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Odjezdová místa a časy:   

Slaný (od Váhy, 5.15) 
Kladno (Sítná, zastávka MHD, na straně hotelu Kladno
Praha (metro B Stodůlky, ul. Jeremiášova, z metra směr centrum, zast. MHD
Beroun (čerpací stanice OMV, u dálnice, 6.30)

Odjezd z Norimberku v 17

Pozn.: Cena zahrnuje dopravu autokarem, služby průvodce. 

Rezervace: http://slantour.cz/zajezdy/zobrazit/norimberk

Norimberk je moderní město, se středověkou atmosférou a historií starší 950 let, a v době 
adventu ojedinělým zážitkem vánoční atmosféry. V tomto městě se míchá středověká kulisa 
se všemi výhodami moderního velkoměsta: honosné pěší zó
lákavá místa se starodávnými domy. Císařský hrad, velké sakrální stavby a řemeslnické 
středisko stojí stejně tak za návštěvu jako komplex muzeí s více než 30 domy. Kulturním 
vrcholem je ke konci roku bezesporu světoznámý norim
„Christkindlesmarkt“.  

LAN tour, s.r.o., Wilsonova 597, 274 01 Slaný 
174, mob. 776 490 533, email: info@slantour.cz, www.slantour.cz

NĚMECKO 

záájjeezzdd  zzaa  vváánnooččnníí  aatt

sobota        
        

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Sítná, zastávka MHD, na straně hotelu Kladno, 5.30) 
metro B Stodůlky, ul. Jeremiášova, z metra směr centrum, zast. MHD, 6.10
(čerpací stanice OMV, u dálnice, 6.30) 

Norimberku v 17 hodin, příjezd do Prahy cca 21-22 hod.

Cena zahrnuje dopravu autokarem, služby průvodce.  
Nezahrnuje pojištění a vstupy. 

http://slantour.cz/zajezdy/zobrazit/norimberk  

Norimberk je moderní město, se středověkou atmosférou a historií starší 950 let, a v době 
adventu ojedinělým zážitkem vánoční atmosféry. V tomto městě se míchá středověká kulisa 
se všemi výhodami moderního velkoměsta: honosné pěší zóny, příjemné krčmy a mezi tím 
lákavá místa se starodávnými domy. Císařský hrad, velké sakrální stavby a řemeslnické 
středisko stojí stejně tak za návštěvu jako komplex muzeí s více než 30 domy. Kulturním 
vrcholem je ke konci roku bezesporu světoznámý norim

www.slantour.cz 
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Norimberk je moderní město, se středověkou atmosférou a historií starší 950 let, a v době 
adventu ojedinělým zážitkem vánoční atmosféry. V tomto městě se míchá středověká kulisa 
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lákavá místa se starodávnými domy. Císařský hrad, velké sakrální stavby a řemeslnické 
středisko stojí stejně tak za návštěvu jako komplex muzeí s více než 30 domy. Kulturním 
vrcholem je ke konci roku bezesporu světoznámý norimberský vánoční trh 


