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Adventní čas na pevnosti Königstein
Königstein, která pochází z 13. století se rozkládá na ploše 9,5 ha. V celém areálu se 
nachází více jak 30 budov. Mezi nejzajímavější patří dům se studnou a technickým 
zařízením na čerpání vody, nejst
kasárny v celém Německu. V tomto období jsou na pevnosti k
spoustou zajímavých stánků s ukázkou řemesel, vánočním cukrovím a punčem. 
 
Odjezdová místa a časy:  
Slaný (od Váhy, 7.40) 
Kladno (nám. Sítná, zastávka MDH u hotelu Kladno, 8.00
Praha (Dejvice, hotel Diplomat, 8.30)
Roudnice (zemědělská škola, 9.00) 
 

Vstup na pevnost Königstein:  

dospělá osoba  10 Euro 
děti do 6 let   zdarma 
 

Návrat do ČR ( Prahy ) cca  v 18.00- 19.00. 
 

Tento letáček nahrazuje i pokyny k odjezdu. 
 Pozn.: Cena zahrnuje dopravu autokarem a služby průvodce. 
Nezahrnuje vstupné do objektů a pojištění. 

SLAN tour, s.r.o., Wilsonova 597, 274 01 Slaný 
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Cena 550 Kč platí pro nástupy: 

Königstein je krásným zážitkem pro děti i dospělé. Skalní pevnost 
, která pochází z 13. století se rozkládá na ploše 9,5 ha. V celém areálu se 

nachází více jak 30 budov. Mezi nejzajímavější patří dům se studnou a technickým 
zařízením na čerpání vody, nejstarší garnizonový kostel v Sasku a nejstarší dochované 

tomto období jsou na pevnosti k vidění adventní trhy se 
ukázkou řemesel, vánočním cukrovím a punčem. 
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dopravu autokarem a služby průvodce.  
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platí pro nástupy: Roudnice 

je krásným zážitkem pro děti i dospělé. Skalní pevnost 
, která pochází z 13. století se rozkládá na ploše 9,5 ha. V celém areálu se 

nachází více jak 30 budov. Mezi nejzajímavější patří dům se studnou a technickým 
arší garnizonový kostel v Sasku a nejstarší dochované 

vidění adventní trhy se 
ukázkou řemesel, vánočním cukrovím a punčem.  


