídneme místa i dalším 

zájemcům. V případě, že by se nám I přesto z větší části nepodařilo 

autobus zaplnit, budeme nuceni zájezd zrušit. O takové skutečnosti 

bychom Vás neprodleně informovali a vrátili Vám peníze. Věřím, že tato 

situace nenastane. 

 

Co je podmínkou? 

Děti do 12 let včetně mohou jet pouze s doprovodem dospělé osoby! 

Dále je nutné mít s sebou buď platný pas nebo občanský průkaz, a 

nabitý telefon s aktivovaným roamingem! 

 

Pokud děti nemají pas, je možné si vyřídit dětský občanský průkaz, jehož 

cena se pohybuje kolem 50,- Kč a má platnost 5 let. Tento dětský občanský 

průkaz se dá využít pro všechny cesty v rámci EU. 

 

Udělejte si čas a pojeďte s námi 

zažít báječnou adventní atmosféru! 



Důležité informace 

Datum odjezdu 

17. 12. 2016 mezi 4:00 – 5:00 hodinou ranní (čas bude upřesněn) z parkoviště 

pod Okresním úřadem ve Žďáře nad Sázavou 

 

Datum příjezdu 

17. 12. 2016 kolem 23:00 až 24:00 hodiny na parkoviště pod Okresním úřadem 

 

Přihlašování 

Přihlašování proběhne dne 29. 11. 2016 v 19:00, k dispozici je 52 míst!!! 

 

Děti do 12 let včetně pouze s doprovodem dospělé osoby! 

 

Dále platí 1 dítě (člen Duhy) + max. 1 rodinný příslušník (přátelé). 

 

Postup přihlašování: 

1) Klikneme na přihlásit se  

2) Vybereme akci, na kterou se chceme přihlásit  

3) Poté vybereme, zda s sebou chceme přihlásit nějaké další účastníky, 

pokud ne, celý proces končí hned poté, co kliknete na "přihlásit se na 

akci"  

4) Pokud jste vybrali, že s sebou chcete další účastníky, vyberete jejich počet  

5) Napíšete alespoň jméno a příjmení u každého účastníka, kterého s sebou 

chcete vzít (věk a přezdívka nejsou povinné, ale do přezdívky můžete 

napsat například "mamka" "taťka" "teta" apod.)  

6) Kliknete na "přihlásit se na akci"  



 Cena zájezdu 

    560 Kč 

 

Cena zahrnuje - Dopravu autobusem a prohlídku města 

 

Cena nezahrnuje – Pojištění a vstupné do památkových objektů a 

muzeí 

 

Platební podmínky 

Cenu zájezdu uhraďte nejpozději do pátku 2. 12. 2016 

 

na duhový účet 2300381780/2010 a do poznámky připište jméno/a 

účastníka/ů 

 

Dokud neproběhne platba, jsou vaše místa pouze rezervována! V případě 

nedodržení termínu platby vaše rezervace propadá a místo nabízíme 

dalším osobám. 

 

V momentě platby souhlasíte se všemi podmínkami danými tímto 

dokumentem. 

 

 

Storno poplatky 

 

50% z ceny zájezdu při odstoupení ve lhůtě 15 - 9 dnů před začátkem 

 

75% z ceny zájezdu při odstoupení ve lhůtě 9 - 6 dnů před začátkem 

 

100% z ceny zájezdu při odstoupení ve lhůtě kratší než 6 dnů před začátkem 



Cestovní pojištění 

 

Vzhledem k negativní zkušenosti hromadného pojišťování ze zájezdu do 

Rakouska, jsme zvolili variantu, kdy si pojištění zajistí každý sám. Doporučuji 

společnost Generali, kdy si zahraniční cestovní pojištění sjednáte online a 

mám vyzkoušené, že je mezi nejlevnějšími.  

Přikládám odkaz 

https://www.generali.cz/pojisteni/cestovni-pojisteni/online-sjednani? 

Pokud byste si s pojištěním nevěděli rady, neváhejte se na mne obrátit. 

 

Účastník zájezdu je povinen 

 

- zaplatit včas, tj. ve lhůtě splatnosti dohodnutou cenu zájezdu  

- poskytnout bez vyzvání a včas všechny potřebné informace  

- při zahájení zájezdu mít u sebe platný cestovní doklad (občanský 

průkaz či pas)  

- dodržovat stanovený program a řídit se pokyny Katysh nebo 

provozovatele dopravního prostředku 

- jednat a chovat se tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví 

nebo majetku ostatních účastníků zájezdu a dodavatelů služeb  

 

Duha AZ je povinna 

- poskytnout účastníku zájezdu pouze předem sjednané a zaplacené služby  

 

Další podrobné informace poskytneme účastníkům 

zájezdu přibližně 8 dní před uskutečněním 

zájezdu! 

 

Případné dotazy na čísle 608 179 577 - Kateřina Katysh Pokorná 

https://www.generali.cz/pojisteni/cestovni-pojisteni/online-sjednani?


Bílá v  ěž    Kašna manželství    Kostel sv. Sebastiana 

 

 

 

Špitál svatého ducha      Muzeum hraček 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrad Kaiserburg 



Vánoční trhy  


