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Norimberk je moderní město, se středověkou atmosférou a historií starší 950 let. 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.  
Během dopoledne navštívíme středověké centrum města. Kolem třinácté hodiny se 
přesuneme do ZOO a delfinária, které je součástí norimberské z
 
Odjezd:  
Slaný: od Váhy 05:45 
Smečno: zastávka MHD 05:50 
Kladno: zastávka MHD u hotelu Kladno, Sítná 
Praha: stanice metra B Stodůlky, 
Beroun: čerpací stanice OMV, u dálnice, 07:00
Plzeň: autobusové nádraží, parkoviště Škoda, 07:45
 
 
 

Rezervace: http://slantour.cz/zajezdy/zobrazit/norimberk
SLAN tour, s.r.o., Wilsonova 597, 274 01 Slaný 

174, mob. 776 490 533, email: info@slantour.cz, www.slantour.cz
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Cena 890 Kč platí pro nástupy: Beroun, Plzeň
                                                                                                                           Cena za dítě do 1

Norimberk je moderní město, se středověkou atmosférou a historií starší 950 let. 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 

Během dopoledne navštívíme středověké centrum města. Kolem třinácté hodiny se 
přesuneme do ZOO a delfinária, které je součástí norimberské zoologické zahrady.

zastávka MHD u hotelu Kladno, Sítná 06:00 
stanice metra B Stodůlky, 6:30 

čerpací stanice OMV, u dálnice, 07:00 
autobusové nádraží, parkoviště Škoda, 07:45 

http://slantour.cz/zajezdy/zobrazit/norimberk-s-navstevou

 

www.slantour.cz 
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platí pro nástupy: Beroun, Plzeň 
Cena za dítě do 12 let 890 Kč. 

  

Norimberk je moderní město, se středověkou atmosférou a historií starší 950 let. 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 

Během dopoledne navštívíme středověké centrum města. Kolem třinácté hodiny se 
oologické zahrady. 

navstevou-delfinaria   


