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ÚVOD

ÚVODNÍ SLOVO
Léto 2014 se s námi nenávratně loučí. Ještě než si budeme užívat vánočních
svátků a oslav silvestra, můžete s námi poznat pravou adventní atmosféru.
Navštívíme třeba největší průvod čertů, budeme vnímat adventní atmosféru v
Norimberku , v Míšni nebo Drážďanech. Tak pojeďte, ještě máme volná místa.

Tým CK HOŠKA TOUR

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK
Nevíte co svému blízkému nebo známému věnovat k vánocům?
Věnujte mu možnost strávit aktivní dovolenou podle jeho
představ. Lze využít i jako vhodný dárek pro zaměstnance a
obchodní partnery. Při nákupu jakéhokoliv zájezdu bude z jeho
ceny odečtena hodnota dárkové poukázky. Dárková poukázka
může být v libovolné nominální hodnotě až do výše
celkové
ceny
zájezdu.
Platnost dárkové poukázky
není časově omezena. V
odůvodněných případech
může
být
dárková
poukázka objednavatelem
vrácena.

„Mezi Londýnem a Paříží je ten
rozdíl, že Paříž je pro cizince a
Londýn pro Angličany. Anglie
vybudovala Londýn pro svůj vlastní
užitek a Francie postavila Paříž pro
celý svět.“
Ralph Waldo Emerson
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INFORMUJEME
Nejdelší most v Evropě se nachází
v Portugalsku. Jmenuje se Vasco
da Gama a měří 17 kilometrů.
Vede nad řekou Tajo a byl
vystavěn v roce 1998.

PROPAGUJTE EFEKTIVNĚ
SVŮJ TURISTICKY
ZAJÍMAVÝ SUBJEKT
•
•

CK HOŠKA TOUR nabízí možnost
inzerce v katalogu zájezdů na rok
2015.
Od vás požadujeme pouze možnost
umístění našich katalogů ve vašich
prostorách.

• náklad 15 000 kusů je distribuován stálým zákazníkům – zájemcům o
cestování, k dispozici je na všech významných veletrzích cestovního
ruchu v ČR, u CA po celé republice a na mnoha dalších místech informační centra, turistické cíle, partneři nebo turistické pochody.
• Katalog je mezi lidmi často předáván a pročítán opakovaně.
• 80 stran katalogu je celobarevných a tištěných na kvalitním papíře
(115g).
Pro podrobnosti spolupráce a její další možnosti rozšíření, prosím, kontaktujte:

Petr Hoška – petr.hoska@hoska-tour.cz
Lubomir Hoška – lubomir.hoska@hoska-tour.cz; 603 164 558

K A PA C I T A K A T A L O G U O M E Z E N A
OZVĚTE SE CO NEJDŘÍVE
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6 NEJKRÁSNĚJŠÍCH MĚST V EVROPĚ,
Podle serveru Touropia.com.
KTERÁ LEŽÍ NA SKÁLE
Castellfollit de la Roca, Španělsko

Ronda, Španělsko

Bonifacio, Korsika
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Positano, Itálie

Rocamadour, Francie

Fira, Řecko
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POUŠTĚ
Richatova struktura
Nachází se v mauretánské části pouště
Sahara
a
průměr
přesahuje
50
kilometrů. Proto je také vidět z vesmíru.
Původně se tvrdilo, že se jedná o kráter,
který vznikl při dopadu meteoritu, nebo
že vznikla sopečnou činností. Oboje se
však po geologickém průzkumu vyvrátilo. Nejpravděpodobnější variantou je,
že jde o horninu vytlačenou z nitra
Země, která později podlehla erozi.
Skutečný původ však stále zůstává
záhadou.

Tisíce záhadných
kuliček
V Arizoně se před rokem záhadně
objevily tisíce nafialovělých kuliček.
Byly třpytivé a průhledné. Nejspíš se
mohlo jednat o druh plísně nebo houby
a pravý původ není znám.

Hamburger Rocks
Drobné skály se svým zajímavým
tvarem se nacházejí v americkém Utahu
v národním parku Capitol Reef.
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The Wave, Arizona

Pouze okolo 15% světových
pouští je písečných.

Poušť v Maroku

Pouštní pštrosi jedí písek, který jim
pravděpodobně pomáhá při trávení
potravy.
Foto: Pixabay
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Itálie
Španělsko
Francie
Německo
Velká Británie
Rusko
Řecko
Švédsko
Portugalsko
Polsko
Česko
Turecko
Belgie
Švýcarsko
Rakousko
Nizozemsko
Bulharsko
Maďarsko
Finsko
Rumunsko
Chorvatsko
Norsko
Slovensko
Ukrajina
Bělorusko
Dánsko
Srbsko
Litva
Slovinsko
Island
Irsko
Albánie
Bosna a…
Černá hora
Lotyšsko
Estonsko
Moldavsko
Makedonie
Kosovo
Lucembursko

CESTOVINY
INFOGRAFIKA

PŘEDHLED ZEMÍ PODLE POČTU PAMÁTEK

UNESCO
NA SEZNAMU JE CELKEM

1 007
PAMÁTEK
(rok 2014)

Z TOHO:

779
197
31
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ

SMÍŠENÉHO DĚDICTVÍ

V UNESCO je

LOGA
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195

členských států.

Porovnání evropských států podle počtu památek UNESCO
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Stát
Itálie
Španělsko
Francie
Německo
Velká Británie
Rusko
Řecko
Švédsko
Portugalsko
Polsko
Česko
Turecko
Belgie
Švýcarsko

INFOGRAFIKA
Počet
47
44
38
37
28
25
17
15
14
13
12
11
11
11

13
14

15

16

17
18

Rakousko
Nizozemsko
Bulharsko
Maďarsko
Finsko
Rumunsko
Chorvatsko
Norsko
Slovensko
Ukrajina
Bělorusko
Dánsko
Srbsko
Litva
Slovinsko

9
Island
2
9
Irsko
2
9
Albánie
2
8
Bosna a
19
Hercegovina
2
7
Černá hora
2
7
Lotyšsko
2
7
Estonsko
2
7
7
Moldavsko
1
5
Makedonie
1
4 20 Kosovo
1
4
Lucembursko
1
4
Seznam evropských
4
státu podle počtu
3
památek UNESCO.

MAPA EVROPY PODLE POČTU
PAMÁTEK UNESCO V DANÉ ZEMI
40+
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ZA ADVENTEM
A NA NÁKUPY
DO NĚMECKA
V Německu se v mnoha městech konají tradiční adventní trhy s
nezaměnitelnou atmosférou, s kulisou koled a vůněmi pražených mandlí,
jablek v čokoládě, opékaných klobás a svařeného vína. Německo je zemí,
kde se tradice lidových zvyků zachovala ve velkém rozsahu dodnes. Pulty
jsou plné vánočních drobností, jesliček, hvězd, zvonků, svícnů a
nejrůznějších dárků. Taková návštěva se pak ideálně spojí s poznáváním
místních památek nebo zajímavostí či vyhřátého nákupního centra.
Tentokrát vás pozveme do předvánočního Norimberku a Drážďan.

DRÁŽĎANY
Nejstarším adventním trhem v Německu
je ten v Drážďanech. Letos slaví již 580
let. Pojeďte se zahřát svařeným vínem,
ochutnat štolu, pečené kaštany, perník
nebo bratwurst a při té příležitosti
navštívit i nějaká nákupní centra.

nejtypičtější produkty, které si můžete
koupit, patří krušnohorská pyramida,
krušnohorský stojánek na františky nebo
plavenská krajka. Dominantou trhu je 14
metrů vysoká vánoční pyramida.
Součástí trhů je i průvod s historickými
postavami,
který
doprovází
hlavní
atrakce - vůz s největší štolou na světě.
Tento průvod se koná letos 6. prosince.
Celkem se nachází v Dráždanech
dvanáct trhů - například drážďanská
vánoční míle, která začíná u hlavního
vlakového nádraží a pokračuje ulicí
Prager Straße až na druhou stranu Labe,
což je pěší zóna lemována vyzdobenými
stánky.
.

Hlavním trhem se stává Striezelmarkt,
který dostal své jméno podle vánočního
pečiva Strűzel, obdoby naší štoly.
Nachází se zde téměř 250 stánků, kde si
můžete koupit nejrůznější dárečky,
suvenýry nebo si vychutnat teplé svařené víno nebo punč, tradiční puslnický
perník nebo ochutnat místní štolu. Mezi

9.

ZÁJEZDY:
13.12.2014
ADVENT V MÍŠNI A DRÁŽĎANECH
Poznávací zájezd za vánoční atmosférou
do Míšně a Drážďan.
6.12.2014 DRÁŽĎANY
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dvoupatrový historický kolotoč, který
zabírá téměř celé náměstí. Na děti také
čeká projížďka historickým poštovním
vozem taženým koňmi. Budete-li mít
štěstí, potkáte čerty s Mikulášem a
andělem.

NORIMBERK
Mezi nejznámější adventní trhy v
Německu bezpochyby patří i trh
"Christkindlemarkt" v Norimberku, který je největší ve střední Evropě. Ročně
ho navštíví přes 2 miliony návštěvníků. Historie vánočního trhu sahá hluboko do minulosti, kdy sloužil obyvatelům Norimberku k předzásobení do
nastávající zimy a až v 19. století se trhy
proměnily do dnešní podoby.

Centrem je náměstí Hauptmarkt, kde se
nachází 200 stánků s nejrůznějším
zbožím. Kulisou trhu se stává kostel
Panny Marie s kašnou a s výhledem na
gotický kostel sv. Sebalda v historickém
jádru města. Celé náměstí provoní pečené kaštany, horký punč nebo svařené
víno, čerstvě upečený bavorský chléb
nebo tradiční norimberský marcipán a
perník.

A pokud vám nestačí tradiční německé a
bavorské produkty, můžete navštívit i
trh partnerských měst na Radničním
náměstí, kde si můžete zakoupit díla
uměleckých řemeslníků ze zemí jako
Nikaragua, Čína, Skotsko nebo Ukrajina.

6.12.2014
ADVENT V NORIMBERKU
Poznávací zájezd za vánoční atmosférou
do Norimberka.

Ale i děti zde mají svůj adventní trh.
Nachází se na náměstí Hans Sachs
Platz, kde se pořádají speciální dětské
vánoční trhy. Hlavní atrakcí trhu je
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CESTOVATELSKÝ KVÍZ:
POZNÁTE VŠECHNY ŘEKY?
1

2

3

4

5

6

Správné odpovědi naleznete na poslední straně.
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VIDEA

TIPY:
Putování se Salzburskou kartou I.
| CK HOŠKA TOUR
Video pochází z tradičního zájezdu CK HOŠKA TOUR - Putování se Salzburskou
kartou
I.

VIDEO

Výlet do ... Bad Gastein – Stubnerkogel
Zcela nová kabinová lanovka vás pohodlně dopraví přímo z centra Bad Gasteinu
na vrchol Stubnerkogel (2246 m). Na vrcholu si můžete vychutnat krásný rozhled
do údolí ze zcela nově zbudovaného mostu. Když budete ve správný čas na
správném místě, můžete se objevit v "panorama" vysílání rakouské televize.

VIDEO

Krimmelské vodopády | Krátký film
Systém vodopádů nacházející se v Rakousku na rozhraní Vysokých Taur a
Zillertalských Alp. Svým průtokem a celkovou výškou 380 m (ve třech stupních) se
řadí k největším a nejnavštěvovanějším vodopádům v Evropě. Leží v nadmořské
výšce cca 1070–1450 m na jižním okraji obce Krimml v Národním parku Vysoké
Taury.
.

VIDEO

Magic Lake Show - Seezauber Zell am See
Kaprun - Happiness
Třikrát týdně můžete zhlédnout tuto show plnou laserů, světel, vody a hudby.

VIDEO
12.
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TIPY NA ZÁJEZDY
DETAIL ZÁJEZDU

PEKELNÝ VEČER S ČERTY
Země:

Rakousko

Termín:

21.11.2014 – 23.11.2014

Cena:

3 350,- Kč - Využijte našeho bohatého
slevového systému.

Adventní
zájezd
do
slavnostně
vyzdobených městeček s účastí na
největším rakouském průvodu s více
než tisícem pekelníků. Čeká vás
neopakovatelná adventní atmosféra
přímo pod alpskými velikány, kde vám
sklenička svařeného vína bude chutnat
dvojnásob a k chuti přijde i klobása.
BONUS - skleničku svařeného vína
dostanou
účastníci
i
od
CK.
Program:
1.den: odjezd v odpoledních hodinách,
možnost nástupu i v Českých Budějovicích.
Nocleh v jižních Čechách.
2.den: přesun do Rakouska. ST. GILGEN zajímavý adventní trh v centru malebného
městečka u jezera Wolfgangsee. Tradiční
výstava betlémů. MONDSEE - krásný

13.

adventní trh před bazilikou a v křížové
chodbě. Vycházka k jezeru. OBERNDORF kaple Stille Nacht, kde poprvé zazněla
nejslavnější
vánoční
koleda. SCHLADMING - město ve
večerních hodinách přivítá mnoho diváků,
ale především krampusy, pekelníky a lesní
příšery v divokém ďábelském průvodu.
Sledování nejsilnější alpské tradice, kde se
představí nejen čerti z Rakouska, ale i z
italských Dolomit a Bavorska. Jedná se o
největší průvod čertů na světě.
3.den: HELLBRUNN - romantický vánoční
trh
na
nádvoří
zámku
biskupů. SALZBURG - adventní trhy nejen
na Rezidenčním náměstí a v pevnosti
Hohensalzburg.
Nádherně
vyzdobená
nejen
pěší
ulice
Getreidegasse.
V
odpoledních hodinách odjezd, návrat ve
večerních hodinách do 23.00 hodin.
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TIPY NA ZÁJEZDY
DETAIL ZÁJEZDU

TIP NA PODZIM:

SLOVENSKÉ A MAĎARSKÉ TERMÁLY
Země:

Slovensko, Maďarsko

Termín:

25.10.2014 – 28.10.2014

Cena:

3 250,- Kč - Využijte našeho bohatého
slevového systému.

Kam na podzim? Přece do slovenských a
maďarských termálních lázní. Ty se poslední
dobou stávají častým podzimním cílem
českých turistů. Relaxační a léčebné pobyty
jsou každým rokem populárnější. Slovensko
láká především tím, že zde není jazyková
bariéra a ceny jsou na celkem dobré úrovni.
Při tomto zájezdu se využívá školních
podzimních prázdnin.

Program:
1.den: odjezd v ranních hodinách, možnost
nástupu i v Brně. Předpokládaný příjezd do
14.00 hodin.VEĽKÝ MEDER - termální
prameny vyvěrají z hloubky 1500 m o
teplotě až 76,5°C. Příznivě působí na
kloubní poruchy, nemoci páteře, svalů a na
celkovou
regeneraci
organismu.
Rekonstruovaný moderní areál poskytuje
služby
ve
svém
krytém
nebo
kombinovaném bazénu s teplotou vody 32
až 37°C K dispozici nedávno otevřený
rodinný zábavný bazén s atraktivní vodní
věží.
2.den: GYÖR - historické město čtyř řek s
krásným barokním jádrem. Dodnes je
chráněno hradbami. Moderní termální lázně
byly otevřeny v roce 2003, když kronikáři

14.

493 792 520 |

zaznamenali léčivé účinky již ve středověku.
Alkalická, hydrogen-uhličitanová, 67C teplá
voda s vyšším obsahem jodidu tryská z
hloubky dva tisíce metrů. K dispozici jsou
vnitřní i venkovní bazény s léčivou vodou,
vnitřní i venkovní rekreační a plavecké
bazény (vířivky, tobogány, vodopády,
kruhové proudy) s vodou teplou 29 až 37°C.
Jediné bezchlorové lázně v Maďarsku.
Samoobslužná restaurace nabízí místní
speciality.
3.den: VISEGRÁD - bývalé sídlo králů,
romantický hrad na vrcholku kopce,
zajímavá expozice, výhled na meandr
Dunaje. SZENTENDRE - romantické jádro
města.
Skanzen
lidové
architektury.SZÉCHENYI - odpoledne pobyt
v secesních termálních lázních. Vnitřní
léčivé i venkovní termální bazény s vodou
teplou 28 až 40°C, tryskami a rychlou
vodou. Sauny o různé teplotě zdarma.
Možnost
občerstvení
v
samoobslužné
restauraci.
4.den: VEĽKÝ MEDER - dopoledne
koupání. GABČÍKOVO - krátká zastávka u
vodního díla. V odpoledních hodinách
odjezd, návrat do 20.00 hodin.
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ZÁVĚR
Nejvyšší budovou Švýcarska
je Prime Tower. Je vysoká
126 metrů a má 36 podlaží.

Novinky z dění v cestovní
kanceláři HOŠKA TOUR.

Cestovatelská
videa,
reportáže a další zajímavosti
z dění v CK HOŠKA TOUR.

Náš kanál: https://www.youtube.com/user/ckhoskatour

Výsledky kvízu ze strany 11
1.
2.
3.
4.

Rýn (Koblenz)
5. Salzach (Salzburg)
Dunaj (Bratislava)
6. Temže (Londýn)
Labe (Saské Švýcarsko)
Seina (Paříž)
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Těšte se na další vydáni…

