CESTA SPLNENYCH PRANI
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Úbýkem sněhu, zoto
sluníčkouŽ hřeie čímdól
víc. A tok se dó vyrozit
iok no hory, tok k moři!
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Tyroiske Alpy ;*kai:
r,,březn*' nb"il'žc
Na l47 slunných kilometrů

sjezdovek v sedmi oblasách je připraveno

na tyrolské straně Zugspitze. Moderní
zasnéŽov ací zaiízení zaručujíjistotu sněhu

aŽ do jara' V Tyrolské Zugspítz Aréně si
uŽijí všechny věkové kategorie _ od seniorů
přes nezbedné teenagery, na něž tu čeká
zábavní park, aŽ po malé začátečnfty, pro
něŽ je nachystán speciální dětský program

v šesti lyŽařských školičkách,a
s veškerou péei. ffiffi

to

od20. do 21.
března se jezdí s ,,Happy Ski Card.. šest
dní zďarma v celé Tyrolské Ztlgspítz
Aréně a v dalších lyžařských oblastech
kolem dokola nejsevernějšího ledovce.
Více na www. zugspitzafena.com.
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Prožijte dovolenou podle svých
představ na největšímz Karrárských ostrovů _ Tenerife! Atlantský oceán má
příjemnou teplotu na koupání, slunce opa-

luje a s deštivými dny se na jďe většinou
o nesetkáte. Toto obdobíje ideální pro poznác
;E vání krás ostrova. Přímo v ieho středu se
r

nachází nejvyššíhora Španělska Pico del
Teide (3718m n. m.), sevemí část překvapí
bohatou vegetací, jih dlouhými písčitými
pliaemi, východní výběžek hustými vavříŠi.okounabídku
novými prďesy'
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pobytů za pÍíznivéceny má Cestovní
kancelář Fischer (www.fi scher.cz).
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Nejznámější evropská ma'

nufaktura na výrobu porcelánu
vznikla v roce 1710, brzy nato
se ,,bíléz\ato,, ze Saska stalo
nejvyhledávaněj šímluxusním
zbožímv Evropě. V Muzeu uŽitého umění v Kolíně nad RÝnem ie
k vidění až do 24.4. unikátní výběr oorcelánu ze soukromé sbírky, jenŽ dosud nebyl veřejně vystavován.
Na 300 cenných exponátů z 18. století
umožnínahlédnout do produkce slavné
manufaktury i kultury barokní éry.

#=Ěš Vstupné je 3,50 eura
2 eura).

Více o výstavě

(snížené

na www.museenko-

eln.de, o ubytování na www.koelntourism'
de, o dopravě na lvwwge(nanwings.com.
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. Ačkoli isou Velikonoce letos

aŽ

první dubnový vftend, těšit se lze uŽ teď.
Do PaříŽe, kde je prožívajínaplno, začne
totiž koncem března létat easyJet' Ve městě
nad Seinouje velká koncentrace výrobců
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čokolády' např. obchod Patrick Roger

o

s

Maison
du Chocolat (Dům čokolády) na Avenue
na bulváru Saint Germaine nebo La
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des Termes u Vítězného oblouku.

o
=
Ň

i';!.j..']s]::1 Při včasnérezewaci začínácena
jednosměrného letu včetně všech poplatků
na 669 korunách. Na www.easyJet.com se
lze on-Iine odbavit i zam]uvit ubvtování. w
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