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      Krušnohorské Vánoce 
Annaberg a Schwarzenberg 

neděle 11.12.2022 

 
cena 790,-Kč/os 

Velká vánoční pyramida, obrovský vánoční strom, průvod horníků, přes 80 stánků s řemeslnými výrobky ze dřeva a 

regionálními pochoutkami to jsou vánoční trhy v Annaberg-Buchholz.  Atmosféru Vánoc doplní vůně svařeného vína a 

kadidla a příjemná hudba. 

 

V ranních hodinách odjezd směr Německo. Dopoledne si s průvodcem prohlédneme hornické městečko Annaberg – Bucholz. 

Skoro každá ulice tu vede do kopce. Hornickému krušnohorskému městečku  dominuje na návrší nad náměstím pozdně-gotický  

protestantský kostel Svaté Anny se slavným hornickým oltářem. Náměstí je o adventu středem vánočních trhů, kde nejde o 

nákupy, ale o nasávání atmosféry. Atmosféra se tu opravdu převážně nasává, z hrnků se svařeným vínem, griotkou, grogem, 

k tomu ohřáté freiberské pivo. U stánků se můžete najíst místních specialit, od klobás, tmavých i bílých, a sladkého pečiva po 

výborný kotlíkový guláš nebo krušnohorskou hustou čočkovou polévku. Zájemci mohou navštívit zážitkové muzeum 

"Manufaktura snů"  

 s největší soukromou sbírkou předmětů krušnohorského lidového umění. Odpoledne přejedeme do hornického skvostu Krušných 

hor Schwarzenbergeru. Více než 480 let trvající tradice vánočních trhů v saském hornickém městě vás přesvědčí o tom, že 

cesta do krušnohorských kopců nebyla marná! Malebné stánky s regionálními výrobky a produkty v kulise starého historického 

města se zámkem a radnicí Vás určitě nadchnou! V podvečer odjezd zpět do ČR. 

 

 

Cena zahrnuje 

 dopravu luxusním autobusem (WC, DVD, klimatizace, občerstvení) 

 pojištění CK proti úpadku 

 průvodce 

                                                          Minimální počet účastníků je 30 osob. 

 

Přihlášky na: zajezdy@eichlerbus.cz nebo na www.eichlerbus.com   tel.777708630 

 
Nástupní místa: 6:15h Divišov, 6:45h Benešov, 7:30h Praha metro Opatov 

mailto:info@eichlerbus.cz
mailto:zajezdy@eichlerbus.cz
http://www.eichlerbus.com/

