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při uhrazení min. 20 % ceny zájezdu do 28. 1. 2019
při uhrazení min. 20 % ceny zájezdu do 18. 2. 2019

Časové slevy lze uplatnit při složení zálohy v požadované výši.

2%
VĚRNOSTNÍ
SLEVY

při uhrazení min. 20 % ceny zájezdu do 14. 1. 2019

při uhrazení min. 20 % ceny zájezdu

Pro stálé zákazníky, kteří v posledních 5 letech cestovali s CK INEX minimálně 2x.
Tato sleva lze kombinovat s časovými slevami.

Při rezervaci zájezdu do 28. 2. 2019 a doplacení plné ceny zájezdu
do 4 měsíců před odjezdem zájezdu Vám v případě storna CK INEX
jako jedna z mála garantuje proplacení i zbylých 20 % storno
poplatku (spoluúčast na pojistné události) až do výše Vámi zvolené
pojistné částky. Podmínkou je minimální záloha ve výši 50 %.






Slevy se poskytují pouze ze základní ceny zájezdu.
Slevy se nevztahují na lastminute a speciální nabídky.
Slevy nelze uplatňovat po návratu.
Maximální výše celkové slevy je stanovena na 1800 Kč za osobu.
Podmínkou poskytnutí výše uvedených slev je uzavření Cestovní
smlouvy a zaplacení minimální zálohy alespoň ve výši 20 % z ceny
zájezdu (není-li domluveno jinak).

Zájezdy lze koupit také formou SPLÁTKOVÉHO PRODEJE.
Při sepsání Cestovní smlouvy uhradíte zálohu v minimální výši 1000 Kč
(nebo dle domluvy). Další splátky ve výši 50 % z ceny zájezdu bude uhrazena
90 dnů před odjezdem a doplatek do plné výše 30 dnů před nástupem na zájezd.

Vážení klienti, milí přátelé a drazí cestovatelé!
Rok se s rokem setkal a opět Vám předkládáme již 29. katalog
poznávacích zájezdů.Chceme Vám poděkovat za Vaši důvěru,
věrnost a pevně věříme, že jste společně s námi prožili nezapomenutelné dovolené? Moc si vážíme Vaší podpory a neutuchajícího
zájmu cestovat. Opakovaně za těch skoro 30 let se přesvědčujeme, že naše rozhodnutí
pořádat takové zájezdy bylo správné. Dovolujeme si Vám zde předložit nabídku zájezdů
za poznáním odlišných kultur, stavebních stylů, nevšedních krás, přírodního bohatství,
nezvyklých tradic a národních koloritů. Prezentujeme zde mnoha sezónami vyzkoušené
programy po Evropě, ale každoročně rozšiřujeme nabídku i do zemí vzdálených, které Vás
přitahují především svou exotikou a tajemností. Část programů prošla malými změnami
dle Vašich doporučení. Mnohé jsme ale přepracovali od základu a nezapomněli na nějaké
novinky. Vždy jsme vedeni snahou prezentovat Vám v každé zemi to typické, jedinečné
a nejnavštěvovanější. Nepořádáme „hon” za množstvím památek, nejsme vedeni snahou
v co nejkratším čase navštívit co největší počet míst. Nevyhledáváme pouze architektonické
skvosty, přírodní rarity a památky pod ochranou UNESCO. Cestování s Inexem má ve Vás
vyvolat touhu se do dané země vracet, zamilovat si ji a rozšiřovat povědomí o ní. Jako vždy
evropské programy zde dominují, ale snažíme se naši nabídku doplnit o nějaká zajímavá
místa z dalších kontinentů. Vše najdete i na našem webu, kde se snažíme rožšiřovat fotogalerii i podrobněji prezentovat naše programy. I my jdeme s digitální dobou, nemusíte již
chodit do kamenných prodejen, ale můžete si zájezd objednat v klidu a z pohodlí domova.
Pokud se rozhodnete pro osobní návštěvu, rádi Vás uvítáme na některé z našich prodejen
či u Vašich oblíbených provizních prodejců. Oceňujeme a vážíme si nejen vracejících se
klientů, ale i všech nových zákazníků. Proto jsem opět připravili zajímavý systém slev, kde
odměňujeme věrné klienty a oceníme rychlost Vašeho rozhodnutí. Nepodceňujeme ani
otázku bezpečné dopravy, využíváme služeb erudovaných průvodců, nabízíme kvalitní ubytování a snažíme se nabízet program s odjezdem z co největšího počtu míst po republice.
U většiny zájezdů nabízíme minimální rezervační poplatek ve výši zálohy 1.000 Kč na osobu.
Pokud cestujete z různých důvodů sami, ani Vy nebudete u nás diskriminováni. U většiny
programů Vám jako jedni z mála nabízíme možnost cestovat bez příplatků za jednolůžkový
pokoj v rámci sloučení s jinými osobami do společného pokoje. Nezapomeňte, že u prodeje
poznávacího zájezdu hraje velkou roli doba přihlášení a tím i zasedací pořádek. Proto neodkládejte svou rezervaci na pozdější dobu, čerpejte slevy prvního rozhodnutí, cestujte levněji
a seďte zároveň na předních místech v autobusu. Pevně věříme, že Vás naše nabídka osloví
a budeme mít příležitost se setkat s Vámi na některém z našich poznávacích zájezdů. Ale
pokud na rok 2019 plánujete něco zcela jiného a nenajdete zde, co jste hledali, tak Vám
rádi nabídneme naše další produkty specializující se na pobyty u moře či exotické zájezdy do
celého světa a nejen do Středomoří. Rádi Vám vždy připravíme dovolenou šitou na míru jen
pro Vás. Musíte nám sdělit jen svá tajná přání a představy příští dovolené. Zbytek nechte už
jen na nás. Užijte si příjemné chvilky při listování v některém z našich katalogů, děkujeme za
Vaši důvěru, touhu cestovat a těšíme se na setkání na některém z příštích zájezdů.
Kolektiv pracovníků CK INEX

KDE NÁS NAJDETE
PLZEŇ
Klatovská tř. 2
tel.: 377 320 377
plzen@ckinex.cz

CHOMUTOV
Táboritská 117
tel.: 474 686 220
chomutov@ckinex.cz

PLZEŇ – Centrála
Divadelní 6
tel.: 377 360 330
info@ckinex.cz

PRAHA 2
Italská 8
tel.: 222 521 774
vinohrady@ckinex.cz

TEPLICE
Benešovo nám. 5
tel.: 417 570 704
teplice@ckinex.cz

PLZEŇ – Rezervace
tel.: 377 360 360
fax: 377 235 981
rezervace@ckinex.cz
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N3,10

Autobusová doprava
N10

Hranice

N10

N10

Přerov

N10

Odjezdová místa
1. Skupina (N1): Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň – BEZ PŘÍPLATKU
2. Skupina (N2): Ústí n. L., Teplice, Bílina, Most, Louny, Slaný, Kladno, Chomutov, Ostrov n. O., K. Vary
3. Skupina (N3): Hradec Králové, Chrudim, Pardubice, Poděbrady, Kolín
4. Skupina (N4): České Budějovice, Vodňany, Písek, Tábor
5. Skupina (N5): Liberec, Jablonec, Turnov, Mladá Boleslav
6. Skupina (N6): Cheb, Sokolov, Mariánské Lázně
7. Skupina (N7): Klatovy, Domažlice
8. Skupina (N8): Brno, Jihlava
9. Skupina (N9): Plzeň, Rokycany, Žebrák, Beroun, Praha
10. Skupina (N10): Ostrava, Hranice, Přerov, Olomouc, Pardubice
Pozn.: Všechny zájezdy odjíždí z Prahy bez příplatku (musí být uvedeno odjezdové místo na smlouvě)

Příplatek N2–10 = 400 Kč (není-li u zájezdu uvedeno jinak)
I pro letošní rok jsme připravili velký počet odjezdových míst na všechny poznávací zájezdy. Přesné
místo a čas odjezdu zjistíte v pokynech na cestu, které Vám zasíláme na Vaši e-mailovou adresu
nejpozději 7 dnů před nástupem na dovolenou. Nástup je možný i na trase (je-li předem potvrzen
CK INEX). Rádi bychom Vás upozornili, že odjezdové místo uvedené na smlouvě o zájezdu je
závazné a každá jeho změna musí být písemně potvrzena (za jeho změnu je účtován manipulační
poplatek 100 Kč). Svozy a rozvozy jsou z důvodu bezpečnosti a rentability zajišťovány osobními
vozy, mikrobusy, speciálními autobusy, hromadnou dopravou (nově i rychlovlaky) nebo taxi. CK
si vyhrazuje právo odmítnout svoz osobám, které neměly na smlouvě o zájezdu vyplněno odjezdové místo nebo si ho nepřiplatily (s ohledem na počet osob v odjezdových místech se volí typ
dopravního prostředku). Přehled nabízených odjezdových míst naleznete vždy v cenové tabulce
k danému zájezdu (pokud v tabulce odjezdová místa nejsou uvedena, svozy se neuskutečňují).
Typ dopravy uvedený u daného zájezdu je garantován CK až z Plzně a při zpáteční cestě pouze
do Plzně (Prahy).

Jak objednávat
Pokud jste si vybrali svůj zájezd, neodkládejte 4. Vyzvedněte si Smlouvu o zájezdu
jeho rezervaci. Na poznávací zájezdy se větši(přihlášku) nebo požádejte o její zaslání.
nou neposkytují slevy Hot Minute a realizace
Rovněž si ji můžete stáhnout na www.
zájezdu záleží na počtu přihlášených osob.
ckinex.cz. Řádně si přečtěte Všeobecné
Včasným zakoupením zájezdu rovněž ovlivníte
smluvní podmínky na straně 95, které jsou
Vaše usazení v autobuse. Nezapomeňte na
nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu.
možnost min. zálohy ve výši pouhých 1000 Kč. 5. Smlouvu o zájezdu uzavřete do konce doby
rezervace. U všech osob na smlouvě vyplňte
1. Rezervujte si svůj zájezd online na
požadované odjezdové místo z nabídky
www.ckinex.cz a nezapomeňte se stát
odjezdových míst uvedených v tabulce
členy Klubu INEX
termínů a cen u zájezdu. Nezapomeňte
2. Rezervujte si zájezd osobně nebo telefopřipojit rovněž kontakt (především e-mailonicky v některé z našich prodejen nebo
vou adresu a mobilní telefon) na Vás pro
u svého oblíbeného prodejce.
případ neočekávaných událostí a změn.
3. Rezervaci můžete provést rovněž na centrále 6. Zaplaťte zálohu /celou částku dle pokynů CK.
na tel.: 377 360 360–62, fax 377 235 981
Při nedodržení termínu platby se vystavujete
nebo e-mailem na: rezervace@ckinex.cz.
zrušení Vaší rezervace.

Přepravu zajišťujeme jak vlastními autobusy, tak
i dopravními prostředky osvědčených společností. Autobusy najímané v zahraničí na některé
zájezdy nebo transfery nemusí mít plnou výbavu
(např. WC, občerstvení). Na tuto skutečnost
budete upozorněni v informačním dopisu rozesílaném před odjezdem na zájezd. Všechny
autobusy jsou nekuřácké. Protože jsme vedeni
snahou o realizaci většiny zájezdů, vyhrazuje
si CK při nižším počtu přihlášených zákazníků
použít i jiný typ autobusu a to včetně mikrobusů.
Existence WC v autobuse není garantována.

Dodržení odjezdových míst
Zakoupíte-li si zájezd v době delší jak 31 dní před
odjezdem a řádně vyplníte odjezdové místo na
smlouvě o zájezdu a je-li dodržen minimální počet
osob pro dané odjezdové místo (tj. 4 osoby), garantujeme Vám odjezd z tohoto místa. V době
kratší než 31 dní před odjezdem potvrzujeme
odjezdové místo ze skupin N2–10 jen v případě
volné kapacity svozového prostředku. Vždy garantujeme odjezdové místo z Prahy. Doprava
z odjezdových míst u autobusových zájezdů skupiny N1 nebo na trase zájezdu je bez příplatku
(není-li u zájezdu uvedeno jinak). Případné výjimky jsou uvedeny u konkrétního zájezdu. V případě, že klient nevyužije transfer v jednom
směru bez předchozího písemného nahlášení,
automaticky ztrácí nárok na využití transferu při
zpáteční cestě. Minimální počet osob pro realizaci transferu jsou 4 osoby, pokud není uvedeno
jinak u daného zájezdu. Při nižším počtu osob je
CK INEX oprávněna i již potvrzený transfer zrušit.
O uskutečnění či zrušení objednaného transferu
bude klient informován v pokynech k odjezdu.
Zrušení objednaného transferu není důvodem
k odstoupení od smlouvy o zájezdu. Případné
storno je řešeno dle Všeobecných smluvních
podmínek na straně 95.

Zavazadla
Všechna zavazadla označte jmenovkou, předejdete případným nepříjemnostem při manipulaci
s nimi, při namátkových kontrolách a při celním
odbavení. Za běžná zavazadla pro 1 osobu
považujeme 1 kufr, batoh nebo tašku o maximální hmotnosti 20 kg, dále pak příruční tašku
do 5 kg s jídlem a nezbytnými věcmi osobní
potřeby. Doporučujeme používání kufrů. Dojde-li během letecké dopravy ke ztrátě či poškození Vašeho zavazadla, ihned po přistání
sepište na letišti protokol, který je dokladem
pro jednání s dopravcem. Nezapomeňte uschovat originály letenek a zavazadlových lístků.

Zasedací pořádek
Rozhodujícím momentem při jeho sestavování je
datum úhrady rezervace zájezdu a je známý až
den před odjezdem. Proto znovu upozorňujeme
na výhodu minimální zálohy 1000 Kč. Rozhodněte se včas a nejen že budete lépe sedět, dobře
vidět, ale i ušetříte nemalé finanční prostředky.
Děti do 12 let nesmějí v autobusech sedět na
předních sedadlech a děti do 2 let nesmějí cestovat bez své sedačky v autobuse.

INEX Web

Ubytování a stravování

Typ zvoleného ubytování a stravování je popsán
u každého zájezdu. Přistýlka nemusí být vždy
řádným lůžkem a může způsobit zmenšení
prostoru v pokoji. Rozsah a kvalita stravy jsou
úměrné zvolené kategorii ubytování a místním
zvyklostem. Osoby stejného pohlaví, které jsou
na základě jejich zájmu slučovány do pokojů
(nepřiplatily si jednolůžkový pokoj), mohou být
ubytování ve dvoulůžkových nebo vícelůžkových
pokojích. V případě ubytování ve vícelůžkovém
pokoji je cena za ubytování stejná jako ve dvoulůžkovém pokoji a neposkytuje se žádná sleva,
i když se jedná o přistýlku či podobně. V některých případech při přihlášení klientů v krátké
době před odjezdem, může být pro ně zajištěno
jiné ubytovací zařízení, než v kterém je ubytován
zbytek skupiny.

Prostor v tomto katalogu je velice omezen a tak
jsme byli často postaveni před nelehký výběr, jak
Vám prezentovat dané zařízení pouze na jedné
či dvou fotografiích. Proto vřele doporučujeme
navštívit naše webové stránky www.ckinex.cz,
kde najdete rozhodně více fotografií a někdy
i textů k nabízenému programu. Na našem
webu také najdete tento katalog i další následu- Pokyny k odjezdu
jící katalogy CK INEX v elektronické podobě. Obdrží je e-mailem účastník zájezdu uvedený na
Smlouvě o zájezdu jako „zákazník” (č.1). Pokud
Věříme, že mnozí z Vás tuto službu ocení.
nebude na Smlouvě o zájezdu uvedena e-maiKlub INEX
lová adresa, budou pokyny zaslány na cestovní
Na našich webových stránkách se můžete za- kancelář, kde si klient zájezd zakoupil a tam mu
registrovat do cestovatelského klubu CK Inex. je předá. Pokyny s přesným místem a časem
Tato registrace je velice jednoduchá a minimálně odjezdu a dalšími informacemi k zájezdu rozesívyžaduje jen zadání Vašeho aktuálního emailu. láme nejpozději 7 dní před odjezdem.
Na jejím základě Vám vygenerujeme nejen
slevový kód, ale i Vás pravidelně budeme infor- Platba poukázkami
movat o slevových akcích, novinkách, vycháze- K úhradě dovolené můžete na pobočkách CK INEX
jících katalozích a mimořádných nabídkách použít také poukázky firem SODEXO, CHEQUE
pouze pro členy klubu. Míra korespondence DEJEUNER a ACCOR SERVICE CZ. Můžete
není nikterak otravná a domníváme se, že pro platit také předplacenou kartou TICKET BENEFITS.
Platba je možná v max. hodnotě 12000 Kč na
Vás velice příjemná a ekonomicky výhodná.
osobu (do 50% ceny zájezdu). Kromě toho jako
Průvodce
bonus nabízíme slevu ve výši 10% z doplatku do
Všechny zájezdy zahrnují v ceně rovněž průvodce celkové katalogové základní ceny zájezdu (doplatek
zájezdu (není-li uvedeno jinak). Většinou průvodce v max. výši 50% ceny). Do základu pro výpocestuje se zájezdem rovnou z České republiky, čet slevy se nezapočítává pojištění, poplatky za
ale v některých případech se může připojit ke vízum, fakultativní služby, vyšší typy pokojů, extra
skupině až v cílové zemi nebo může doprovázet strava apod. Slevu nelze kombinovat s jinými
klienty jen při poznávací části zájezdu. Toto platí slevami. Poukázky lze uplatnit také na zájezdy
především u leteckých zájezdů, kde průvodce HOT MINUTE a další speciální nabídky do max.
se skupinou v letadle není. I když používáme výše 5000 Kč na jednoho dospělého cestujícího.
výhradně licencované průvodce, v některých pří- U těchto zájezdů již není poskytována sleva z dopadech nemají oprávnění průvodcovat v cizí zemi platku. Poukázky nelze směňovat za hotovost,
resp. nesmí průvodcovat a ani podávat výklad a to ani v případě, že dojde ke stornu pobytu
v některých objektech či památkách. V tomto pří- nebo zrušení zájezdu. V takovém případě bude
padě průvodce sdělí klientům základní informace zaplacená částka, po odečtení storno poplatků,
v autobuse a pak si každý prohlédne daný objekt převedena na pobyt či zájezd v jiném termínu na
individuálně. V případě zájmu je možné zajistit základě volby uživatele poukázek při dodržení záslužbu místního průvodce za příplatek. Často konných podmínek. Nebude-li uživatel poukázek
též dochází k omezení průvodcování ve městech souhlasit s převedením na pobyt či zájezd v jiném
s ohledem na dopravní špičku, navigování řidičů termínu, propadá tato částka ve prospěch CK.
nebo charakter památek.
Poukázky lze uplatnit pouze na prodejnách CK INEX.

Pojištění zájezdů
Všechny zájezdy uvedené v tomto katalogu jsou
pojištěny dle zákona č. 159/1999 Sb. (pojištění
záruky v důsledku úpadku CK). V cenách nabízených zájezdu není zahrnuto „Komplexní
cestovní pojištění pro cesty a pobyt” od pojišťovny Generali a. s. Toto pojištění včetně
storna nabízíme za výhodný příplatek 30/ 60 Kč
(Evropa/svět) na osobu a den. Jeho rozsah
naleznete ve Všeobecných smluvních podmínkách na str. 95. Toto Komplexní cestovní pojištění jako u jedné z mála CK na českém trhu
zahrnuje také pojištění na živelné události,
přírodní katastrofy, epidemie a občanské nepokoje. Komplexní pojištění zahrnuje i připojištění
storna v případě zrušení zájezdu ze závažných
důvodů a je omezeno vyplacenou částkou
(80%) v maximální výši 10/ 20 000 Kč (Evropa/
svět). Při požadavku na vyšší rozsah plnění
v případě storna zájezdu, nabízíme fakultativní
připojištění, které je však nutné uzavřít již při
podpisu Smlouvy o zájezdu. V pozdější době
toto rozšíření již není možné uzavřít. Za fakultativní příplatek 300 či 900 Kč/osobu se navyšuje
případné pojistné plnění pojišťovny (80% ceny
zájezdu) na maximálně 40 000, resp. 80 000 Kč
na osobu. Nezapomeňte, že jsou pojištěna i zavazadla, a to do výše 30 000 Kč (Evropa/svět).

Cestovní doklady
Za platný cestovní doklad odpovídá každý
účastník sám. Doporučujeme vždy zkontrolovat
jeho platnost. Aktuální informace o formalitách
vyžadovaných pro vstup do dané země zjistíte
např. na www.mzv.cz v sekci „Cestujeme do
zahraničí”. CK nemá vliv na případné udělení
vstupních víz (to je v přímé kompetenci jednotlivých ambasád), proto v případě neudělení víza
platí storno podmínky, které jsou uvedeny ve
Všeobecných smluvních podmínkách CK INEX.

Piktogramy
V katalogu najdete zájezdy s různými typy dopravy označené piktogramem v záhlaví zájezdu:
Symbol Novinka označuje námi
nově nabízené programy poznávacích zájezdů pro rok 2019.
Symbol Nový program
označuje naše klasické zájezdy
s přepracovaným programem.

Všechny ceny v tomto katalogu
jsou za osobu v Kč.

CESTOVNÍ
POJIŠTĚNÍ

Jen
šťastné
návraty

• komplexní cestovní pojištění
• asistenční služba 24 hod denně 7 dní v týdnu
• pomoc na cestách kdekoliv ve světě
Sjednejte si přímo v CK
generali.cz
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Mimořádné nabídky

30.9.16 15:05

5% sleva*

pro 2. účast při zakoupení 2 a více poznávacích zájezdů
v jednom kalendářním roce obdržíte za každý další
zájezd tuto slevu a sice až do výše 700 Kč / osobu.

7% sleva* pro držitele karty věrnostního

programu Sphere Card, sleva platí pouze na pobočkách CK INEX

10% sleva*

pro držitel VIP karty věrnostního programu Sphere Card, sleva
platí pouze na pobočkách CK INEX.
* tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami. Maximální výše cekové slevy je 1800 Kč na osobu.

Rezervujte si svou příští dovolenou snů v klidu domova
24 hodin denně a 7 dnů v týdnu
na našich webových stránkách www.CKINEX.cz

• Smluvní ceny
• Moderní vozový park
• Výhodné podmínky mimo sezónu
• Profesionální řidiči s bohatými zkušenostmi
• Zajišťujeme dopravu pro skupiny, sportovní kolektivy i školy
• Autobusy a minibusy s kapacitou 8, 20, 38, 49, 57 a 76 osob

172,75 mm, tj. M 1:40 (orig. 6.910 mm)

barvy loga inex:
modrá Pantone 654, žlutá Pantone 137 (stejnou barvou i bambule, kroužek a piktogramy)
další barvy:
tmavě červená (vesta, šátek, býk, stíny) - 0/100/100/35
matná “zlatá” (lampasy, pás) - 10/30/66/15
světle žlutá (rohy, býčí bělmo) - 0/0/40/0
tělová (obličej, ruce) - 0/30/30/0
černá + bílá

Disneyland, Eiffelova věž a Aquarium de Paris

Dětské zájezdy

4denní zájezd s denním přejezdem
Disneyland

1. den: Odjezd ráno. Večer nocleh.
2. den: Pobyt v oblasti Trocadera a Eif
felovy věže. Možnost návštěvy zrekon
struovaného pařížského akvária, které
se nalézá v bývalém podzemním lomu
pod kopce Chaillot v těsné blízkosti Seiny
a Eiffelovy věže. Akvárium bylo zřízeno
v roce 1867 pro světovou výstavu a bylo
v průběhu let několikrát zrekonstruováno
a znovu otevřeno po rozsáhlé rekonstrukci
v roce 2006. Podzemní akvárium má plochu
3500 m2 a obsahuje 500 druhů ryb a bezo
bratlých a zhruba 9000 druhů rostlin. Poly
néské akvárium obsahuje 600 korálů. Ve
velkém bazénu je umístěno na 30 žraloků.
Nádrž má objem 3 milióny litrů vody, což
z ní dělá největší umělý bazén ve Francii.
Celkový objem všech 43 bazénů a akvárií
činí 4 milióny litrů. Po prohlídce přejdete
přes most k Eiffelovce k říčnímu přístavu
na Seině a další příjemné chvilky můžete
strávit při výletu lodí po Seině s neobvyklým
pohledem na známé památky. Alternativě
možnost návštěvy vodního parku Aqua
boulevard, www.aquaboulevard.com. Po
výletu lodí bude možnost návštěvy Eiffelovy
věže (nutno objednat při rezervaci, záloha
200 Kč). Po návštěvě Eiffelky se cestou na
ubytování projedete okružní jízdou Paříží.
Fakultativně večeře. Nocleh.

3. den: Snídaně. Celodenní pobyt v zábav
ním parku Disneyland u Paříže nebo v parku
Walt Disney Studios, případně v obou. Při
návštěvě Disneylandu, na ploše více než
600 ha, navštívíte přes 50 fantastických
atrakcí, přehlídek a představení. Jedinečnou
podívanou naleznete v Zemi pirátů, ve
Světě westernu nebo Světě dobrodružství.
Můžete se jít bát do Domu hrůzy nebo na
Velkou dráhu Indiana Jonese a Chrámu
zkázy. Skvělou atrakcí je Cesta na měsíc,
kdy po vystřelení z obrovského kanónu
absolvujete cestu na Měsíc s několika loop
ingy v naprosté tmě jen okolo osvícených
planet. Večer odjezd nonstop do ČR. Více
informací na www.disney.fr.
4. den: Návrat dopoledne.
Č. zájezdu
192FDIB01
192FDIB02

Termín
Cena
25.05.–28.05. 4690
24.08.–27.08. 4690

Odjezd
N1–8,10
N1–8,10

Cena zahrnuje: 2 noci se snídaní v hotelu 3*
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
autobusem, průvodce.
Příplatky: Disneyland nebo Walt Disney
Studio nad 12 let 1290 Kč, 3–11 let 1160 Kč,
Akvárium 550 Kč/440 Kč do 18. let, záloha na
Eiffelovu věž 200 Kč (při přihlášení), výlet lodí
300 Kč, komplexní pojištění 120 Kč.
Slevy: 3. a 4. osoba na přistýlce 200 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 20 EUR.

Londýn a Harry Potter
4denní dětský zájezd s denním přejezdem
1. den: Odjezd z ČR ráno. Nocleh ve Francii.
2. den: Ranní Eurotunnel nebo trajekt do
Anglie. Návštěva Warner Bros Studio
v Leavesdenu, jedinečná příležitost si pro
zkoumat kouzlo filmů o Harry Potterovi,
místa kde se natáčela nejúspěšnější filmové
série všech dob. Budete mít zde čest poznat
zákulisí z filmů, prohlídku nádherných
kostýmů, nejrůznějších rekvizit, a ani
mace. Dozvíte se zde, jak se v jednotlivých
filmech dělaly speciální efekty a záběry.
Projít se můžete po hlavní bradavické
hale, Brumbálově pracovně nebo Příčné
ulici. Navštívit můžete Chroptící chýši
nebo Ollivanderův obchod s kouzelnickými
hůlkami. Odpoledne v Londýně. Možná
návštěva muzeí podle zájmu – děti jistě
rády navštíví muzeum voskových figurín
Madame Tussaud’s případně Britské
národní muzeum. Ubytování. Nocleh.
3. den: Snídaně. Celodenní Londýn na
ochutnávku. Bezpečnostní pauza autobu
su. Královská čtvrť Westminster – Westmin
ster Abbey, Houses of Parliament s věží Big
Ben. Slavnostní ceremonie střídání králov
ských gard na Whitehall či u Buckingham
ského paláce. Trafalgar Square a náměstí
Picadilli Circus. Odpoledne individuální
volno, možná návštěva muzeí a atrakcí
podle zájmu – Londýnsko oko, akvárium
a další. Večerní odjezd. Noční Eurotunnel
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nebo trajekt do Francie.
4. den: Návrat odpoledne.
Č. zájezdu
Termín
Cena
192VLHB01 01.06.–04.06. 5690
192VLHB02 26.08.–29.08. 5690
192VLHB03 26.09.–29.09. 5690

Odjezd
N1–8
N1–8
N1–8

Cena zahrnuje: 2 noci v hotelu (2lůžkové pokoje
s příslušenstvím), 1 snídaně, dopravu luxusním
autobusem, Eurotunnel nebo trajekt, průvodce.
Příplatky: Warner Bros Studio – Harry Potter –
nad 16 let 1380 Kč, 5–15 let 1120 Kč, do 5 let
zdarma v doprovodu dospělé osoby. Muzeum
Madame Tussaud’s – nad 16 let 980 Kč, 4–15 let
810 Kč, komplexní pojištění 120 Kč
Slevy: 3. a 4. osoba na přistýlce 200 Kč.
Minimální výměna na vstupy a metro: 25 GBP.

TM and © Warner Bros. Entertainment Inc Harry Potter Publishing Rights © J.K.R.

neJKrÁSněJŠÍ ZuBaČKy a noCLeH na vrCHoLu PiLatuS
4denní zájezd
1. den: Odjezd večer.
2. den: Ráno zastávka u rýnských
vodopádů, které mají nejmohutnější
průtok v Evropě. Průjezd Švýcarskem do Lu
zernu. Prohlídka Luzernu s dřevěnými
krytými mosty Kapellbrücke a Spreuerbrücke. Lodní výlet po jezeře vierwaldstättersee pod mohutnou horou Pilatus.
Přímo na vrcholu je hotel Bellevue, kde
budete nocovat. Odjezd do Alpnachstad.
Z alpnachstadu nejstrmější zubačkou
na světě na vrchol Pilatus (2132 m n. m.).
Ubytování v kruhovém panoramatickém
hotelu Bellevue na vrcholu a přípitek
na uvítanou. Výstup na vyhlídkové skály
esel a oberhaupt s rozhledy na švýcarské
Alpy a dole ležící Luzern. Večer vše na
vrcholu utichne a západ slunce už patří
jen hotelovým hostům. Večeře (4 chody).
Po večeři pohledy na noční Luzern.
3. den: Snídaně. Možnost si projít vy
hlídkovou dračí stezku s kamzíky a ko
zorohy. Návrat zubačkou do alpnachstadu. Odjezd přes průsmyk Brünig
do Wilderswilu v oblasti Jungfrau.
Výjezd zubačkou na Schynige Platte
(2068 m n. m.). Hluboko dole modré
thunské jezero a tyrkysové Brienzské
jezero. Na opačné straně horské velikány
Jungfrau, eiger a Mönch. Návštěva alp
ské zahrady s množstvím alpských květin.

Návrat zubačkou do Wilderswilu. Odjezd
do interlaken. Prohlídka mondénních
lázní. Po prohlídce odjezd do ČR podél
Brienzského jezera.
4. den: Návrat ráno.
Č. zájezdu
termín
Cena
192YSNP01 07.06.–10.06. 8990
192YSNP02 16.08.–19.08. 8990

Švýcarsko
Hotel Bellevue

odjezd
N1–8
N1–8

Cena zahrnuje: 1 noc s polopenzí v ho
telu na vrcholu Pilatus (2lůžkové pokoje
s příslušenstvím a TV), přípitek na uvítanou,
dopravu autobusem, zubačku na Pilatus a zpět,
průvodce, mapu Švýcarska s informacemi.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 2,80 CHF/
osoba/noc, která se platí hotově v hotelu.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2000 Kč, kom
plexní pojištění 120 Kč.
doporučená výměna na loď a zubačku
Schynige Platte: 72 CHF.
Zubačka Schynige Platte

Zubačka Pilatus

ŠvýCarSKÁ roZManitoSt

Matterhorn

5denní zájezd
1. den: Odjezd večer.
2. den: V noci průjezd Německem do
Švýcarska. Příjezd do Gruyéres pod stejno
jmenným hradem, prohlídka městečka.
Odjezd do Lutry u ženevského jezera.
Lodní výlet podél vinařské oblasti Lavaux
(uneSCo) do Vevey, prohlídka mondén
ního města. Odjezd do luxusního Montreux. Procházka pobřežní promenádou
lemovanou palmami z Montreux k stře
dověkému hradu Chillon. Ubytování
v hotelu Central residence&Spa na
nádherné slunné terase v Leysin, v ho
telu zdarma k dispozici krytý bazén,
vířivka, sauna. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd krásným údolím
rhony do täsche. Vlakem do luxusního Zermattu, nejbohatší obce ve Švýcarsku s nád
herným výhledem na Matterhorn. Prohlídka
Zermattu, vlakem zpět do Täsche. Odjezd do
Saas fee, alpského střediska obklopeného
13 čtyřtisícovkami a mohutnými ledovci,
prohlídka. Při návratu do hotelu pohledy
na mohutný hrad aigle. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd do oblasti Bernských alp. Prohlídka Grindelwaldu
pod světoznámou severní stěnou eigeru.
Návštěva trümmelbašských vodopádů.
Výjezd lanovkou do starobylého Mürrenu
s výhledem na trojici Jungfrau, Mönch
a eiger. Okružní jízda luxusními lázněmi

Interlaken. Prohlídka Luzernu pod masivem
Pilatu na břehu vierwaldstättersee, po
pulární dřevěné kryté mosty. Odjezd do ČR.
5. den: Návrat ráno.
Č. zájezdu
termín
Cena
192YSNB01 11.07.–15.07. 7990

odjezd
N1–10

Cena zahrnuje: 2 noci s polopenzí v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), vstup
do relaxačního centra s bazénem v hotelu, do
pravu autobusem, průvodce, mapu Švýcarska
s informacemi.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1000 Kč, kom
plexní pojištění 150 Kč.
Slevy: 3. a 4. osoba na pokoji 1500 Kč.
doporučená výměna na lanovky, loď
a vstupy: 57 CHF.

Eiger, Mönch a Jungfrau

Hrad Chillon
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MatterHorn

Švýcarsko

8denní zájezd s turistikou
Matterhorn

Hotel Monte Moro

Pohled z Jakobshornu

1. den: Odjezd večer.
2. den: Výjezd do průsmyku Grimsel s vý
hledem na Bernské a Walliské Alpy. Zastáv
ka v Oberwaldu u odjezdu parního vlaku
furkadampfbahn. Odjezd do údolí Saas
k přehradě Mattmark s nejvyšší sypanou
hrází ve Švýcarsku. Okruh okolo přehrady
a sestup k hotelu Monte Moro v Saas
almagell. Ubytování. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd do täsche, zubačkou
do Zermattu. Výjezd lanovkou k jezeru
Schwarzsee (2583 m n. m.) s nádherným
výhledem na Matterhorn, nejvyšší horu
Švýcarska Monte rosu a další čtyřtisícovky.
Výstup k chatě Hörnli (3260 m n. m.) přímo
na úpatí Matterhornu. Sestup a lanovkou
zpět. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd do Saas-fee. Lanovkou
a metrem až na Mittelallalin (3460 m n. m.)
s otáčivou restaurací, nádherný výhled na
ledovce a čtyřtisícovky. Návrat do Saas
Fee. Výstup přes Hohnegg až na Hannig
(2350 m n. m.) s výhledem na celé SaasFee,
zpět lanovkou. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Prohlídka Zermattu,
nejbohatší obce ve Švýcarsku. Alpským
metrem na Sunneggu s jezírkem Leisee,
výstup na Blauherd. Sestup okolo horských
jezírek Stellisee a Grünsee až do vesničky
findeln – krásné pohledy na Matterhorn
zrcadlící se na hladině jezírek. Sestup do

Zermattu. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
6. den: Snídaně. Odjezd do Saas fee.
Lanovkou na felskinn (3000 m n. m.),
přes ledovec Chessjen až k chatě Britania
(3030 m n. m.) – od chaty nádherný pohled
na přehradu Mattmark a průsmyk
Monte Moro. Návrat lanovkou do Saas
fee. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
7. den: Snídaně. Odchod do Saas Grundu.
Lanovkou na Hohsaas (3098 m n. m.), panora
matický výhled, lanovkou zpět na Kreuzboden
(2397 m n. m.). Vyhlídková cesta přes horské
louky na Almagelleralp. Z Almagelleralp sestup
do Saas Almagell, odjezd k ženevskému
jezeru. Vycházka po břehu jezera z Montreux
k hradu Chillon. Odjezd do ČR.
8. den: Návrat ráno.
Č. zájezdu
termín
Cena odjezd
192YSMB01 10.08.–17.08. 14590 N1–10
Cena zahrnuje: 5 nocí s polopenzí v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), slavnostní
večeři se sýrovým raclette, dopravu autobusem,
průvodce, mapu Švýcarska s informacemi.
Pozn.: Cena nezahrnuje pobytovou taxu 7 CHF/
osoba/noc. Po zaplacení je zdarma karta na lanovky
v údolí Saas (4., 6. a 7. den programu) vyjma Mittel
alallinu, který je nutno dokoupit za cca 45 CHF.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2500 Kč, komplexní
pojištění 240 Kč.
Slevy: 3. a 4. osoba na pokoji 1000 Kč.
doporučená výměna na lanovky a zubačky:
80 CHF.
Pozn.: Odjezdové místo N8 bez příplatku.

davoS
7denní zájezd s turistikou, denním přejezdem a volnou kartou na lanovky

Horská chata nad Davosem
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1. den: Odjezd ráno. Přejezd Německem do
Švýcarska. Příjezd do světoznámého davosu
a ubytování v renovovaném hotelu ochsen.
Lanovkou na Schatzalp (1861 m n. m.), odkud
je nádherný rozhled na Davos. Večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd do Klosters. Výjezd
lanovkou na Gotschnagrat (2285 m n. m.).
Panoramatickou cestou k chatě Parsennhütte (2200 m n. m.). Dále výstup k jezírku
totalpsee a dále do vysokohorského sedla
Weissfluhjoch (2662 m n. m.). Zpět do Da
vosu lanovkou Parsennbahn. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Výjezd lanovkou na Jakobshorn (2590 m n. m.) s panoramatickým
výhledem na Davos a alpské vrcholky. Sestup
k jezírku Stadlersee a dále do údolí potoka Sertig.
Výstup úbočím na abirügg (2105 m n. m.)
a dále po horizontále na rinerhorn
(2053 m n. m.). Lanovkou a vlakem zpět do
Davosu. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd do Bergünu na
trase železnice do průsmyku albula. Celá
železniční trať je pod ochranou uneSCo.
Vlakem z Bergünu do Predy a zpět
pěšky po naučné stezce podél tratě.
Prochází se kolem tunelů a viaduktů, které
se navzájem proplétají, pod nimi dovádí
zpěněná říčka albula. Přejezd do Filisuru.
Před Filisurem vycházka přímo pod oblouky
známého viaduktu Landwasser. Vlakem
z filisuru do davosu, vlak překonává

viadukt Wiesen, nejvyšší v celé Rhétské
dráze. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Odjezd do Klosters. Výjezd
lanovkou na Madrisu (1887 m n. m.). Mírný
výstup na Zügenhüttli (2063 m n. m.), po
té po horizontále na Älpli (2034 m n. m.).
Po odpočinku výstup do sedla Schaffürgli
(2394 m n. m.) přímo pod Madrisahornem.
Sestup zpět na Madrisu. Návrat lanovkou
a autobusem do Davosu. Večeře. Nocleh.
6. den: Snídaně. Lanovkou Parsennbahn až
na vrchol Weissfluh (2844 m n. m.) s nád
herným kruhovým rozhledem. Návrat lanov
kou do sedla Weissfluhjoch (2662 m n. m.).
Mírný sestup údolím Haupter Tälli do sedla
Strelapass (2352 m n. m.) a dále až do
mezistanice Parsennbahn. Návrat do Davosu
lanovkou. Odjezd do ČR.
7. den: Návrat ráno.
Č. zájezdu
192YSFB01

termín
Cena odjezd
25.08.–31.08. 16290 N1–8

Cena zahrnuje: 5 nocí s polopenzí v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), vlakové
jízdné Bergün–Preda a Filisur–Davos, všechny
lanovky dle programu (karta Davos), dopravu auto
busem, průvodce, mapu Švýcarska s informacemi.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2500Kč, komplexní
pojištění 210 Kč.
Slevy: 3. a 4. osoba na pokoji 1000 Kč.
doporučená výměna na lanovky: nulové výdaje
Pozn.: Odjezdové místo N8 bez příplatku.

oKoLo Mont BLanCu

Švýcarsko

8denní zájezd s turistikou
1. den: Odjezd večer.
2. den: Prohlídka Bernu, hlavního města
Švýcarska (památka UNESCO). Zastávka
v mondénním vevey u ženevského
jezera. Odjezd do Leysin. Ubytování
v hotelu Central residence&Spa, v hote
lu relaxační centrum s bazénem, vířivkou,
saunou a párou. Vycházka na panoramatic
kou vyhlídku Prafandaz. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Výjezd do průsmyku Col
du Pillon. Lanovkou na vrchol Scex rouge
(2940 m n. m.) – rozhled na Mont Blanc,
Matterhorn i Jungfrau, bezpečná vycház
ka po ledovci Glacier des diablerets, zpět
lanovkou. Z průsmyku Col du Pillon sestup
kolem krásného vodopádu do Les diablerets. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd přes průsmyk Col
de la forclaz do věhlasného Chamonix pod
nejvyšší horou Evropy Mont Blanc, lanovkou
na plošinu La flégere, která je přírodním vy
hlídkovým balkonem na oblast Mont Blancu
a Chamonix. Vycházka po vrstevnici do mezi
stanice Plan Praz. Zpět lanovkou do Chamo
nix, prohlídka města. Při cestě zpět zastávka
u přehrady emosson v oblasti Dents du
Midi. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Odjezd do luxusního Montreux. Ozubnicovou železnicí na vrcholek
rochers de naye (2045 m n. m.), z vrcho
lu kruhový rozhled na švýcarské a fran

couzské Alpy a rozlehlé Ženevské jezero.
Z mezistanice sestup do Montreux a dále
podél jezera až k vodnímu hradu Chillon.
Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
6. den: Snídaně. Odjezd do průsmyku Col
des Mosses. Výstup k jezeru Lac Lioson
a dále na Pic Chaussy (2351 m n. m.)
s kruhovým rozhledem, kterému opět domi
nuje Mont Blanc. Sestup zpět do průsmyku.
Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
7. den: Snídaně. Lanovkou k otáčivé
restauraci Kuklos, panoramatický pohled
od eigeru přes Matterhorn až k Mont
Blancu. Sestup k jezírku Lac d’ai. Výstup
do sedla pod skalní věží tour d‘ai, ze sedla
nádherný výhled na Ženevské jezero. Sestup
do Leysin okolo jezírka Lac de Mayen pod
stejnojmennou skalní věží. Odjezd do ČR.
8. den: Návrat ráno.

Mont Blanc

Hotel Central Residence & Spa

Č. zájezdu
termín
Cena odjezd
192YSBB01 09.08.–16.08. 14690 N1–10
Cena zahrnuje: 5 nocí s polopenzí v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), vstup
do relaxačního centra s bazénem v hotelu, do
pravu autobusem, průvodce, mapu Švýcarska
s informacemi.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2500 Kč, kom
plexní pojištění 240 Kč.
Slevy: 3. a 4. osoba na pokoji 4000 Kč.
doporučená výměna na lanovky: 129 CHF
+ 18 EUR.
Pozn.: Odjezdové místo N8 bez příplatku.

Svatý MoŘiC a MaSiv Bernina

Piz Bernina

6denní zájezd s turistikou a volnou kartou na lanovky
1. den: Odjezd ráno. Průjezd Německem
a Rakouskem do Švýcarska. Příjezd do Pontresiny v Horním Engadinu a ubytování
v hotelu Schweizerhof. V ceně ubytování
je vstup do relaxačního centra s vířivkou,
saunou a párou. Večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd do Punt Muragl.
Výjezd lanovkou na Muottas Muragl
(2456 m n. m.), nejkrásnější pohled na
údolí Horního engadinu s jezery a masiv
Bernina s ledovci. Turistika po panora
matické horizontále až na alp Languard
(2330 m n. m.). Cestou výhledy na masiv
Bernina a dole ležící údolí. Návrat lanovkou
do Pontresiny. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd do Silvaplany.
Lanovkou až pod vrchol Corvatsch
(3303 m n. m.) s panoramatickým rozhledem.
Návrat lanovkou na Murtel (2702 m n. m.).
Výstup do sedla fuorcla Surlej (2755 m n. m.)
s výhledem na čtyřtisícový Piz Bernina. Návrat
zpět na Murtel. Sestup k horní stanici lanovky
furtschellas (2312 m n. m.). Cestou výhledy
na jezera Horního Engadinu. Návrat lanovkou
a autobusem do hotelu v Pontresině. Večeře.
Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd směr průsmyk
Bernina. Lanovkou na diavolezzu
(2978 m n. m.). Výstup na vrchol Munt Pers
(3207 m n. m.). Z vrcholu panoramatický
pohled na Piz Bernina (4049 m n. m.),

okolní ledovce a průsmyk Bernina s je
zerem Lago Bianco. Návrat lanovkou. Výjezd
k jezeru Lago Bianco v průsmyku Bernina. Cestou do hotelu zastávka u vyhlídky na
ledovec Morteratsch. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Odjezd do Svatého
Mořice. Lanovkou přes Chantarellu na
Corviglii (2486 m n. m.) a na vyhlídkový
vrchol Piz nair (3057 m n. m.) s kruhovým
panoramatickým rozhledem. Lanovkou zpět
na Corviglii. Turistika po trase Via Engia
dina až na alp Suvretta (2211 m n. m.).
Sestup k horní stanici Signalbahn. Návrat
lanovkou. Prohlídka Svatého Mořice u hor
ského jezera. Večer odjezd do ČR.
6. den: Návrat ráno.
Č. zájezdu
192YSSB01
192YSSB02

Hotel Schweizerhof

termín
Cena odjezd
16.06.–21.06. 15790 N1–8
15.09.–20.09. 15790 N1–8

Cena zahrnuje: 4 noci s polopenzí v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), vstup
do relaxačního centra s vířivkou, saunou a parní
lázní, všechny lanovky dle programu (karta
Horní Engadin), dopravu autobusem, průvodce,
mapu Švýcarska s informacemi.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 4 CHF/
osoba/noc, která se platí hotově v hotelu.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 3000 Kč, kom
plexní pojištění 180 Kč.
Slevy: 3. a 4. osoba na pokoji 1000 Kč.
doporučená výměna na lanovky: nulové výdaje.
Pozn.: Odjezdové místo N8 bez příplatku.
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GoLdenPaSS eXPreSS a ženevSKÉ JeZero

Švýcarsko

4denní zájezd s denním přejezdem
GoldenPass Panoramic

Ženeva

Viadukt Wiesen

1. den: Odjezd ráno. Průjezd Německem
k Bodamskému jezeru. Zastávka v rakouském
lázeňském městě Bregenz. Průjezd Švýcarskem
k ženevskému jezeru. Ubytování v hotelu
Central residence&Spa na nádherné slunné
terase v Leysin, v hotelu zdarma k dispozici krytý
bazén, vířivka, sauna. Večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd do ženevy
na břehu stejnojmenného jezera. Prohlídka
„hlavního“ města frankofonního Švýcarska
a sídla mnoha mezinárodních institucí.
Odjezd podél jezera do lázeňského Lutry. Lodní výlet po ženevském jezeře
podél vinařské oblasti Lavaux (UNESCO)
do Montreux. Procházka pobřežní
promenádou lemovanou palmami z Montreux k středověkému hradu Chillon.
Cestou krásné výhledy na masiv Dentdu
Midi. Návrat na ubytování. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Sjezd ozubnicovou
železnicí z Leysin do aigle, nádherný letecký
pohled na hrad Aigle. Vycházka k hradu aigle
obklopenému vinicemi. Odjezd do luxus
ního Montreux u ženevského jezera.
Z Montreux populárním „zlatým“ vlakem
GoldenPass Panoramic až do Zweisimmen. Vlak s panoramatickými vagony šplhá ze
subtropického klimatu Ženevského jezera, ces
tou se otvírají neustále nové pohledy na jezero
a městečka mezi vinicemi. Po projetí tunelu
u Jamanu se rázem ocitne ze subtropického

klimatu v alpinském prostředí Pays-d’enhaut.
Současně opouští frankofonní Švýcarsko
a ocitá se v německy mluvícím. Za okny se
střídají malebná horská panoramata a rázo
vité horské vesničky s dominantními kostelíky.
Z Zweisimmen autobusem údolím Simmental
k thunskému jezeru a dále do interlaken
ležícím mezi Thunským a Brienzským jeze
rem. Prohlídka mondénních lázní s vyhlídkou
na trojici horských velikánů eiger, Jungfrau
a Mönch. Odjezd podél Brienzského jezera
a průsmykem Brünig do Luzernu. Prohlídka
Luzernu pod mohutným masivem Pilatu
na břehu jezera vierwaldstättersee, známé
jsou hlavně dřevěné kryté mosty přes řeku
Reuss. Odjezd do ČR.
4. den: Návrat ráno.
Č. zájezdu
termín
Cena odjezd
192YSPB01 07.06.–10.06. 8990
N1–8
192YSPB02 06.09.09.09. 8990
N1–8
Cena zahrnuje: 2 noci s polopenzí v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), vstup
do relaxačního centra s bazénem v hotelu,
cestu originál Goldenpass Expressem na trase
Montreux–Zweisimmen, dopravu autobusem,
průvodce, mapu Švýcarska s informacemi.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1000 Kč, kom
plexní pojištění 120 Kč.
Slevy: dítě do 16 let 400 Kč, 3. a 4. osoba na
pokoji 1500 Kč.
doporučená výměna na loď a zubačku:
29 CHF.

neJKrÁSněJŠÍ viaduKty rHÉtSKÉ drÁHy
4denní zájezd s denním přejezdem

Viadukt Landwasser
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1. den: Odjezd ráno. Průjezd Německem
a Rakouskem do Švýcarska. Prohlídka vaduzu
– hlavního města Lichtenštejnska. Zastávka
u železničního viaduktu Solisbrücke nad hlu
bokou soutěskou. Ubytování v renovovaném
hotelu ochsen v davosu. Večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd do Bergünu. Vlakem
z Bergünu do Predy a zpět pěšky po naučné
stezce podél tratě. Prochází se kolem tunelů
a viaduktů, které se navzájem proplétají, pod
nimi zpěněná říčka Albula. Železniční trať
je památkou uneSCo. Po příchodu zpět
do Bergünu prohlídka železničního muzea
o trati přes průsmyk albula. Přejezd do filisuru. Před Filisurem vycházka přímo pod oblouky
známého viaduktu Landwasser, který ústí
přímo do skalního tunelu. Návrat do Davosu.
Výjezd lanovkou na Schatzalp (1861 m n. m.)
s nádherným rozhledem na Davos, jezero
a okolní hory. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Vlakem do Wiesenu. Prohlíd
ka viaduktu Wiesen, z vyhlídky nádherný
výhled na tento nejvyšší viadukt Rhétské dráhy.
Možnost procházky přímo po viaduktu. Vlakem
dále do filisuru. Vycházka na panoramatickou
vyhlídku na viadukt Landwasser, nejznámější
švýcarský viadukt. Návrat vlakem do Davosu.
Výjezd dvěma sekcemi pozemní lanovky
Parsennbahn a gondolovou lanovkou
na vrchol Weisssfluh (2844 m n. m.) – nejvyšší
vrchol nad Davosem s panoramatickým výhle

dem až na ledovce Bernina a Silvretta. Po návratu
a prohlídce davosu odjezd do ČR.
4. den: Návrat ráno.
Č. zájezdu
192YSVB01

termín
16.08.–19.08.

Cena odjezd
8690
N1–8

Cena zahrnuje: 2 noci s polopenzí v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), vla
kové jízdné Davos–Filisur a zpět, lanovky na
Schatzalp a Weissfluh, dopravu autobusem,
průvodce, mapu Švýcarska s informacemi.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1000 Kč, kom
plexní pojištění 120 Kč.
Slevy: 3. a 4. osoba na pokoji 500 Kč.
doporučená výměna na vlak Bergün–Preda
a muzeum: 28 CHF.
Železnice Albula

Bernina eXPreSS a Svatý MoŘiC

Švýcarsko

4denní zájezd s denním přejezdem
1. den: Odjezd ráno. Průjezd Německem
a Rakouskem do Švýcarska. Příjezd do davosu (1560 m n. m.), nejvýše položeného
švýcarského města. Ubytování v hotelu
ochsen. Výjezd lanovkou na Schatzalp
(1861 m n. m.) s nádherným rozhledem na Da
vos a okolí. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Výjezd do průsmyku Julier.
Sjezd do údolí engadin s luxusním Svatým
Mořicem, prohlídka města. Výjezd lanovkou
na Muottas Muragl (2453 m n. m.),
z vrcholu nejkrásnější pohled na údolí
Horního engadinu s jezery a masiv
Bernina s ledovci. Průjezd údolím Horního
Engadinu až do Guardy. Procházka úzkými
uličkami mezi starými měšťanskými domy.
Výjezd do průsmyku flüela. Z průsmyku
sjezd do Davosu. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Nástup do Bernina expressu – vlaku, který přes svět horských ledovců
přejede do palmového ráje v Itálii. Trať přes
průsmyky albula a Bernina je mistrov
ským dílem, na 122 kilometrech je 55 tunelů
a 196 mostů. Díky propojení s jedinečnou
krajinou se zapsala do světového dědictví
uneSCo. Za Davosem vlak překonává viadukt Wiesen, s 210 metry délky a výškou
téměř 90 metrů nejvyšší v celé Rhétské
dráze. Za Filisurem vlak stoupá z Bergünu
do Predy – na 12,6 km překonává výšku 416
metrů díky 5 kruhovým tunelům, 2 normál

ním tunelům, 9 viaduktům a 2 galeriím. Za
Predou začíná tunel albula (1789 m n. m.)
a potom vlak vjede do údolí engadin. Za
Svatým Mořicem začne vlak opět stoupat,
je vidět sněhobílý masiv Berniny a plazící se
ledovec Morteratsch. Pohled na vysokohor
ské jezero Lago Bianco pod ledovci je neza
pomenutelný zážitek. A to již vlak překoná
nejvyšší bod celé cesty – průsmyk Bernina
(2253 m n. m.) a začíná sjíždět serpenti
nami ke kruhovému viaduktu u Brusia,
na kterém se otočí o 360 stupňů. Po sjezdu
téměř dva tisíce výškových metrů se objeví
palmy v italském tiranu (429 m n. m.). Au
tobusem zpět přes průsmyk Bernina s fotografickými zastávkami u viaduktu Brusio,
u jezera Lago Bianco a u ledovce Morte
ratsch. Údolím Engadinu odjezd do ČR.
4. den: Návrat ráno.
Č. zájezdu
termín
Cena odjezd
192YSEB01 14.06.–17.06. 10590 N1–8
192YSEB02 06.09.–09.09. 10590 N1–8
Cena zahrnuje: 2 noci s polopenzí v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), dopravu
autobusem, cestu originál Bernina Expressem
na trase Davos–Tirano, lanovku na Schatzalp,
průvodce, mapu Švýcarska s informacemi.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1000 Kč, kom
plexní pojištění 120 Kč.
Slevy: dítě do 16 let 500 Kč, 3. a 4. osoba na
pokoji 500 Kč.
doporučená výměna na lanovky: 32 CHF.

ŠvýCarSKÉ žeLeZniCe – SvětovÉ dědiCtvÍ uneSCo

Bernina Express u ledovce Morteratsch

Bernina Express – viadukt Brusio

Viadukt Landwasser

5denní zájezd
1. den: Odjezd večer.
2. den: V noci průjezd Německem do
Švýcarska. Přejezd průsmykem Julier do
údolí engadin. Prohlídka kruhového
viaduktu Brusio, odjezd do Poschiava.
Vlakem po trase Bernina expressu do
průsmyku Bernina, vlak stoupá do hor
přes množství viaduktů. Odjezd do Svatého Mořice, prohlídka mondénních lázní.
Vlakem po trase Glacier expressu přes
průsmyk albula do Tiefencastelu, vrcholem
je světoznámý viadukt Landwasser. Obě
železnice jsou zapsány do světového
dědictví uneSCo. Autobusem do davosu,
ubytování v renovovaném hotelu ochsen
přímo v centru. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd do Churu. Vlakem
do horské arosy, vlak vystoupá o tisíc metrů
množstvím serpentin, mostů a tunelů. Prohlíd
ka arosy, střediska uprostřed hor. Návrat
vlakem do Churu, prohlídka historického
centra. Přejezd autobusem do filisuru. Ces
tou zastávka u železničního mostu Solisbrücke. Na druhé zastávce vycházka přímo
pod oblouky viaduktu Landwasser. Vlakem
z filisuru do davosu, vlak překonává viadukt Wiesen. Návrat do hotelu. Večeře. Po
večeři výjezd lanovkou na Schatzalp s nádher
ným rozhledem na Davos. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd do Churu, nástup
do Rhétské dráhy a odjezd do versamu

v rýnské soutěsce. Procházka uprostřed
400 metrů hlubokého švýcarského „Grand
Canyonu“. Pokračování vlakem do ilanzu.
Odjezd do disentisu s benediktinským
opatstvím, prohlídka. Pokračování do
Luzernu na břehu jezera vierwaldstättersee. Lodní výlet po jezeře, jemuž domi
nuje mohutná hora Pilatus. Po přistání
prohlídka historického centra Luzernu
s dřevěnými mosty. Odjezd do ČR.
5. den: Návrat ráno.
Č. zájezdu
192YSZB01

termín
Cena
12.09.–16.09. 8990

odjezd
N1–10

Cena zahrnuje: 2 noci s polopenzí v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), vlakové
jízdné FilisurDavos, lanovku na Schatzalp, do
pravu autobusem, průvodce, mapu Švýcarska
s informacemi.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1000 Kč, kom
plexní pojištění 150 Kč.
Slevy: 3. a 4. osoba na pokoji 500 Kč.
doporučená výměna na vlaky a loď: 88 CHF.

Arosa Express

Rýnská soutěska
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ŠvýCarSKÉ žeLeZniČnÍ doBrodružStvÍ 1

Švýcarsko

6denní zájezd

Lago Bianco v průsmyku Bernina

Rigi – Vitznau

Hotel Ochsen

1. den: Odjezd večer.
2. den: V noci průjezd Německem do
Švýcarska. Výjezd do průsmyku Julier.
Přejezd přes další průsmyk Bernina.
Prohlídka kruhového viaduktu Brusio,
odjezd do Poschiava. Vlakem po trase
Bernina expressu do průsmyku Bernina
(2238 m n. m.) s nádherným jezerem Lago
Bianco, vlak stoupá do hor přes množství
viaduktů. Odjezd do Svatého Mořice,
prohlídka mondénních lázní. Vlakem po
trase Glacier expressu přes průsmyk
albula do Tiefencastelu. Po projetí 6 km
dlouhého tunelu albula vlak začne klesat
a na 12,6 km překonává výšku 416 metrů
díky 5 kruhovým tunelům, 2 normálním
tunelům, 9 viaduktům a 2 galeriím.
Vrcholem je přejezd známého viaduktu
Landwasser. Železnice přes průsmyky Ber
nina a Albula jsou zapsány do světového
dědictví uneSCo. Autobusem do davosu,
ubytování v renovovaném hotelu ochsen
přímo v centru. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd do průsmyku
oberalp, v jehož blízkosti pramení Rýn.
Po sjezdu do realpu stoupání serpen
tinami do průsmyku furka. Při klesání
se otevře mohutný horský kotel, vpravo
ledovec rhonegletscher s prameništěm
Rhony, dole nádraží Gletsch a v pozadí
serpentiny na další z průsmyků Grimsel.
Následuje sjezd na nádraží do oberwaldu.
Vrcholem je více než dvouhodinová jízda
ozubnicovou železnicí „furkadampfbahn“, vagony jsou taženy historickou
parní lokomotivou. Nejdříve vlak vy
stoupá tunelovou smyčkou do Gletsche
v horském kotli, poté okolo ledovce
rhonegletscher a vrcholovým tunelem
dojede do stanice v průsmyku furka
(2163 m n. m.). Z průsmyku Furka vlak
začne klesat, hluboká údolí přejíždí po
mostech originální „skládací“ konstrukce.
Z cílové stanice realp cesta zpět na hotel.
Po večeři výjezd lanovkou na Schatzalp
s pohledem na večerní Davos. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd do Churu – centra
Furkadampfbahn

Viadukt Brusio

Arosa Express
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kantonu Graubünden. Vlakem do arosy
(1742 m n. m.), vlak na trati dlouhé 26
kilometrů vystoupá o tisíc výškových metrů
množstvím serpentin, mostů a tunelů,
zlatým hřebem je přejezd viaduktu Langwieser. Prohlídka arosy, nádherného
střediska uprostřed hor. Návrat vlakem do
Churu a prohlídka historického centra.
Přejezd autobusem do filisuru. Cestou
zastávka u železničního mostu Solisbrücke nad hlubokou soutěsku. Na druhé
zastávce před filisurem vycházka přímo
pod impozantní viadukt Landwasser.
Možnost neopakovatelných fotozáběrů
s projíždějícími vlaky. Vlakem z filisuru do
davosu, vlak překonává viadukt Wiesen,
s 210 metry délky a výškou téměř 90 metrů
je nejvyšší v celé Rhétské dráze. Návrat do
hotelu. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Odjezd kolem jezera
Walensee do Goldau. Výjezd ozubnicovou
železnicí na vrchol rigi (1798 m n. m.) –
mýtickou horu Švýcarů. Z vrcholu nádherný
rozhled na švýcarské alpy, město Luzern
a jezero vierwaldstättersee. Návrat jinou
ozubnicovou železnicí do Vitznau na břehu
jezera. V lázeňském vitznau procházka
a poté lodní výlet po jezeře až do Luzernu.
Z lodi nádherné výhledy na masiv Pilatus
nad městem Luzern. Prohlídka Luzernu,
okruh vede středověkou částí přes oba
historické dřevěné mosty – Kapellbrücke
a Spreuerbrücke. Odjezd do ČR.
6. den: Návrat ráno.
Č. zájezdu
termín
Cena odjezd
192YSDB01 03.07.–08.07. 12690 N1–10
192YSDB02 07.08.–12.08. 12690 N1–10
Cena zahrnuje: 3 noci s polopenzí v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), vlakové
jízdné FilisurDavos, lanovku na Schatzalp, do
pravu autobusem, průvodce, mapu Švýcarska
s informacemi.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2000 Kč, kom
plexní pojištění 180 Kč.
Slevy: 3. a 4. osoba na pokoji 500 Kč.
doporučená výměna na vlaky a loď: 193 CHF.
Pozn.: Odjezdové místo N8 bez příplatku.

ŠvýCarSKÉ žeLeZniČnÍ doBrodružStvÍ 2

Švýcarsko

6denní zájezd
1. den: Odjezd večer.
2. den: V noci průjezd Německem do Švý
carska. Příjezd do světoznámých lázní interlaken. Po prohlídce interlaken odjezd do
Lauterbrunnenu pod vysokým vodopádem.
Výjezd ozubnicovou železnicí z Lauterbrunnenu přes Wengen až do sedla Kleine
Scheidegg (2061 m n. m.). Celý výjezd
poskytuje výhledy na masivy Jungfrau
a Mönch se sněhobílými ledovci. Od horských
hotelů v sedle Kleine Scheidegg se otevírá
pohled na mohutnou severní stěnu eigeru.
Sjezd ozubnicovou železnicí z Kleine Scheidegg do Grindelwaldu, trasa vede přímo
pod severní stěnou Eigeru. Prohlídka horského
střediska. Odjezd zpět do interlaken a do
údolí Simmental. Po přejezdu průsmykem
Col des Mosses výjezd do Leysin na nád
herné horské terase. Ubytování v hotelu
Central residence&Spa, v ceně ubytování
je vstup do relaxačního centra s bazénem,
vířivkou, saunou a párou. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Sjezd ozubnicovou
železnicí z Leysin do aigle, nádherný
letecký pohled na hrad Aigle. Vycházka
k hradu aigle obklopenému vinicemi.
Odjezd do luxusního Montreux u ženevského jezera. Z Montreux popu
lárním vlakem GoldenPass Panoramic až
do Gstaadu. Vlak šplhá ze subtropického
klimatu ženevského jezera, po projetí
tunelu u Jamanu se rázem ocitne v alpinském prostředí Pays-d’enhaut. Za okny
se střídají malebná horská panoramata
a rázovité horské vesničky. Prohlídka
lázeňského Gstaadu. Po prohlídce odjezd
autobusem do městečka Gruyeres, které
se rozkládá pod stejnojmenným mohutným
hradem. Procházka malebnými uličkami
města. Odjezd k Ženevskému jezeru a dále
do hotelu v Leysin. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd do vevey,
prohlídka mondénního města u Ženev
ského jezera. Odjezd do Blonay mezi
vinicemi nad Ženevským jezerem. Z Blonay
jízda parním vlakem s historickými vagony do železničního muzea Chamby,
GoldenPass Panoramic u Ženevského jezera

cestou přejezd obloukovitě zahnutého
kamenného viaduktu a časté výhledy na
Ženevské jezero. Příjezd vlakem do unikátního muzea historických lokomotiv
a vagonů. Po prohlídce muzea a občer
stvení jízda parním vlakem zpět do Blonay.
Autobusem odjezd do aigle. Z Aigle
vlakem do horského střediska Les diablerets pod stejnojmenným masivem. Vlak
šplhá zpětnými tunely a přes vysoké
viadukty s výhledy. Procházka horským
střediskem a odjezd do hotelu v Leysin.
Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Odjezd do vinařského
Lutry na břehu Ženevského jezera, prochá
zka úzkými uličkami a nádhernou pobřežní
promenádou. Lodní výlet po ženevském
jezeře až do Montreux, z lodi nádherné
pohledy na oblast Lavaux s terasovými
vinicemi patřící mezi světové dědictví
uneSCo, v dálce se vypíná zasněžený
hřeben dents du Midi. Z Montreux
ozubnicovou železnicí na rochers de
naye (2045 m n. m.), vlak šplhá hodinu
strmě od jezera až na vrchol. Z vrcholu
panoramatický rozhled na švýcarské
a francouzské alpy a rozlehlé ženevské
jezero. Sjezd ozubnicovou železnicí zpět
do Montreux. Po návratu procházka po
Montreux s luxusními hotely. Vycházka
pobřežní promenádou lemovanou palmami
z Montreux až k mohutnému vodnímu
hradu Chillon. Odjezd do ČR.
6. den: Návrat ráno.
Č. zájezdu
termín
192YSLB01 01.08.–06.08.
192YSLB02 21.08.–26.08.

Jungfraubahn a Jungfrau

Rochers de Naye

Kolesový parník na Ženevském jezeře

Cena odjezd
11490 N1–10
11490 N1–10

Cena zahrnuje: 3 noci s polopenzí v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), vstup
do relaxačního centra s bazénem v hotelu, do
pravu autobusem, průvodce, mapu Švýcarska
s informacemi.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2000 Kč, kom
plexní pojištění 180 Kč.
Slevy: 3. a 4. osoba na pokoji 2500 Kč.
doporučená výměna na vlaky a loď: 187 CHF.
Pozn.: Odjezdové místo N8 bez příplatku.

Parní vlak na trase Chamby  Blonay
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GLaCier eXPreSS a MatterHorn

Švýcarsko

4denní zájezd s denním přejezdem

Glacier Express v Rýnské soutěsce

Interier Glacier Expressu

Matterhorn

1. den: Odjezd ráno. Průjezd Německem
a Rakouskem kolem Bodamského jezera do
Švýcarska. Průjezd okolo jezera vierwaldstättersee a krajinou dalších krásných jezer
do průsmyku Brünig. Zastávka v průsmyku
Grimsel s výhledem na Bernské a Walliské
alpy a ledovec rhonegletscher. Pozdě večer
ubytování v hotelu Monte Moro v Saas Alma
gell. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd do täsche. Zubačkou
do Zermattu, nejbohatší švýcarské obce. Alp
ským metrem na Sunneggu (2288 m n. m.),
v jezeru Leisee se zrcadlí mohutná pyramida
Matterhornu lemovaná věncem okolních
čtyřtisícovek. Návrat do Zermattu. Prohlídka
Zermattu s dřevěnými walliskými domy a mon
dénními hotely. Odjezd do Saas-Grund.
Výjezd kabinovou lanovkou na Hohsaas
(3098 m n. m.) pod mohutným Weissmiesem.
Panoramatický výhled na protilehlé čtyřtisícovky
a pod nimi na horské terase ležící SaasFee. Po
návratu výjezd do Saas fee, alpského střediska
obklopeného 13 čtyřtisícovkami a ledovci,
prohlídka. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd do Brigu, krátká
prohlídka města. Nástup do věhlasného
Glacier expressu – nejpomalejšího rychlíku
na světě. Vlak jede nejkrásnějšími partiemi
švýcarských Alp, které je možno obdivovat
z klimatizovaných panoramatických vozů
s částečně prosklenou střechou. Objed
naný oběd je servírován během jízdy, aniž
by bylo nutno opustit pohodlné sedadlo.
Nejdříve cesta hlubokým údolím rhony po
dél walliských dřevěných domů a barokních
vesnických kostelíků, v jednom místě se vlak
otočí v tunelu o 270 stupňů a vystoupá
přitom o 150 metrů. Potom se údolí horní
Rhony rozšíří a za oberwaldem vlak pojede
20 minut 15 km dlouhým tunelem furka až
do horského Andermattu. V andermattu je
zapřažena lokomotiva s ozubnicovým pohonem a vlak začne pomocí ozubnice stoupat
do průsmyku oberalp (2033 m n. m.) –
nejvyššího bodu trasy se stejnojmenným hor
ským jezerem uprostřed mohutných alpských
štítů. Při sjezdu do disentisu s monumen
Glacier Express na viaduktu
Landwasser

Glacier Express v údolí Goms
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tálním benediktinským klášterem se naskýtají
nádherné výhledy. V Disentisu je zapřažena
opět normální lokomotiva a za ilanzem se
vlak ponoří do rýnské soutěsky. V hlubokém
kaňonu jsou koleje těsně podél Rýna, okolo
se tyčí mohutné bílé skalní stěny. Po opuštění
soutěsky vlak mine v reichenau soutok
Předního a Zadního rýna a pokračuje
širokým údolím do Thusisu, kde se rozloučí
s Rýnem. Za thusisem se údolí opět zužuje,
vlak totiž projíždí soutěskou Schyn proti
toku Albuly do Tiefencastelu. V tiefencastelu
začíná známá trať přes průsmyk albula, která
je zahrnuta na seznamu památek světového
dědictví uneSCo. Nejdříve vlak jede krajinou
zelených horských luk a malebných hor. Před
Filisurem je světoznámý 65 metrů vysoký a 130
metrů dlouhý viadukt Landwasser, který je
zakončen ohromujícím vjezdem do tunelu ve
skalním masivu. A pak vlak stoupá z Bergünu
do Predy – na 12,6 km překonává výšku
416 metrů díky 5 kruhovým tunelům, 2 normálním tunelům, 9 viaduktům a 2 galeriím.
Hned za Predou začíná tunel albula dlouhý
skoro 6 km. Za tunelem se otevře pohled do
údolí engadin a vlak klesá až do mondénního
Svatého Mořice. Po výstupu z vlaku odjezd
podél toku Innu údolím Engadin do ČR.
4. den: Návrat ráno.
Č. zájezdu
termín
Cena odjezd
192YSGB01 14.06.–17.06. 11590 N1–8
192YSGB02 20.09.–23.09. 11190 N1–8
Cena zahrnuje: 2 noci se snídaní v ho
telu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV),
1 večeři, dopravu autobusem, cestu originál
Glacier Expressem na trase BrigSvatý Mořic,
průvodce, mapu Švýcarska s informacemi.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 7 CHF/
os./noc, která se platí hotově v hotelu. Po
zaplacení je zdarma lanovka na Hohsaas
(3098 m n. m.).
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1000 Kč, oběd
v Glacier Expressu 800 Kč, komplexní pojištění
120 Kč.
Slevy: dítě do 16 let 800 Kč, 3. a 4. osoba na
pokoji 500 Kč
doporučená výměna na lanovky: 35 CHF.

Bernina Express – od ledovcu k palmám
Překroč te Alpy tím nejzajímavějším možným způsobem –
na linkách Albula a Bernina Rhétské dráhy.

Informace / rezervace / prodej
Rhétská dráha, železniční služby
Tel +41 (0)81 288 65 65, railservice@rhb.ch, www.rhb.ch

Za Bernardýny, neJvyŠŠÍ Horou a neJdeLŠÍM LedovCeM

Švýcarsko

6denní zájezd s denním přejezdem
Průsmyk sv. Bernarda

Fribourg

Bregenz

1. den: Odjezd ráno. Průjezd Německem.
K večeru ubytování v nejjižněji položeném alsas
kém městě Mulhouse, nedaleko švýcarských
hranic. Procházka historickým centrem. Nocleh.
2. den: Snídaně. Přejezd do centrálního
Švýcarska. Prohlídka středověkého města
fribourg (UNESCO), kde se po staletí
mísí německá a francouzská kultura.
Procházka historickým centrem společně
s návštěvou gotické katedrály sv. Mikuláše,
jejíž 74 m vysoká věž osazená 13 staro
bylými zvony nabízí nádherný výhled na
celé město. Odjezd k ženevskému jezeru
lemovanému malebnými vinicemi (oblast
Lavaux na seznamu UNESCO). Krátká zas
távka v městečku aigle s romantickým hra
dem uprostřed vinic. Odjezd na ubytování
v průsmyku Col des Mosses. Večeře.
Nocleh.
3. den: Snídaně. Průjezd kantonem Wallis
– nejprve údolím řeky Rhony a následně
stoupání až do průsmyku sv. Bernarda
(2473 m n. m.) na hranici mezi Švýcarskem
a Itálií. V samotném průsmyku mniši v mi
nulosti vybudovali hospic jako útočiště pro
poutníky a pro práci v horách vyšlechtili
psí plemeno bernardýnů, tolik typické pro
Švýcarsko. Cestou zpět zastávka v historic
kém Martigny, které se pyšní dodnes docho
vaným amfiteátrem z dob římského osídlení,
návštěva významné výstavní galerie Pierra

Gianadda a také místního muzea bernardýnů.
Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd do walliské vesničky
fiesch a odtud lanovkou do horského
střediska fiescheralp a následně až na
eggishorn (2869 m n. m.), odkud je nád
herný výhled na nedaleký ledovec aletsch
(UNESCO) a okolní čtyřtisícovky. Lanovkou
zpět do údolí a poté návštěva Sionu, hlavního
města kantonu Wallis. Prohlídka historického
centra včetně opevněného kostela sv. Valérie
tyčícího se na vrcholku nad městem. Návrat
do hotelu. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Odjezd do francouzského Chamonix pod nejvyšší horou Evropy Mont Blanc.
Následuje výjezd nejvýše položenou evropskou
lanovkou na aiguille du Midi (3842 m. n. m.),
odkud se nabízí nádherný výhled na Mont Blanc
a okolní Alpy. Večer odjezd do ČR.
6. den: Návrat ráno.
Č. zájezdu
termín
Cena odjezd
192YSWB01 02.07.–07.07. 11190 N1,8
Cena zahrnuje: 4 noci se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 3 večeře,
dopravu autobusem, průvodce.
Slevy: 3. osoba na přistýlce 1000 Kč.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2500 Kč, kom
plexní pojištění 180 Kč.
doporučená částka na vstupy: 35 CHF +
lanovky cca 45 CHF a 60 EUR.
Poznámka: odjezdové místo N8 bez příplatku.

tŘi ZeMě u BodaMSKÉHo JeZera a KraJ Heidi
5denní zájezd s denním přejezdem

Säntis

Meersburg
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1. den: V ranních hodinách odjezd. V pod
večer příjezd do Bregenz ležícího u jezera
Bodensee. Ubytování, večeře, nocleh.
2. den: Snídaně. Krásnou krajinou přije
deme pod vrchol majestátního vrcholu Säntis. Lanovkou vyjedeme do výšky 2502 m
s jedinečným výhledem na okolní země.
Návštěva nejtradičnější švýcarské vesnice
appenzell, uličky s malebnými dřevěnými
domy a folklórním muzeem. Městečko
Heiden – muzeum Henry Dunanta, zakla
datele Červeného kříže. Vyhlídkový vláček
nás přiveze až do přístavního městečka
rorschach, kde si necháme čas na kávu
a pozorování jachet na jezeru, zámek Wartegg. Večeře, nocleh.
3. den: Snídaně. Středověké město Stein
am rhein – Radniční náměstí s renesančními
domy a barevnými fasádami. V Kreuzlingen
– německé části Kostnice si vyfotíme ká
men, kde byl upálen Mistr Jan Hus. trajekt
na německou stranu jezera. V městečku
Meersburg budeme mít čas ochutnat
některou z místních specialit v některé z lá
kavých restaurací ležících v labyrintu uliček
s hrázděnými domy. Návštěva středověkého
hradu nebo renesančního paláce. V pi
toreskním městečku se zdržíme do večerních
hodin. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Lanovkami vyjedeme až
pod vrchol Pizol, do oblasti Heidina kraje.

Vesnička Heididorf u Maienfeldu. Pře
neseme se v čase zpět do švýcarského hor
ského světa 19. století, navštívíme původní
„Heidihaus“  dům dívenky Heidy, který
je zařízen přesně podle předlohy z knihy.
Odpoledne se vrátíme přes Lichtenštejnsko
k Bodamskému jezeru. Po návratu do Bre
genzu vyjedeme gondolovou lanovkou na
horu Pfänder s nádherným panoramatem.
Možnost procházek nebo občerstvení
v horské chatě i s nákupem sýrů nebo
místní pálenky. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Návštěva Lindau leží
cím na ostrově – nový maják, náměstí
a uličky s gotickými a renesančními domy
s překrásnými freskami. Návrat ve večerních
hodinách do ČR.
Č. zájezdu
termín
192YHEB01 19.06.–23.06.

Cena
12490

odjezd
N1,8

Cena zahrnuje: 4 noci se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 3 večeře,
kartu zahrnující vstupy dle programu (lanovka
Säntis, muzeum Appenzell, muzeum Heiden,
vláček do Rorschach, hrad a palác v Meersburg,
lanovka Pizol, lanovka Pfänder), dopravu auto
busem, trajekt pře Bodamské jezero, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2200 Kč,
pobytová taxa v hotelu cca 5 EUR/os./pobyt,
komplexní pojištění 150 Kč.
Poznámka: odjezdové místo N8 bez příplatku.

GroSSGLoCKner

rakousko

6denní zájezd s turistikou a denními přejezdy
1. den: Odjezd ráno. Průjezd Rakouskem,
prohlídka malebně položeného Zell am
See. Odjezd do hotelu oberwirt (sauna,
vířivka a fitness). Ubytování. Večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd ke Krimmlským
vodopádům – nejvyšším v Evropě (380 m),
vycházka podél vodopádů s vyhlídkami.
Výjezd lanovkou na Wildkogel, vycházka
s výhledy na vysoké taury, lanovkou zpět.
Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd do lázní Bad Gastein,
lanovkou na Stubnerkogel (2246 m n. m.)
a zpět, prohlídka lázní s mohutným vodopá
dem, koupání v termálních lázních v Bad
Hofgastein. Vycházka soutěskou Kitzlochklamm u Taxenbachu. Návrat do hotelu.
Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd do enzingerbodenu ve Vysokých Taurech, lanovkou
k rudolfshütte u jezera Weissee a dále
sedačkovou lanovkou na Medelz. Výstup na
Medelzkogel (2760 m n. m.) s kruhovým
rozhledem, lanovkou zpět. Koupání
v lázních v Mittersilu. Návrat do hotelu.
Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Průjezd vysokohorskou
Grossglocknerskou silnicí, odbočka na
světoznámou vyhlídku císaře františka
Josefa s pohledem na nejvyšší horu Ra
kouska Grossglockner. Prohlídka zooparku
ve Ferleitenu. Koupání v lázních v Zell am

See. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
6. den: Snídaně. Odjezd ke Gosauským
jezerům v oblasti Dachsteinu, lanovkou ke
Gablonzer Hütte s výhledem na masiv
dachsteinu. Výstup na Zwieselalmhöhe
s výhledy na Dachstein. Návrat lanovkou.
Procházka v císařském parku v Bad ischlu.
Odjezd do ČR. Návrat kolem půlnoci.
Pozn.: Zájezd pro milovníky hor, kteří
mají zájem o velmi nenáročnou turistiku bez
velkých výstupů a sestupů. Doporučujeme
zakoupení velmi výhodné Salcburské karty,
která umožňuje využití všech lanovek, vstupů
a lázní uvedených v programu (ušetříte cca
2500 Kč oproti běžným cenám).
Č. zájezdu
termín
Cena odjezd
192AGRB01 04.08.–09.08. 11790 N1–8
Cena zahrnuje: 5 nocí s polopenzí v ho
telu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV),
slavnostní večeři, dopravu autobusem,
průvodce, mapu Salcburska.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 1,10 EUR/
osoba/noc, která se platí hotově v hotelu.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2500 Kč, kom
plexní pojištění 180 Kč.
Slevy: 3. a 4. osoba na pokoji 500 Kč.
doporučená výměna: Salcburská karta
dospělí 66 EUR, děti do 15 let 33 EUR (cenová
úroveň 2018).
Pozn.: Odjezdové místo N8 bez příplatku.

ParnÍMi vLaKy Po raKouSKýCH aLPÁCH

Grossglockner

Hotel Oberwirt

Parní zubačka na Schafberg

3denní zájezd s denními přejezdy
1. den: Odjezd ráno. Přejezd Bavorskem do
tyrolska. Příjezd údolím Innu do Jenbachu.
Historickou parní zubačkou vyrobenou
v roce 1889 takřka hodinu trvající výjezd
k horskému jezeru achensee pod masivem
Rofan. Lodní výlet po jezeře obklopeném
horami do lázeňského Pertisau. Odjezd na
horskou salaš Gramaialm uprostřed pohoří
Karwendel. Návrat do údolí Innu a odjezd
na ubytování v hotelu Jägerhof, venkovní
bazén a krásný výhled do údolí innu a pro
tilehlé pohoří Karwendel. Fakultativně
večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Návštěva křišťálového
světa Swarovski s úchvatnou expozicí
skla. Odjezd do údolí Zillertal. Historickým
parním vlakem z fügenu do Mayerhofenu, jízda po úzkokolejné trati trvá
více než hodinu, v soupravě za parní loko
motivou jsou zapřaženy dobové vagony.
Odjezd do rattenbergu, prohlídka města
s mimořádně zachovalým historickým cen
trem. Odjezd do rakouského historického
mincovního města Hall in tirol, prohlídka
starobylého města. Návrat do hotelu.
Fakultativně večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd do Salcburska.
Průjezd okolo tajuplného jezera Wolfgangsee. Výjezd parní zubačkou po trati
postavené v roce 1893 na vyhlídkový vrch
Schafberg (1782 m). Z vrcholu nejkrásnější

panoramatický výhled v celé oblasti na 14
jezer a okolní hory. Odjezd do Bad ischlu.
Krátká prohlídka známých lázní, kde trávil
v císařské vile letní měsíce císař František
Josef. Odjezd do ČR podél krásného jezera
traunsee s mohutnou horou Traunstein.
Návrat kolem půlnoci.
Č. zájezdu
192APVB01

termín
20.09.–22.09.

Cena odjezd
5790 N1–7

Cena zahrnuje: 2 noci se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím, balkonem
a TV), dopravu autobusem, průvodce, mapy
Tyrolska a Salcburska.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 0,90 EUR/
osoba/noc, která se platí hotově v hotelu.
Příplatky: 2 večeře 590 Kč, jednolůžkový
pokoj 1000 Kč, komplexní pojištění 90 Kč.
Slevy: 3. a 4. osoba na pokoji 400 Kč.
doporučená výměna na vlaky a vstupy:
88 EUR.
Kurhaus v Bad Ischl

Parní vlak v údolí Zillertal
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HiStoriCKÉ žeLeZniCe raKouSKÉ MonarCHie

rakousko

3denní zájezd s denními přejezdy
Vlak na Hochschneeberg

Semmeringbahn

Hotel Freinerhof

Salcburk

1. den: Odjezd ráno. Příjezd do Krems an
der donau. Průjezd Wachau – romantickým
údolím Dunaje s vinicemi, hrady, zámky
a kláštery. Celé Wachau je světovým
dědictvím uneSCo. Prohlídka mohutného
barokního benediktinského kláštera Melk.
Z Kirchbergu vlakem po historické úzko
rozchodné železnici Mariazellerbahn až
do poutního místa Mariazell. Mistrovským
dílem je horský úsek se dvěmi 180° zatáčkami,
19 viadukty a 21 tunely vedoucí národním
parkem
Ötscher-tormäuer.
Prohlídka
Mariazell – nejvýznamnějšího poutního místa
v Rakousku. Odjezd na ubytování do hotelu
freinerhof. Večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd do Mürzzuschlagu
a dále do průsmyku Semmering. Výjezd
na vyhlídku k starobylému hotelu Panhaus.
Návštěva infocentra o železnici Semmeringbahn, první horské železnici v Evropě.
Průjezd horskou silnicí Semmering obklo
penou mondénními vilami, cestou výhledy na
železniční viadukty. Zastávka u nejznámějšího
viaduktu Kalte rinne. Procházka po
Payerbachu s železničním viaduktem a his
torickým parkem. Z Payerbachu vlakem po
celé horské trase až do Semmeringu. Trať
je památkou uneSCo a vede 15 tunely,
přes 16 viaduktů a 100 mostů. Návštěva
železničního muzea v Mürzzuschlagu,
součástí je i depo s historickými lokomoti
vami, vagony a drezínami. Návrat do hotelu.
Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd přes Semmering
k poutnímu kostelu Maria Schutz. Od
barokního kostela je vynikající výhled na
hory a dálniční viadukt, vedle kostela je
kavárna s vyhlášenými koblihami z místní
pekárny. Odjezd do Puchbergu, odkud

vyjíždí známá horská železnice Schneebergbahn. Výjezd železnicí na nádraží
Hochschneeberg (1800 m n. m.). Loko
motiva Salamander překoná na trase
dlouhé 9,8 km 1218 výškových metrů.
Okružní pohodlná vycházka (cca 60 minut)
s výhledy na masivy Schneebergu a rax,
vrcholy Waldviertel a Weinviertel.
Návštěva horského kostelíka sv.Alžběty
a návrat vlakem do Puchbergu. Odjezd do
ČR. Návrat kolem půlnoci.
Č. zájezdu
termín
192AHZB01 13.09.–15.09.

Cena
5990

odjezd
N1–7

Cena zahrnuje: 2 noci s polopenzí v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), do
pravu autobusem, průvodce, mapy Dolního
Rakouska a Štýrska.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1000 Kč, kom
plexní pojištění 90 Kč.
Slevy: 3. a 4. osoba na pokoji 400 Kč.
doporučená výměna na vlaky a vstupy:
55 EUR.

Dürnstein v údolí Wachau

SaLCBurK, BerCHteSGaden a SoLnÁ KoMora
3denní zájezd s denními přejezdy

Berchtesgadenské Alpy

18

1. den: Odjezd ráno. Příjezd do Berchtesgadenských alp v Bavorsku. Výjezd na
Kehlstein s Hitlerovým orlím hnízdem – místní autobus zastaví přímo před
honosným výtahem do rezidence, odtud
panorama Alp, jezer a Salcburku. Odjezd
k překrásnému jezeru Königssee, vycházka
k vyhlídkovému místu na celé jezero. Odjezd
na ubytování v hotelu Schwaighofen.
Fakultativně večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd do Salcburku,
rodného města W. A. Mozarta. Návštěva
arcibiskupského výletního zámku Hellbrunn – krásný park a známé vodní hry.
Prohlídka města – zahrady u zámku Mira
bell, Mozartův rodný dům, Getreidegasse,
mohutný arcibiskupský dóm a rezidence.
Výjezd lanovkou do pevnosti Hohensalzburg, prohlídka pevnosti, nádherný výhled
na město. Lodní výlet po Salzachu s mnoha
výhledy na Salcburk. Návrat do hotelu.
Fakultativně večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Výjezd lanovkou na

untersberg (1853 m n. m.) – nádherný
výhled na Salcburk. Odjezd k tajuplnému
jezeru Wolfgangsee. Procházka v lázeňském
městečku St. Gilgen, oblíbeném letovisku
řady prominentů. Průjezd Solnou komorou
do malebného Traunkirchenu u jezera
Traunsee. Lodní výlet po jezeře pod strmou
stěnou Traunsteinu až do Gmundenu,
městečka se skoro středomořskou promená
dou. Odjezd do ČR. Návrat kolem půlnoci.
Č. zájezdu
termín
192ASBB01 17.05.–19.05.
192ASBB02 27.09.–29.09.

Cena
5290
5290

odjezd
N1–7
N1–7

Cena zahrnuje: 2 noci se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), do
pravu autobusem, průvodce, mapu Salcburska.
Příplatky: 2 večeře 690 Kč, jednolůžkový
pokoj 1000 Kč, komplexní pojištění 90 Kč.
Slevy: 3. a 4. osoba na pokoji 500 Kč.
doporučená výměna na lanovky: 58 EUR.

rožMBerK, ČeSKý KruMLov, BerCHteSGaden a SaLZBurG
3denní zájezd s denními přejezdy a minibusem
1. den: Odjezd ráno. Dopoledne prohlídka
zámku v rožmberku nad vltavou.
Přejezd do Českého Krumlova – prohlídka
zámku nebo volno. Nocleh.
2. den: Snídaně. Přejezd do Berchtesgadenu. Výjezd na Kehlstein s Hitlerovým
orlím hnízdem – místní autobus zastaví
přímo před honosným výtahem do rezi
dence, odtud panorama Alp, jezer a Salc
burku. Variantně při špatném počasí nebo
uzavřeném Orlím hnízdě návštěva Solného
dolu v Berchtesgadenu, jedná se o jedinečný
zážitek. Při dostatku času projížďka lodí po
jezeru Königssee s jedinečnými výhledy na
okolní velikány. Přejezd na ubytování k Salz
burku. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Prohlídka Salzburku,
rodného města W. A. Mozarta. Návštěva
arcibiskupského výletního zámku Hellb
runn – krásný park a známé vodní hry.

Prohlídka města – zahrady u zámku Mira
bell, Mozartův rodný dům, Getreidegasse,
mohutný arcibiskupský dóm a rezidence.
Výjezd lanovkou do pevnosti Hohensalz
burg, prohlídka pevnosti, nádherný výhled
na město. Lodní výlet po Salzachu s mnoha
výhledy na Salcburk. Návrat kolem půlnoci.
Č. zájezdu
192ASOB01
192ASOB02

termín
31.05.–02.06.
26.10.–28.10.

rakousko
Český Krumlov

Cena odjezd
5290
N1
5290
N1

Cena zahrnuje: 2 noci se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
luxusním minibusem pro 19 osob, průvodce.
Zájezd se realizuje od 15 osob.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1200 Kč,
1 večeře 250 Kč, komplexní pojištění 90 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 40 EUR,
350 Kč.

MeZinÁrodnÍ výStava orCHideJÍ, KLoSterneuBurG a vÍdeŇ

Jezero Konigssee

Salzburg

2denní zájezd s denními přejezdy
1. den: Odjezd ráno. Krásná cesta krajem
Wachau, do městečka Klosterneuburg
u Vídně kde se nalézá mohutný starobylý
klášter, jeden z nejvýznamnějších v Rakousku,
významné poutní místo. Návštěva kláštera
komnaty, kaple, zahrady, sklepy, skvostný
zlatý Verdunský oltář. Navštívíte 12. mezinárodní výstavu orchidejí, která se koná
každé dva roky. Zde budete moci obdivovat
orchideje z celého světa. Potěší Vás množství
barev a vůní těchto atraktivních květů. Budete
si zde moci koupit různé odrůdy orchidejí,
které v běžných květinářstvích neseženete.
Nocleh.
2. den: Snídaně. Celodenní prohlídka vídně.
Památky na rod Habsburgů, zámek Hofburg,,
gotická katedrála sv. Štěpána, náměstí Ma
rie Terezie, zámek Belveder (Horní a Dolní),

galerie a zahrady. Možnost oběda (nejlepe
vídeňský řízek), cukrárna Demel a Sacher.
Možnost návštěvy některého muzea či galerie,
aktuálně bude v galerii Albertina Liechten
steinská knížecí sbírka s četnými uměleckými
díly. Návrat do půlnoci.
Č. zájezdu
termín
192AVOB01 23.03.–24.03.

Cena
3490

odjezd
N1

Cena zahrnuje: 1 noc se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
minibusem/ autobusem, průvodce.
Zájezd se realizuje od 15 osob.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 690 Kč, komplexní
pojištění 60 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 30 EUR.

MaKovÁ SLavnoSt a PerLiČKy KraJe WaLdvierteL

Klosterneuburg

Zwettl

2denní zájezd s denním přejezdem
1. den: Odjezd v ranních hodinách. Návštěva
Zwettlu, historické městečko z 13. století,
Hundertwasserovy fontány, pivovar se stale
tou tradicí, klášter Světlá s rajským dvorem
a krásnými zahradami. Přejezd do „Makové
vesnice“ armschlag, kde všechno se točí
okolo produktů z máku. Účast na Makových dožínkách, veselice, lidové kapely,
lidé v krojích, koláče, palačinky, dorty. Na
závěr cesta údolím řeky Kampy, přehrada,
pohledy na zříceninu Lichtenfels a hrad Ot
tenstein s románskou kaplí. Nocleh.
2. den: Snídaně. Přejezd do oblasti Vito
razska. Vesnička altweitra s románským
kostelíkem. Historické městečko Weitra,
renesanční zámek, muzeum piva. Báječné
obrovské kameny a viklany jako Kámen
Christophorusa, Postel ďábla, Ďáblův
pecen nebo Skřítkův kámen Vás očekávají

při návštěvě přírodního parku Blockheide
nedaleko u Gmündu. Na závěr městečko
Gmünd, historické náměstí, domy se sgrafity.
Solné lázně Gmünd, oáza odpočinku a re
laxace, několik bazénů, atraktivní saunový
svět. Odjezd večer.
Č. zájezdu
termín
192AMSB01 14.09.–15.09.

Cena
3290

odjezd
N1

Cena zahrnuje: d1 noc se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
minibusem/ autobusem, průvodce.
Zájezd se realizuje od 15 osob.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 600 Kč, komplexní
pojištění 60 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 50 EUR.

Ottenstein
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aLPy a StŘediSKa raKouSKo-ŠvýCarSKÉHo PoMeZÍ

rakousko

6denní zájezd s denními přejezdy
Lünersee

Piz Buin

Davos

1. den: Odjezd ráno. Průjezd Německem.
Ubytování v tschagguns v údolí Monta
fonu, v hotelu s bazénem. Večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Prohlídka středověkého feldkirchu, historicky nejvýznamnějšího města
Vorarlberska. Přes Vaduz do Švýcarska. Pro
hlídka davosu, nejvýše položeného města
v Evropě. Lanovkou na Jakobshorn (2590 m
n. m.) s panoramatickým výhledem. Návrat do
hotelu. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Lanovkou k Lünersee
(1979 m n. m.), panoramatický pohled na
alpské masívy rozprostírající se na rakousko–
švýcarském pomezí. Odjezd do údolí Silbertal,
prohlídka barokního kostela v Bartholomäbergu, lanovkou na Sennigrat (2300 m
n. m.) s nezapomenutelným pohledem do
údolí. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd do Partenen pod
Vermuntskou přehradou. Výjezd lanovkou
k přehradě a procházka po hrázi. Dále hors
kou panoramatickou silnicí až k jezeru Silvretta obklopenému 74 třítisícovkami spo
lečně s nejvyšší horou Vorarlberska Piz Buin
(3321 m n. m.), krátká procházka. Přesun
do známého střediska ischgl, lanovkou do
sedla idjoch (2739 m n.m.) na rakousko–
švýcarské hranici s rozhledem na celou
oblast. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Odjezd do Latschau
u jezera Staubeken, lanovkou na Grüneck

(1893 m n. m.) s nádhernou vyhlídkou
na Verwallský masív s monumenty Drei
Türmen, Sulzfluh a Drusenfluh. Krátká
procházka k vyhlídce na Zimbu. Průjezd
Silbertalským údolím a výjezd lanovkou pod
Kristallberg s nejstarším gotickým koste
líkem v Montafonu. Odpoledne odpočinek
ve vodním areálu aquarena v St. Gallen
kirchu. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
6. den: Snídaně. Odjezd do německého
Lindau na břehu Bodamského jezera,
prohlídka staré části města na ostrově.
Odjezd do ČR. Návrat pozdě večer.
Pozn.: Doporučujeme objednání výhodné
Montafon-Silvretta karty. Kartu je třeba
objednat při sepsání cestovní smlouvy,
ale hradit se bude až na místě v EUR.
3denní Montafon Brandnertal karta (zahrnuje lanovky a koupání v 3.–5. dni programu).
Č. zájezdu
termín
Cena odjezd
192AMOB01 23.07.–28.07. 10890
N1,8
Cena zahrnuje: 5 noci s polopenzí v hotelu
3* s bazénem (2lůžkové pokoje s příslušens
tvím), dopravu autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1900 Kč, kom
plexní pojištění 180 Kč, pobytová taxa cca 9,5
EUR/osoba/pobyt.
doporučená výměna na Montafon-Silvretta kartu a další lanovky: cca 51 EUR/48,
50 EUR senioři narození 1954 a dříve
+ 40 CHF a 20 EUR
Poznámka: odjezdové místo N8 bez příplatku.

doLnÍ raKouSKo, Hrady, KLÁŠtery, ZaHrady, viniCe PodunaJÍ
3denní zájezd s denním přejezdem a minibusem

Melk

Spitz in Wachau
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1. den: Odjezd ráno přes jižní Čechy do
Podunají. Zámek artstetten a. d. Donau
– místo posledního odpočinku arcivévody
Františka Ferdinanda ď Este. Prohlídka
zámku, kostela, krypty. Bazilika Maria
Taferl, ležící vysoko nad údolím Dunaje je
nejnavštěvovanější poutní kostel Dolního
Rakouska s bohatou barokní výzdobou.
Prohlídka barokního benediktýnského
kláštera Melk a městečka Melk. Ubytování
a nocleh.
2. den: Snídaně. Návštěva jedinečných
zahrad v městečku Tulln. Naleznete zde de
sítky zahrad i zahrádek na jediném místě na
celkové rozloze 50 hektarů. Zahrady patří
k nejvyhledávanějším místům Dolního Rak
ouska. Výjezd k benediktýnskému klášteru
Göttweig (483 m. n. m.) s výhledem na
údolí Dunaje porostlé vinnou révou. Krems
an der donau – prohlídka historické části.
Průjezd dunajským údolím Wachau s vini
cemi, hrady a kláštery. Středověký Dürn
stein na břehu Dunaje s ruinou hradu, kde
byl vězněn anglický král Richard Lví srdce.
Průjezd vinařskými obcemi Spitz s tera
sovitou vinicí a Willendorfem, proslulým
nálezem sošky pravěké ženy. Návrat na
ubytování. Nocleh.
3. den: Snídaně. Návštěva Kittenbergerských zážitkových zahrad. Najdete
v nich Zahradu asijskou, toskánskou, kruhu

života, ohně, pokušení nebo Zahradu lásky,
a dokonce největší bylinkovou spirálu na
světě. Čtyři desítky tématických zahrádek
navazují jedna na druhou na obrovské
ploše Kittenberger Erlebnisgärten v Dolním
Rakousku. Na závěr návštěva renesančního
zámku rosenburg, který je položen vysoko
nad údolím Kaptal. Díky arkádám a věžím,
okouzlujícím zahradám růží, impozantnímu
nádvoří pro turnaje (největší svého druhu
v Evropě) a sokolnickým ukázkám na
renesančním nádvoří, působí zámek jako
by byl z pohádky. Návrat kolem půlnoci.
Goettweig

Č. zájezdu
termín
Cena
192ADRB01 07.06.–09.06. 4590

odjezd
N1

Cena zahrnuje: 2 noci se snídaní v hotelu 3*
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
luxusním minibusem pro 19 osob, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1000 Kč, kom
plexní pojištění 90 Kč, 2 večeře 580 Kč.
Zájezd se realizuje od 15 osob.
doporučená částka na vstupy: 40 EUR.

adventnÍ vÍdeŇ

rakousko

3denní zájezd
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách.
Ubytování. Večeře. Nocleh.
2. den: Celodenní pobyt ve vídni – krásná
předvánoční atmosféra proslulých vánočních
trhů na náměstí Freyung a dalších místech
v centrální části. Prohlídka nejvýznačnějších
památek. Okružní jízda, pěší prohlídka.
Večeře. Nocleh.
3. den: Vídeň – návštěva zámku Schönbrunn. Odpoledne individuální volno ve
vánočně vyzdobeném centru Vídně, možnost
návštěvy významných muzeí. Případně
pokračování prohlídky s průvodcem. Odjezd
zpět do ČR. Návrat kolem půlnoci.

Č. zájezdu
192AVLB01

termín
06.12.–08.12.

Cena
4290

odjezd
N1,2

Schönbrunn

Cena zahrnuje: 2 noci s polopenzí (2lůžkové
pokoje s příslušenstvím), dopravu autobusem,
průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 90 Kč.
doporučená částka na vstupy: 40 EUR.
Radnice

SKvoSty ŠtýrSKa a BurGenLandSKa, terMÁLnÍ LÁZně BÜK

Riegersburg

6denní zájezd
1. den: Odjezd ve večerních hodinách.
2. den: Prohlídka rakouského města Graz
(Štýrský Hradec) – metropole Štýrska, která
byla mezi hlavními centry vlády Habsburků.
Půvabné historické jádro Alstadt je zapsáno
na seznamu kulturního dědictví UNESCO a nyní
je přeměněno v malebnou pěší zónu. Můžete
obdivovat harmonické prolínání gotiky, rene
sance, baroka a moderní architektury. Při pěší
prohlídce si užít výhledy z vrcholku Schlossberg.
Průjezd typickou malebnou štýrskou krajinou
k hradu riegersburg. Prohlídka exteriéru
hradu, z jehož nádvoří je nádherný výhled
do okolní krajiny. Zastávka u lázní Bad Blumau, které jsou mistrovským dílem Frieden
sreicha Hundertwassera. Přejezd na uby
tování do maďarských lázní Bük. Nocleh.
3. den: Ráno železniční dráha Semmering –
první skutečná horská dráha na světě vedoucí
dramatickou krajinou, několika tunely a přes
řadu odvážných viaduktů průsmykem Sem
mering ve výšce 897 m. Jako významná tech
nická památka byla trať zapsána do seznamu
UNESCO. Vycházka na vyhlídky Doppelreiter
warte a 20Schilling Blick, odkud se naskýtá
pohled na část trati a některé z viaduktů, cesta
vlakem. Odpoledne návštěva rakouského
města eisenstadt, které je metropolí Bur
genlandska a nachází se zde dům J. Haydna
a zámek esterházy – jeden z nejkrásnějších
barokních zámků v Rakousku. (Zrcadlová síň,
Malý čínský salón, koncertní Haydnův sál aj.)
4. den: Výlet k neziderskému jezeru, jehož
značná část je národním parkem s pěknou
přírodou plnou ojedinělých druhů rostlin a více
než 300 druhů ptactva, prohlídka romantic
kých městeček blízko jezera. Prohlídka Morbisch am See – malebná vesnička, ve které se
vyrábí výtečné bílé víno. Úzké uličky s bílými
domečky, které jsou ověšené květinami, tvoří
romantická zákoutí. Okružní vyhlídková
plavba po jezeře s nádhernými zákoutími
národního parku neusiedler See. rust –
půvabné město se zachovalým historickým
jádrem s řadou renesančních a barokních
budov. Odpoledne zastávka v Šoproni –
nejkrásnějším
středověkém
maďarském

městě, připomínajícím svojí gotickou a barokní
architekturou Český Krumlov.
5. den: Pobyt v termálních lázních Bük
nebo fakultativní výlet – Klášter Pannonhalma – jeden z největších kulturních skvostů
Maďarska, zapsaný na seznam světového kul
turního dědictví UNESCO. Toto benediktinské
opatství se pyšní skvostnými interiéry. Cestou
zpět zastávka v městečku Györ. Nocleh.
6. den: Přejezd do rakouských Alp – ra
kouského národního parku Ötscher-tormäuer. Pěší vycházka divokou alpskou
krajinou soutěsek („otcovy příkopy“), peřejí
a vodopádů (vodopád Lassingfall). Návštěva
poutního místa Mariazell. Návrat v pozdních
večerních hodinách.
Č. zájezdu
192ASTB01

termín
Cena
09.07.–14.07. 6990

Pannonhalma
Herrenchiemsee

odjezd
N4,9

Odjezd bez příplatku z Prahy, Písku a Českých
Budějovic.
Cena zahrnuje: 4 noci v hotelu se snídaní
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 3 večeře,
dopravu autobusem, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 180 Kč,
1lůžkový pokoj 1750 Kč, výlet klášter Pannon
halma 250 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 50 EUR,
6500 HUF.

Graz

Eisenstadt

Semmering
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JedineČnÉ vodoPÁdy a SoutěSKy ve vySoKýCH taureCH

rakousko

3denní zájezd s denními přejezdy a minibusem
Krimmel

Kitzlochklamm

1. den: Odjezd ráno. Krimmelské vodopády je třístupňový vodopád vysoký
celkem 380 metrů. Zvlášť na jaře, když
taje v horách sníh, vypadá naprosto impo
zantně. Ne nadarmo je považován jako
největší přírodní atrakce celého Rakouska.
Podél vodopádu můžete projít po krásné
stezce a vychutnat si dosyta všechny tři
stupně. Přejezd na ubytování. Nocleh.
2. den: Snídaně. Procházka soutěskou
Kitzlochklamm s množstvím s množstvím
přírodních jezírek a skalních útesů nádherná
příroda a agresivní řeku Rauriser Ache vás
jistě uspokojí. Lanovkou vyjedete na kopec
Schmittenhohe (1956 m) s jedinečnými
výhledy na horský svět Vysokých Taur, Kitz
bühelských Alpy a na jezero Zellersee.
3. den: Snídaně. Soutěska Liechtensteinklamm patří mezi největší přírodní zajímavosti
Vysokých Taur, respektive regionu Salcburska.

Soutěsku najdete jen kousek od města Sankt
Johann im Pongau. Ohromí vás zde strmé
skalní stěny, chodník vytesaný do skály či
malebný vodopád na závěr. Mohutný hrad
Hohenwerfen stojí na prakticky nedobytném
místě, na skále vysoko nad řekou Salzach.
Spolu s hradem v Salzburgu byl postaven na
rozkaz arcibiskupa. Hrad je vystaven na velmi
krásném místě mezi pohořím Tennen gebirge
a Hochkönig. Návrat ve večerních hodinách.
Č. zájezdu
192ASOB01
192ASOB02

termín
31.05.–02.06.
12.07.–14.07.

Cena odjezd
5490
N1
5490
N1

Cena zahrnuje: 2 noci se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
luxusním minibusem pro 19 osob, průvodce.
Zájezd se realizuje od 15 osob.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1300 Kč,
1 večeře 650 Kč, komplexní pojištění 60 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 45 EUR.

ŠtýrSKo, Hory a BarevnÉ terMÁLy, ZÁžitKový vÍKend
Hrad Hohenwerfen

ZámekPillnitz
Orth

Kitzeck

3denní zájezd s denními přejezdy
1. den: Odjezd ráno. Prohlídka Štýrského
Hradce, historické centrum, radnice, pa
láce, zvonkohra, hodinová věž s vyhlídkami
a středověké uličky. Fakultativně večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Vinná stezka na jižní
oblast Štýrska. Kitzeck im Sausal je nejvýše
položenou vinařskou oblastí Rakouska. Při
jasném počasí překrásný výhled na celé Štýrsko
nádherná krajina s vinohrady ve svazích,
fakultativně ochutnávky vín. Dle počasí dále
vycházka po naučné vinařské stezce u Silberbergu. Pocta všestrannému rakouskému
umělci Hundertwasserovi a jeho stavbám. Origi
nální kostel v Bärnbachu, poutní cesta všech
náboženství s barevnými branami. Na závěr
koupání v termálních lázních Bad Blumau
navržených daným umělcem. Celý komplex je
velmi vkusně a příjemně propojen s přírodou.
Četnými barevnými budovami zasazenými

do travnatého svahu a s originálními interiéry,
noční venkovní bazén s vřídlem Vulkán. Nocleh.
3. den: Snídaně. Návštěva největší krápníková
jeskyně v Rakousku Lurgrotte, která je právem
nazývána přírodním zázrakem. Táhne se v délce
5 km a je protkána říčkou Lurbach. Skanzen ve
Stübing u Štýrského Hradce patří mezi největší
v Rakousku a byl založen s úmyslem předvést
vesnickou architekturu všech rakouských
spolkových zemí. Odjezd večer.
Č. zájezdu
termín
Cena odjezd
192ASHB01 27.09.–29.09. 5490
N1
Cena zahrnuje: 2 noci se snídaní v hotelu/penzionu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu luxusním
minibusem pro 19 osob/ autobusem, průvodce.
Zájezd se realizuje od 15 osob.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1300 Kč,
1 večeře 650 Kč, komplexní pojištění 90 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 65 EUR.

narCiSový feStivaL v SoLnÉ KoMoŘe
2denní zájezd s denními přejezdy

Graz
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1. den: Odjezd ráno. Historické a lázeňské
městečko Gmunden se rozkládá v oblasti
Horního Rakouska, na úpatí hory Traunstein
(1691 m). Bylo vystavěno na severním břehu
jezera traunsee. Procházka, případně výlet
lodí po jezeře. Romantický zámeček ort na
ostrově spojený s pevninou dřevěným mostkem.
Variantně: lanovkou na vrch feuerkogel,
nejslunečnější místo Horního Rakouska, panora
matický rozhled, na jezera a masiv Dachsteinu;
procházky kolem kouzelných horských jezer
Langbathseen nebo jezer Tauplitzalm. Nocleh.
2. den: Snídaně. Přejezd do městečka Bad
aussee, kde se koná festival narcisů, který
je největším a jedním z nejkrásnějších jarních
festivalů květin v Rakousku. Vyvrcholením
festivalu je velkolepý průvod narcisových soch
městem. Odpoledne je možnost výletu vyhlíd
kovou lodí po jezeře Grundelsee, nebo rela

xace v termálních lázních narzissentherme se
slanou vodou a s výhledy na Dachstein. V pěti
bazénech najdete pramenitou vodu a solanku
z oblasti Bad Aussee. Masážní trysky, světelné
efekty čekají na hosty jak vnitřních, tak i venko
vních bazénů. V saunovém oddělení si krásně
odpočinete v šesti různě stylových saunách
s rozmanitým programem. Návrat kolem
půlnoci.
Č. zájezdu
termín
192ANFB01 01.06.–02.06.

Cena
3290

odjezd
N1

Cena zahrnuje: 1 noc se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
luxusním minibusem pro 19 osob/ autobusem,
průvodce.
Zájezd se realizuje od 15 osob.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 500 Kč, vstupné
na obě korza 500 Kč (při přihlášení), komplexní
pojištění 60 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 50 EUR.

roMantiCKÁ ÚdoLÍ neCKaru, MoSeLy a rýna

německo

3denní zájezd s denními přejezdy
1. den: Odjezd ráno. Bad Wimpfen – lázeňské
městečko na řece Neckar s nádherným histo
rickým centrem s hrázděnými domy a gotickým
kostelem. Z věže Blaue Turm je krásný výhled
na celé město a údolí Neckaru. Průjezd údolím
řeky Neckar, přes eberbach a městečko
Hirschhorn s vysoko položeným hradem,
městečko neckarsteinach s malebnými
uličkami a čtyřmi hradními zříceninami. Nocleh.
2. den: Snídaně. Návštěva benediktýn
ského kláštera Maria Laach, mistrovského
díla evropské románské architektury ležícího
uprostřed lesů u jezera Laecher See, které
se vytvořilo v kráteru sopky. Prohlídka
středověkého hradu eltz ležícího na
skále nad řekou Elzbach. Průjezd údolím
Mosely, vinařské městečko Cochem. Na
závěr návštěva trevíru – nejstarší město
Německa s četnými památkam Pasov, Hrady
Burghauseni z římské doby, mnohé na sez

namu kulturního dědictví UNESCO. Nocleh.
3. den: Snídaně. Údolí Rýna v úseku Koblenz
Mohuč. Vinařský Boppard s hradem Balduins
burg. Projížďka po Rýnu k romantické skále
Loreley opředené pověstí o víle lákající lodníky.
Z lodi je možno vidět hrady Liebenstein, Maus,
Rheinfels a hrad Katz. Bacharach – místo
svatby Karla IV. S Annou Falckou. Prohlídka
arcibiskupského města Mohuče s architek
turou 17. století a monumentálním dómem.
Odjezd zpět do ČR. Návrat večer.
Č. zájezdu
termín
192DNMB01 24.05.–26.05.
192DNMB02 06.09.–08.09.

Cena odjezd
5790
N1
5790
N1

Cochem

Maria Laach

Cena zahrnuje: 2 noci se snídaní v hotelu 3*
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
minibusem/ autobusem, průvodce.
Zájezd se realizuje od 15 osob.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2000 Kč,
1 večeře 600 Kč, komplexní pojištění 90 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 50 EUR.
Passau

PaSov, Hrady BurGHauSen a trauSnitZ
2denní zájezd s denními přejezdy a minibusem
1. den: Odjezd ráno. Prohlídka Pasova, Staré
město s impozantním dómem sv.Štěpána
a biskupskou rezidencí. Od dómu procházka
až k soutoku tří řek Dunaje, Innu a Ilzu. Od
soutoku půjdete po nábřeží, uvidíte mohutný
biskupský hrad na protějším břehu, minete
krásné budovy pozdně gotické radnice a do
jdete k přístavišti výletních lodí. Tam bude
čekat výletní loď s interiérem vyzdobeným
křišťály Swarovski. Při 2hodinovém výletu po
Dunaji do Obernzellu a zpět zažijete domi
nanty Pasova, soutok tří řek, okolní vesničky
a mohutnost Dunaje. Nocleh.
2. den: Snídaně. Návštěva hradu Burghausen, který je díky své délce nejdelším hradním
objektem v Evropě. Rozkládá se malebně na
úzkém hřebenu mezi řekou Salzach a jezerem
Wöhrsee. Díky svým zdem opatřeným věžemi

a zvedacím mostům je to velkolepá památka
středověkého stavebnictví a opevnění. Přejezd
do Landshutu. Návštěva středověkého
hradu trausnitz jemuž dominuje impozantní
opevnění, vysoká věž Wittelsbacher Turm
a hradní kaple. Arkádové besídky na nádvoří
hradu, obrazy na schodišti a obytné místnosti
vybavené tapiseriemi a nábytkem Vás zavedou
do období renesance. Návrat večer.

Hrad Burghausen

Č. zájezdu
termín
Cena odjezd
192DPBB01 18.05.–19.05. 3190
N1
192DPBB02 14.09.–15.09. 3190
N1
Cena zahrnuje: 1 noc se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu luxus
ním minibusem pro 19 osob, průvodce.
Zájezd se realizuje od 15 osob.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 600 Kč, 1 večeře
500 Kč, komplexní pojištění 60 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 40 EUR.
Bruchsal

ÚdoLÍ neCKaru, HeideLBerG a faLCKý LeS
3denní zájezd s denními přejezdy a minibusem
1. den: Odjezd ráno. Bad Wimpfen –
lázeňské městečko na řece Neckar. Průjezd
malebným údolím řeky Neckar. Heidelberg
– starobylé město, zámek – přes 600 let
stará stavba je největší ruinou v Německu.
Náměstí Marktplatz s Neptunovou kašnou,
Heidelberská univerzita. Ubytování. Nocleh.
2. den: Snídaně. Zámek Schwetzingen
– původně středověký vodní hrad, později
zámek a letohrádek. Zámecká zahrada patří
k nejvýznamnějším zahradním areálům v
Evropě. Speyer – románský dóm Panny
Marie a sv. Štěpána, hlavní ulice Maxmilian
strasse, městská brána Altpörtel. Oblast fal
ckého lesa – středověký hrad trifels, kde je
možné nalézt kopii koruny císařů Svaté říše
římské a kde byl vězněn anglický král Rich
ard Lví srdce. Hrad Berwartstein položený
na převislé skále. Nocleh.

3. den: Snídaně. Krásný barokní zámek
Bruchsal se světově proslulým schodištěm.
Klášter Maulbronn, nejzachovalejší středo
věký klášter na západ od Alp, UNESCO.
Návrat ve večerních hodinách.
Č. zájezdu
192DNFB01

termín
24.05.–26.05.

Cena
5590

odjezd
N1

Cena zahrnuje: 2 noci se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu luxus
ním minibusem pro 19 osob, průvodce.
Zájezd se realizuje od 15 osob.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1200 Kč, kom
plexní pojištění 60 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 30 EUR.

Berwartstein Castle
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PerLy SaSKa – Hrady, ZÁMKy, ZaHrady a PevnoSti

německo

3denní zájezd s denním přejezdem
Moritzburg

Kriebstein

1. den: Ráno odjezd. Návštěva impozant
ního renesančního zámku augustusburgu. Staré lovecké sídlo se tyčí nad údolím
říčky Zschopau. V zámku naleznete největší
muzeum motocyklů v Evropě a dále několik
menších muzeí. Přejezd k zámku Lichtenwalde s jedním z nejkrásnějších parkových
areálů Německa. V zrekonstruovaném
zámeckém parku naleznete velké množství
vodních fontán, teras a průhledových
cest. Návštěva hradu Kriebstein, o němž
je možno tvrdit, že je nejhezčím rytířským
hradem celého Saska. Gotický hrad leží na
strmém skalnatém ostrohu obtékaném ze
tří stran řekou Zschopau. Prohlídka hradu
nabízí k prohlédnutí portrétní obrazy,
gotické haly, rytířský sál, honební pokoj,
pokladnici a významný křídlový oltář
Sv. Alexia z r. 1520. Ubytování. Nocleh.
2. den: Snídaně. Zámek a zahrady Pillnitz.
Anglická, holandská a čínská zahrada rozle
hlého parku vábí k procházkám, oranžérie
a skleník s palmami lákají zájemce o bota
niku k prohlídkám exotických pokladů.
Návštěva zámku Moritzburg, který je
nazýván Perlou saského baroka. Obsahuje
rozsáhlé sbírky loveckých trofejí, čínského,
japonského a míšeňského porcelánu. Na
zámku se natáčela pohádka Tři oříšky
pro Popelku. Návštěva Drážďan, metro
pole Saska, která je nazývána Florencií

na Labi – Theaterplatz s pomníkem krále
Jana a budovou Semperovy opery, Zwinger
komplex barokních budov se zahradou,
ležící ve Starém městě, jedná se o jedno
z nejvýznamnějších stavebních děl z období
baroka v Německu, zámek a kostel Frauen
kirche. Kostel sv. Kříže. Nocleh.
3. den: Snídaně. Návštěva barokních za
hrad Grosssedlitz, které patří mezi nejpo
zoruhodnější zahradní areály v Německu,
tzv. Saské Versailles. Naleznete zde řadu
úžasných vodotrysků, květinových záhonů
a vzácných dřevin. Pevnost Königstein,
patří mezi nejoblíbenější výletní místa
v Sasku. Uprostřed bizarní krajiny Sas
kého Švýcarska, na skalní plošině ve výši
247 metrů nad hladinou Labe, se nachází
více jak 50 různých stavebních objektů,
svědků minulých staletí. Večer návrat.
Č. zájezdu
termín
192DBNB01 14.06.–16.06.

Cena
5190

odjezd
N1

Cena zahrnuje: 2 noci s polopenzí v hotelu
3* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
luxusním minibusem pro 19 osob, průvodce,
komplexní pojištění.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1000 Kč.
Zájezd se realizuje od 15 osob.
doporučená částka na vstupy: 40 EUR.
Poznámka: nástup bez příplatku Slaný, Louny,
Chomutov; výstup na trase Ústí nad Labem,
Lovosice, Praha.

ParKy, ZaHrady a PaMÁtKy uneSCo
4denní zájezd s denními přejezdy
Pillnitz
Quedlinburg

Goslar
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1. den: Odjezd ráno. Prohlídka Würzburgu. Bývalá rezidence knížat biskupů z Würz
burgu (UNESCO) patří k nejvýznamnějším
barokním zámeckým objektům v Evropě.
Prohlídka historického jádra a pevnosti
Marienberg. Odjezd na ubytování. Nocleh.
2. den: Snídaně. Prohlídka města Marburg
postaveného nad řekou Lahn. Město je vý
znamné díky svému hradu vystavěném na
skalním ostrohu a impozantnímu gotic
kému kostelu svaté Alžběty. Návštěva nej
většího evropského zámeckého parku Wilhelmshöhe v Kasselu. Roste zde více než
600 druhů stromů a dalších rostlin z celého
světa, naleznete zde vodopády, fontány,
skleníky plné tropické vegetace. V zámku
Wilhelmshöhe naleznete jednu z největších
sbírek Rembrandta a slavnou antickou
sochu Kasselského Apollóna. Prohlídka his
torického jádra Goslaru (UNESCO), město
s největším počtem hrázděných domů v Ně
mecku. Ráz městu dávají kostely, kaple,
kláštery, cechovní, měšťanské a hornické
domy spolu s městskými hradbami. Nejzná
mější památkou je císařská falc, románská
stavba z 11. století. Ubytování, nocleh.
3. den: Snídaně. Prohlídka kouzelného
města Celle s jedinečným historickým jád
rem se stovkami hrázděných domů. Asi
nejvýznamnější stavbou ve městě je vé
vodský zámek. Hannover – návštěva nád

herného komplexu Královských zahrad
v Herrenhausenu. Jeho Velká za
hrada v barokním stylu patří údajně
k nejkrásnějším v Evropě. Řada fontán,
jezírek i upravených záhonů láká k procház
kám tisíce návštěvníků. Za prohlídku však
stojí i botanická zahrada Berggarten
se svou tři sta let starou historií. Návštěva
novogotického loveckého zámku Marienburg tyčícího se na řekou Leine. Nocleh.
4. den: Snídaně. Prohlídka historického jádra
quedlinburgu (UNESCO), centru naleznete
na tisíc hrázděných budov, centrum je skvělým
příkladem středověkého evropského města.
Park Wörlitz – nejvýznamnější krajinářský park
kontinentální Evropy (UNESCO). Pozoruhodná
ukázka kulturní krajiny 18. století, krajinná
úprava s rozlehlými vodními plochami a kanály.
Dominanty rozmístěné v četných pohledových
osách a průhledech, zahradní ostrovy s alego
rickými motivy. Návrat kolem půlnoci.
Č. zájezdu
termín
Cena
192DNUB01 30.05.–02.06. 7890

odjezd
N1–8

Cena zahrnuje: 3 noci se snídaní v hotelu 3*
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
luxusním minibusem pro 19 osob, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2100 Kč, kom
plexní pojištění 120 Kč.
Zájezd se realizuje od 15 osob.
doporučená částka na vstupy: 60 EUR.
Poznámka: výstup možný na trase Ústí nad
Labem, Lovosice, Praha.

KrÁSy JarnÍCH ZaHrad SaSKa a LužiCe

německo

2denní zájezd
1. den: Odjezd ráno. Malebná oblast
žitavských hor. Jonsdorf – turistický ráj
obklopený bizarními pískovcovými útvary
na českoněmeckém pomezí, procházka na
vyhlídku. Vesnička Grosschönau s muzeem
tradiční výroby damašku a froté. Barokní
zámek neschwitz se zahradami z 18. století
ve francouzském stylu. Prohlídka Budišína,
šikmá věž, Petrský dóm, Kapitula, hradby,
hrad Ortenburg s muzeem Lužických Srbů.
Město Hoyerswerda ležící v srdci Lužické
jezerní krajiny, radnice, trhové náměstí
s historickými měšťanskými domy, srbskou
kašnou a poštovním sloupem. Nocleh.
2. den: Snídaně. Průjezd krajinou Sprév
ského lesa. Návštěva města Cottbus centra
Lužických Srbů. V malé vesničce Kromlau
u Gablenz se nachází skvost, který v sobě
ukrývá krásy přírody, zejména rododendronů
a azalek. Vedle květin se park pyšní zahrad

ními uměleckými díly z čedičového kamene.
Rozsáhlý krajinářský park v Bad Muskau
UNESCO, který nabízí kromě protékající
řeky řadu nádherných jezer a staveb, zámek,
konírna, oranžérie a také dvojitý most
na Jeanettin ostrov. Návštěva Lužického
valounového parku Nochten. Jedná se
o fascinující scenérii, kterou tvoří okolo 7000
skandinávských bludných balvanů, které
jsou zasazené v sedmi malebných zahrad
ních světech. Návrat kolem půlnoci.
Č. zájezdu
192DSLB01

termín
08.06.–09.06.

Cena odjezd
2990
N1

Budišín

Kromlau

Cena zahrnuje: 1 noc se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
minibusem/ autobusem, průvodce.
Zájezd se realizuje od 15 osob.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 600 Kč, 1 večeře
500 Kč, komplexní pojištění 60 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 26 EUR.

BavorSKÉ franKy, PerLy uneSCo, feStivaL SandKerWa

Bamberg

3denní zájezd
1. den: Odjezd ráno. Prohlídka Bayreuthu
(UNESCO), města proslaveného působením
Richarda Wagnera a jeho divadelními festi
valy. Návštěva historického centra, park s hra
dem, Bayreuthský zámek, rokokové divadlo
Markraběcí opera – jedna z nejkrásnějších
památek svého druhu z 18. století. Návštěva
letní rezidence zámku Fantaisie markraběcího
páru von BrandenburgBayreuth. Nocleh.
2. den: Snídaně. Historické město Bamberg
(UNESCO), překrásné středověké, renesanční
a barokní jádro s hrázděnými domy, bývalé
sídlo biskupa, středověký most přes řeku
Regnitz, renesanční radnice, Dóm se sochou
Bamberského jezdce, Martinkirche, Michael
skirche, Nová rezidence. Zažijete zde tradiční
lidový francký festival Sandkerwa. Pro Bavor
sko jsou to dny plné zábavy, tradic a dobrého

piva. Návrat na ubytování.
3. den: Snídaně. Návštěva starobylého Würzburgu, centrum francského vinařství a dávné
středisko biskupství. Světoznámá würzburská
rezidence s krásnými interiéry, zámeckou zah
radou a sídelním prostranstvím zařazena na
seznam UNESCO. Pevnost nad městem Marienberg, románskobarokní chrám. Návrat
ve večerních hodinách.

Wurzburg

Č. zájezdu
termín
Cena odjezd
192DBFB01 22.08.–25.08. 4290
N1
Cena zahrnuje: 2 noci se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
minibusem/ autobusem, průvodce.
Zájezd se realizuje od 15 osob.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1100 Kč, kom
plexní pojištění 30 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 55 EUR.

CiBuLový feStivaL ve výMaru a neZaPoMenuteLný erfurt

Wiemar

2denní zájezd
1. den: Odjezd ráno. Přejezd do Durynska.
Návštěva výmaru, kde naleznete mnoho
pamětihodností (zámky, paláce, kostely).
Symbolem města se stal pomník J. W. Goe
tha a F. Schillera pře Městským divadlem.
Zámek spolu s Goethovým domem, kni
hovnou vévodkyně či domem Schillera
a dalšími je zapsán na Seznamu kulturního
dědictví UNESCO jako „klasický Výmar“.
Návštěva legendárního cibulového trhu
– veselý festival cibule se spoustou gas
tronomických zážitků, cibulové delikatesy
– polévky, dorty, pálenky, ale také typické
durynské klobásy a hudba. Nocleh.
2. den: Snídaně. Hlavní město spolkové
země Svobodný stát Durynsko – erfurt,
historické centrum, katedrála, náměstí Fis
chmarkt s novogotickou radnicí, měšťanské
renesanční domy, Haus zum Roten Ochsen.

Symbol města – Krämerbrücke – 79 metrů
dlouhý kamenný most s hrázděnými domy
po obou stranách, z nichž jsou dnes malé
obchody s výrobky umělců a řemeslníků,
náměstí Benediktsplatz a Wenigemarkt,
augustiniánský klášter Martina Luthera.
Návštěva zahrad egaparku ležících a ploše
více než 1500 metrů2, tématické parčíky,
jezírka a výstava podzimních plodin. Návrat
ve večerních hodinách.
Č. zájezdu
192DCFB01

termín
12.10.–13.10.

Cena
3390

Erfurt

odjezd
N1

Cena zahrnuje: 1 noc se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
minibusem/ autobusem, průvodce.
Zájezd se realizuje od 15 osob.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 600 Kč, komplexní
pojištění 60 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 60 EUR.
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MoSeLa a rýn – neJen Pro MiLovnÍKy vÍna

německo

4denní zájezd s denním přejezdem
Trevír

Mosela

Oberwesel

1. den: V ranních hodinách odjezd. Od
poledne město Speyer, císařský dóm
z 11. století (UNESCO), Historické muzeum
Falce s římskými i franckými sbírkami,
případně Vinařské muzeum. V podvečer
ochutnávka vín a večeře u města Bad
Kreuznach. Odjezd na ubytování v Kob
lenz. Nocleh.
2. den: Snídaně. Údolí řeky Mosely, které
je lemováno terasovitými vinicemi. Prohlíd
ka městečka Bernkastel s hrázděnými
domy. Návštěva starobylého trevíru (Trier)
– snad nejstaršího německého města,
které bylo údajně založeno již roku 16
před naším letopočtem císařem Augustem.
Městská brána nebo Královská falc. Hlavní
trhové náměstí s křížem a kašnou, Dóm
sv. Petra, gotický kostel Panny Marie.
Ve vinařství firmy von nell si pochutnáme
nejen na zajímavém menu, jehož součástí
je i polévka a krém z Rieslingu, ale ochut
náme i 7 vzorků místních vín. Po večeři se
vrátíme do Koblenze. Nocleh.
3. den: Snídaně. Plavba lodí po nejkrás
nějším úseku řeky rýn. Můžeme pozoro
vat romantické zříceniny rytířských hradů
(Stolzenfels, Marksburg, Pfalzgafenstein),
malebné obce, vinice a sady nebo pověstmi
opředenou skálu Loreley. Malebná vesnička
oberwesel s hradem Schönburg, koste
lem Panny Marie vybudovaným z červeného

kamene a městskou hradbou s 16 středo
věkými věžemi. Degustace odrůdy Riesling
z vinic kolem Rýna v místním vinařství.
Večer návrat do Koblenz, možnost po
sezení v místních restauracích. Nocleh.
4. den: Snídaně. Návštěva Heidelbergu,
hlavního univerzitního města Německa.
Ohromí nás pohádková kulisa barokního
města nad řekou Neckar se vznešenou silue
tou zámku bdícím na svahu v 70 metrové
výšce nad hladinou řeky. Historické cen
trum s kouzelnými náměstími, kašnami
a slavným kostelem sv. Ducha. Možnost
posezení v kavárničce nebo prohlídka Hei
delberského zámku. Příjezd ve večerních
hodinách.
Č. zájezdu
termín
192DURB01 08.05.–11.05.

Cena
11490

odjezd
N1,8

Cena zahrnuje: 3 noci se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
autobusem, průvodce, ochutnávka vín s večeří
v Bad Kreuznach a v Trevíru, ochutnávka vín
v Oberweselu.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1900 Kč,
komplexní pojištění 120 Kč. Plavba lodí Koblenz –
Oberwesel cca 32 EUR – nutná rezervace v CK při
sepsání cestovní smlouvy.
doporučená částka na vstupy: 15 EUR.
Poznámka: odjezdové místo N8 bez příplatku.

něMeCKÁ HanZovnÍ MěSta a dÁnSKo
6denní zájezd s denním přejezdem
Hamburk

Kronborg
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1. den: Odjezd ráno. Průjezd Německem.
Zastávka v romantickém Celle se stovkami
hrázděných domů a půvabným renesančním
zámečkem. Ubytování. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd do Brém (UNESCO),
prohlídka historického jádra Marktplatz
s velkolepým dómem, renesanční radnicí
a štítovými domy. Odjezd do Hamburku
– druhého největšího německého města
s kostelem sv.Jakuba s největšími barokními
varhany v severním Německu. Z náměstí
Rathausmarkt projdete noblesní pasáží
k městskému jezeru Binnenalster, dále
procházka po bulváru Jungfernsteig na
břehu jezera a pro zájemce lodní vyjížďka
v hamburském přístavišti. Ubytování v okolí
Hamburku. Nocleh.
3. den: Snídaně. Příjezd do Lübecku (UNES
CO) – ve středověku nejvýznamnějšího města
na Baltu a rodiště Thomase Manna. V centru
gotický mariánský kostel, Holštýnská brána,
nejznámější cihlová radnice v Německu
a muzeum rodiny Mannových. Návštěva
Niederreger Café a marcipánového muzea,
možnost nákupu pravého lübeckého mar
cipánu. Poté průjezd Holštýnským Švýcarskem a zastávka v eutinu, trajektem do
Dánska. Ubytování. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd do Kronborgu
(UNESCO), který proslul díky Shakespearovi
jako Hamletův zámek, prohlídka zámku

s 62 metry dlouhým tanečním sálem a krás
nou kaplí. Odjezd do Kodaně – hlavního
města Dánska. Prohlídka – nejdelší pěší
zóna světa Stroget, lodičkou z idylické
ho přístavu Nyhavn k malé mořské
víle a přístavní pevnosti Kastellet, zámky
rosenborg, Christiansborg a amalienborg, pro zájemce zábavní park Tivoli.
Návrat na ubytování. Nocleh.
5. den: Snídaně. Odjezd do univerzitního
roskilde s cihlovou katedrálou Sv.Lukáše
(UNESCO), která je tradičním pohřebním
místem dánských králů – jsou zde hrobky
22 králů a 17 královen. Následuje návštěva
muzea vikingských lodí vyzvednutých ze
dna přilehlého fjordu. Lodě používali Vi
kingové k nájezdům do Anglie. Trajektem
do Rostocku. Odjezd do ČR.
6. den: Návrat po půlnoci.
Č. zájezdu
termín
Cena odjezd
192DHAB01 30.07.–04.08. 12690
N8,9
Cena zahrnuje: 4 noci se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
autobusem, trajekty, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 4500 Kč, kom
plexní pojištění 180 Kč.
Slevy: 3 osoba na přistýlce 2000 Kč
doporučená částka na vstupy: 20 EUR +
250 DKK.
Poznámka: odjezdové místo N8 bez příplatku.

BavorSKÉ KrÁLovSKÉ ZÁMKy a BodaMSKÉ JeZero

německo

5denní zájezd s denními přejezdy
1. den: Odjezd ráno přes Tábor do Bavor
ska. Příjezd k největšímu bavorskému jeze
ru Chiemsee, lodí na ostrov Herreninsel.
Prohlídka zámku Herrenchiemsee, němec
ké kopie francouzského Versailles. Odjezd
na ubytování v podhůří Alp. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd k benediktinskému
klášteru ettal, zastávka s možností nákupu
klášterního likéru či piva. Návštěva neoro
kokového zámku Linderhof, prohlídka. V za
hradě je řada romantických staveb Maorský
stánek či Marocký dům. Následuje přejezd
k neuschwansteinu, nejslavnějšímu zámku
krále Ludvíka Bavora. Prohlídka a procházka
k vodopádu. Odjezd na ubytování. Nocleh.
3. den: Snídaně. První zastávkou bude friedrichshafen s proslulým Muzeem vzducho
lodí. V uhldingenu si prohlédneme skanzen
s pravěkými dřevěnými domy na kůlech.
Odpoledne přeplujeme lodí na ostrov Mainau
– známý jako „ostrov květin“. Poté se vrá
tíme do Bregenze, projdeme se po jezerní
promenádě až k tzv. Jezerní scéně, která je
dějištěm oper. Budeme mít také čas vychut
nat si atmosféru středověkého města s věží
sv. Martina, ze které je výhled na celé město,
vrcholky švýcarských Alp i zvlněnou krajinu
Bregenzerwaldu. Nenecháme si ujít moderní
stavby světově proslulých architektů. Nocleh.
4. den: Snídaně. Prohlídka Kostnice. Vydáme se
do centra města a prohlédneme si Husův dům

a Husův kámen, který označuje místo, kde byl Jan
Hus upálen. Navštívíme poloostrov reichenau
(UNESCO), centrum vzdělanosti v období celého
středověku. V oberzellu si prohlédneme
románský kostel sv. Jiří s unikátními nástěnnými
malbami. Nedaleko Schaffhausenu spatříme
nejmohutnější vodopády Evropy – rýnské
vodopády. Budeme je moci obdivovat z vyhlíd
kových plošin a můžeme také doplout lodí ke
skalisku uprostřed vodopádů. Den zakončíme
v městě Schaffhausen, jehož uličky jsou oz
dobeny kašnami se sochami patronů města
i bájných bytostí. Návrat do hotelu. Nocleh.
5. den: Snídaně. Vyjedeme gondolovou
lanovkou na 1064 m vysokou horu Pfänder
a budeme mít možnost vidět panorama od
švýcarských hor, přes Bodamské jezero, až
k německé oblasti Allgäu a velikánům pohoří
Bregenzského lesa. Možnost procházek nebo
občerstvení v horské chatě i s nákupem sýrů
nebo místní pálenky. Odjezd do ČR.

Neuschwanstein

Ettal

Č. zájezdu
termín
Cena odjezd
192DPOB01 08.05.–12.05. 9990
N1,8
Cena zahrnuje: 4 noci se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2400 Kč,
3 večeře 1390 Kč, komplexní pojištění 150 Kč,
pobytová taxa v hotelu cca 5 EUR/os./pobyt.
doporučená částka na vstupy: 110 EUR.
Poznámka: odjezdové místo N8 bez příplatku.

PerLy ŠvÁBSKÉ aLBy

Lichtenstein

3denní zájezd s denním přejezdem
1. den: Odjezd dopoledne. Návštěva bavor
ského městečka rothenburg ob der tauber,
které je známé pro své ze středověku zacho
valé staré město s mnoha klikatými uličkami
a malými náměstími obklopené hrázděnými
domy. Ubytování, nocleh.
2. den: Snídaně. Zámek Ludwigsburg –
„švábské Versailles“, jeden z nejkrásnějších
a největších barokních zámků v Německu,
prohlídka interiéru zámku – vývoj slohů přes
pozdní baroko, rokoko až po empír. Zámek
Lichtenstein – vyhlídka z nádvoří pohádko
vého zámku, který patří vévodům z Urachu. Bad
urach – lázeňské město v srdci Švábské Alby,
prohlídka starého města. Ubytování. Nocleh.
3. den: Snídaně. Prohlídka hradu Hohenzollern, položeném na 855 m vysokém
kopci u městečka Hechingen, který patří
k nejkrásnějším a nejvíce navštěvovaným
hradům v Evropě. Byl sídlem rodu Hohenzol
lernů, kteří se dostali k moci ve středověku
a vládli Prusku a Braniborsku až do konce
první světové války. Nejvýznamnějším ex
ponátem je koruna Viléma II. nebo osobní
věci Bedřicha II. Velikého. Klášter Beuron,
prohlídka kostela. Průjezd krásným údolím
Dunaje. Zámek Sigmaringen s mnoha
věžičkami a s jedinečnou zbrojnicí, která
je jednou z největších soukromých sbírek
v Evropě, prohlídka interiéru zámku. Od
jezd zpět do ČR. Návrat večer.

Č. zájezdu
termín
Cena
192DSVB01 17.05.–19.05. 5190
192DSVB02 20.09.–22.09. 5190
192DSVB03 26.10.–28.10. 5190

odjezd
N1,2
N1,2
N1,2

Cena zahrnuje: 2 noci se snídaní v hotelu 3*
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2000 Kč, kom
plexní pojištění 90 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 40 EUR.
Hohenzollern

Ludwigsburg
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MADEIRA

Portugalsko

8denní zájezd
Funchal

Cabo Girao

1. den: Přílet do Funchalu. Ubytování. Nocleh.
2. den: Snídaně. Funchal – Park Santa Catarina, divadlo, katedrála, proslulá madeirská
tržnice – Mercado. Návštěva nejstarších vinných sklepů s degustací vína. Odpoledne pěší
procházka – Levada Vale Paraiso (náročnost
lehká). Odpoledne návrat na hotel. Nocleh.
3. den: Snídaně. Návštěva městečka Camara
de Lobos, městečko Winstona Churchilla.
Cabo Girao, druhý nejvyšší útes do moře
na světě. Sao Vicente, návštěva Vulkanické
jeskyně s vulkanickým centrem. Vyhlídka
s vodopádem Veo da Noive – Nevěstin
závoj. Porto Moniz – přírodní koupaliště
z vulkanických kamenů. Fakultativní oběd.
Dle počasí možnost koupání v lávovém
koupališti. Návrat na hotel. Nocleh.
4. den: Snídaně. Celodenní výlet s pěší turistikou (náročnost střední). Levada Rabaçal
25 Fontes je jedna z nejkrásnějších levád na
Madeiře. Levada vede přes zalesněné pásmo
a naskytnou se vám překrásné výhledy. Je
dlouhá 9 km a trvá cca 3,5 hodiny. Nocleh.
5. den: Snídaně. Celodenní volno – možnost
koupání v oceánu či navštívení botanických
zahrad ve Funchalu. Nocleh.
6. den: Snídaně. Návštěva vesničky Camacha
– manufaktura proutěného nábytku. Druhý
nejvyšší vrchol Madeiry – Pico do Areeiro
(1818 m). Zastávka ve vnitrozemí v Ribeiro
Frio – pstruží farma. Krátká procházka levá-

dou – Levada Balcoes, která vyústí v srdci
hor a poskytne panoramaticky výhled na
hory. Fakultativní oběd ve Faialu. Přejezd
do městečka Santana, kde se nachází jedny
z posledních typických madeirských domů ve
tvaru písmene A. Zastávka na vyhlídce Ponta
do Rosto – nejvýchodnější část Madeiry.
Návrat na hotel. Nocleh.
7. den: Snídaně. Výlet s pěší turistikou (náročnost lehká) – Mimózová leváda. Procházka
mezi horami a údolím v oblasti Machico.
Naleznete zde kontrast mezi přírodní vegetací
a terasovitými políčky, na kterých farmáři pěstují
zeleninu a ovoce. Uvidíte množství různých
rostlin a stromů. Levada je dlouhá 12 km a trvá
cca 4 hodiny. Odpoledne zastávka na koupání
na písečné pláži v Machico. Návrat na hotel.
Fakultativně Madeirský folklorní večer. Nocleh.
8. den: Snídaně. Odlet do ČR.
Č. zájezdu
Termín
Cena
192PMAL01
18.06.–25.06.
24990
192PMAL02
17.09.–24.09.
24990
Cena zahrnuje: 7 nocí v hotelu 3* se snídaní
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), leteckou
dopravu Praha–Funchal, letištní taxy, autobusová doprava na Madeiře, průvodce, vstup
do Vulkanické jeskyně.
Příplatky: 1lůžkový pokoj 4600 Kč, polopenze
3300 Kč, Madeirský folklórní večer 840 Kč,
komplexní pojištění 240 Kč.
Slevy: 3. osoba na přistýlce 1500 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 60 EUR.

Ponta do Rosto
Evora

Sintra

Batalha
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PORTUGALSKO
8denní zájezd
1. den: Večer odlet z ČR do Portugalska.
Transfer do hotelu, ubytování. Nocleh.
2. den: Snídaně. Lisabon – dopoledne
první část prohlídky metropole Portugalska s nejvýznamnější památkou klášterem
Sv. Jeronýma v Belemu. Sintra – královské
město, jedno z nejstarších v Portugalsku,
opěvované pro svoji krásu mnoha básníky. Prohlédnout si můžete královský
palác i maurský hrad. Cabo da Rocca
– nejzápadnější výběžek Evropy. Večer
příjezd do Fatimy – známého poutního
místa. Nocleh.
3. den: Snídaně. Batalha – pro svou krásu
ve všech dějinách umění vyzdvihovaný
klášter. Alcobaca – starobylé městečko
s klášterem P. Marie. Tomar – historické
město, kterému vévodí templářský hrad
z 12. století. Přejezd na sever Portugalska.
Nocleh.
4. den: Snídaně. Dopoledne prohlídka
přístavního města Porto, známého svým
vinařstvím (portské). Coimbra – univerzitní město, první hlavní město Portugalska.
Stará katedrála, kostel sv. Kříže, univerzita
s proslulou knihovnou. Nocleh.
5. den: Snídaně. Dopoledne příjezd do
Lisabonu. Prohlídka historického centra,
čtvrti Alfama aj. Nocleh.
6. den: Snídaně. Évora – historické centrum je na seznamu památek UNESCO.

Odpoledne přejezd na nejnavštěvovanější
portugalské pobřeží – Algarve. Krátká
zastávka na pobřeží u Carvoeira, procházka
kolem útesů Praia Marinha. Nocleh.
7. den: Snídaně. Algarve – jedno z nejkrásnějších pobřeží Evropy s písečnými
plážemi i rozeklanými útesy. Koupání
na plážích zasazených mezi skalisky.
Návštěva Cabo de San Vincente – nejjihozápadnějšího výběžku Evropy s majestátním majákem. Možnost plavby
lodičkami kolem rozeklaného skalnatého
pobřeží u Lagosu. Nocleh.
8. den: Snídaně. Dopoledne odlet z Portugalska zpět do ČR.
Č. zájezdu
192PORL01
192PORL02

Termín
21.05.–28.05.
17.09.–24.09.

Cena
25990
25990

Cena zahrnuje: 7 nocí se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 3x večeře,
leteckou dopravu Praha–Lisabon, letištní taxy,
autobusová doprava v Portugalsku, průvodce.
Příplatky: 1lůžkový pokoj 5990 Kč, komplexní
pojištění 240 Kč.
Minimální výměna na vstupy a výlet lodí:
90 EUR.

PORTUGALSKO – ZEMĚ MOŘEPLAVCŮ, VÍNA A SLUNCE

Portugalsko

8denní zájezd
1. den: Odlet z Prahy do Lisabonu, transfer
na ubytování v okolí Óbidos.
2. den: Po snídani návštěva středověké
vesničky Óbidos, úzké uličky sestávající
z bílých domečků s terakotovými střechami
plné obchodů. V rybářské vesničce Nazaré
procházka po místní pláži. Dále přejezd
do městečka Alcobaca s největším kostelem v Portugalsku (UNESCO) a krásným
cisterciáckým opatstvím. Na závěr prohlídka
Batalhe s královským klášterem (UNESCO).
Odjezd na ubytování v okolí Coimbry, večeře.
3. den: Snídaně. Coimbra – až do 13. stol.
hlavní město země, rodiště 6 portugalských
králů a kolébka vzdělání. Nachází se tu
nejstarší univerzita v Portugalsku (druhá
nejstarší na světě), na které vystudovali velikáni portugalské literatury. Prestiž univerzity
sem dodnes přitahuje tisíce studentů, kteří
z více než 80 tisíc obyvatel Coimbry tvoří
jednu čtvrtinu. Poté přejezd do Guimaraes – kolébky portugalského národa. Úzké
středověké uličky v zachovalém jádru přímo
vybízejí k procházce. Historické jádro města
je uznáno světovým kulturním dědictvím. Historické domy byly postupně zrekonstruovány
a hrad sv. Michala se stal dominantou města.
Další zajímavostí města je Vévodský palác
Paco dos Duques - dnes muzeum. Prohlídka
středověké Bragy, zastávka na poutním
místě Bom Jesus do Monte a na závěr
dne návštěva vinných sklípků caves v Portu,
ve světě proslaveném svým portským vínem,
které však není z Porta. Vinice se nacházejí
v údolí řeky Douro, asi 100 km od města
a víno je v sudech převáženo do Vila Nova de
Gaia, městečka ležícího na druhé straně řeky
téměř splývajícího s Portem. Návrat na ubytování v okolí Porta. Večeře.
4. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Porta.
Porto – druhé největší město Portugalska,
hlavní město provincie Douro. Porto je krásné
město s kouzelnými uličkami, pozoruhodnou
historií, množstvím památek i intenzivním
nočním životem. Procházky po historické
čtvrti Ribeira, po březích Doura až po jeho
ústí do Atlantiku mají nezaměnitelnou atmosféru. Návštěva katedrály Terreido da Sé, čtvrtě
Barredo s domy naklánějícími se do stran,
gotického kostela Sao Francisco s honosnou
zlatou výzdobou, ubytování a večeře v okolí
Porta.
5. den: Snídaně. Prohlídka města Tomar,
kde se nachází Convento de Cristo, hrad
s klášterem z 12. stol., který byl sídlem rytířů
Kristova Řádu (na seznamu UNESCO). Dále
do Fátimy, jednoho z nejvýznamnějších
poutnických míst křesťanského světa s velkou
neobarokní bazilikou, postavenou na počest
zjevení Panny Marie. Věže baziliky měří
65 m a náměstí je dvakrát větší než náměstí
baziliky sv. Petra v Římě. Na hlavním oltáři je
možné vidět vitráže s výjevy zjevení a obraz
s poselstvími, které odevzdala Marie pastýřům
při zjevení. Za zmínku stojí i monumentální
varhany z roku 1952, které mají 12 tisíc píšťal.
Ubytování ve Fátimě či okolí. Večeře.

6. den: Po snídani odjezd do Lisabonu
– město, na které se dívá socha Krista
(návštěva), přesná replika té slavnější v Riu de
Janeiro. Lisabon se díky svému přístupu k Atlantickému oceánu stal významným obchodním přístavem a křižovatkou světa s největšími
suchými doky na evropském kontinentě.
Prohlídka města – starobylá čtvrť Belém
s Klášterem Jeronýmů (vrchol manuelské
architektury), věž Torre de Belém (původně
obranná věž a maják na řece Tejo), hrad
Castelo de Sao Jorge, nejstarší čtvrť Alfama.
Na závěr vyvezení železným výtahem elevador
de Santa Justa (podle návrhu žáka slavného
stavitele A. G. Eifella). Odjezd na ubytování
v Lisabonu, večeře.
7. den: Snídaně, celodenní výlet do okolí Lisabonu na trase Sintra – Cabo da Roca a Cascais.
Sintra, bývalé letovisko portugalské šlechty,
plné paláců různých stylů a křivolakých uliček
s malými obchůdky je nejnavštěvovanějším
městem Portugalska (UNESCO). Hlavní atrakcí
je známý Palácio da la Peňa z 19. stol., který
je nejzachovalejším příkladem romantické
portugalské architektury, dalším lákadlem je
letní rezidence portugalského krále Palácio
Nacional de Sintra postavená na přelomu
15. a 16. stol. Výhledy z nejzápadnějšího
cípu kontinentální Evropy, Cabo da Roca
a v rybářském městečku Cascais možnost
ochutnaní některé z místních rybích specialit. Seznámení se s portugalskou obdobou
Monte Carla – Estorilem. Návrat na ubytování
v Lisabonu. Fakultativně návštěva představení
typického portugalského hudebního žánru
fado – tradiční portugalský druh hudby, který
vznikl v uličkách Alfamy a který jinde na světě
nenajdete. Většinou se jedná o zhudebněné
básně, které odkazují na dávno zašlou slávu
Portugalska, a proto jsou často melancholické.
8. den: Snídaně, individuální volno, před
odjezdem na letiště zastávka u Cristo Rei,
transfer na letiště, odlet do Prahy .
Č. zájezdu
192POZL01
192POZL02
192POZL03

Termín
24.05.–31.05.
05.07.–12.07.
20.09.–27.09.

Cena
27990
27990
27990

Lisabon

Batahla

Braga

Lisabon

Cena zahrnuje: 7 nocí se snídaní v hotelu 3*
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 5 večeří,
leteckou dopravu Praha-Lisabon, letištní taxy,
autobusovou dopravu v Portugalsku, průvodce,
služby místního průvodce v Portu, vstup do
vinných sklepů v Portu s ochutnávkou.
Příplatky: komplexní pojištění 240 Kč,
jednolůžkový pokoj 5700 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 80 EUR,
představení Fado se dvěma nápoji cca 30 EUR.
Tomar

Porto
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KRÁSY ANDALUSIE, ELCHE, CARAVACA DE LA CRUZ

Španělsko

13denní zájezd
Elche

Alhambra

Ronda

Mijas
Nerja

30

1. den: Odjezd ráno. Noční přejezd Francií.
2. den: Kolem poledne příjezd do jižního
Španělska na pobřeží Costa Blanca. Ubytování, volno u moře. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Návštěva největších evropských palmových hájů v Elche, které jsou
zařazeny na seznam světového dědictví
UNESCO. Nachází se zde na 300000 palem
datlových. Součástí palmového háje je
městský park Parque Municipal a zahrada
El Huerto del Cura. Přejezd do Granady.
Cestou zastávka v Guadixu, městečku
s památkově chráněnými bizarními jeskynními domy. Procházka jeskynním městem
je opravdu nevšedním zážitkem. Ubytování
v Granadě, večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Prohlídka perly Andalusie
Granady, města tisíckrát opěvovaného
básníky a spisovateli. Návštěva Alhambry,
jedinečného komplexu maurských staveb,
který se rozkládá na vyvýšenině nad městem.
Jedinečně dochovalý komplex maurských
staveb na světě. Nejstarší částí je pevnost Alcazaba, postavená na základech maurské pevnosti. Palacios Reales Nazarines s jedinečnými
památkami – Patio de los Arrayanes a Patio
de los Leones. Příjemné chvíle určitě strávíte
v pohádkových
zahradách
Generalife.
Pokračování prohlídky památek – katedrála, královská kaple, Albaicín. Fakultativně
představení flamenga. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Celodenní prohlídka
Cordoby – historické centrum tvoří bývalá
židovská čtvrť a zde se také nachází nejvýznačnější místní památka – Mezquita.
Původem mešita z 8. století, v průběhu staletí
byla zdokonalena a zkrášlena. V 13. století
byla zde vybudována křesťanská kaple
a posléze celá přestavěna v křesťanskou
katedrálu. Za katedrálou je spleť uliček
bývalého židovského města La Judería.
Poblíž také naleznete hrad katolických králů
Alcázar de los Reyes Cristianos. Ubytování
v oblasti Sevilly. Večeře. Nocleh.
6. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Sevilly ležící na březích řeky Guadalquivir.
Centrem je bývalá židovská čtvrť Santa
Cruz, kde v okolí náměstí Plaza Virgen de
los Reyes nalezneme nevýznačnější památky. Z daleka viditelnou dominantou je věž
El Giralda, která se vypíná nad rozsáhlým
komplexem katedrály. Palácový komplex
Alcazár, staré paláce a historické budovy,
Torre del Oro nebo jedna z nejstarších
býčích arén ve Španělsku Maestranza.
Večeře. Nocleh.
7. den: Snídaně. Přejezd na Costa del Sol.
Dopoledne prohlídka Málagy – katedrála,
vrch Gibralfaro s opevněním a výhledem na
město. Volno u moře. Večeře. Nocleh.
8. den: Snídaně. Dopoledne návštěva
anglického Gibraltaru, pevnosti ovládající
vjezd do Středozemního moře. Odpoledne
průjezd pohořím Sierra de Ronda do
městečka Ronda. Večeře. Nocleh.
9. den: Snídaně. Půldenní výlet do Mijas,
vesničky „pueblos blancos“ s krásným výhle-

dem na moře a hory nebo individuální volno
u moře. Večeře. Nocleh.
10. den: Snídaně. Cesta při pobřeží do severní
Andalusie. Zastávka v městečku Nerja, které
má arabský původ, vyhlídka Balkon Evropy.
Vykoupání nebo návštěva bílé vesničky Frigiliana, která patří mezi nejkrásnější bílé vesničky
v oblasti Andalusie. V nejvyšší části naleznete
maursko-mudejarskou čtvrť, typickou pro
oblast Andalusie. Zastávka u mohutného
akvaduktu Aguila z 18. století. Ubytování
v oblasti Mojácaru. Večeře. Nocleh.
11. den: Snídaně. Průjezd krajem Murcia.
Návštěva poutního místa Caravaca de la
Cruz. Na kopci obklopeném středověkými
hradbami naleznete hrad a katedrálu s údajným zázračným dvojramenným křížem
uloženým v hradní svatyni. Prohlídka centra
Alicante, oblast přístavu a majestátní hrad
Castillo de Santa Bárbara. Tato pevnost
byla vybudována Kartaginci a nachází se zde
také bohatá sbírka soch z 20. století, které
jsou rozmístěny na hradbách pevnosti. Ubytování na pobřeží Costa Blanca, obvykle
v Benidormu. Večeře. Nocleh.
12. den: Snídaně. Celodenní volno u moře.
Odpoledne odjezd. Noční přejezd do ČR.
13. den: Odpoledne příjezd do ČR.
Č. zájezdu
Termín
Cena Odjezd
192SPAB01 02.10.–14.10. 18990 N1–8
Cena zahrnuje: 10 nocí s polopenzí v hotelu 3* (2lůžkové pokoje), dopravu autobusem,
průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 6300 Kč, záloha
na prohlídku Alhambry s místním průvodcem
1200 Kč (nutno uzavřít ihned při objednání
zájezdu, uzávěrka dle disponibility, po 30.6.
vždy na zpětné potvrzení), komplexní pojištění
390 Kč.
Slevy: 3. osoba na přistýlce 1500 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 100 EUR.

11denní zájezd
1. den: Odpoledne odlet z Prahy do Valencie. Transfer na Costa Blancu. Ubytování
obvykle v oblasti Benidormu. Večeře bude
zajištěna v letadle. Nocleh.
2. až 10. den: Program totožný jako autobusový zájezd.
11. den: Snídaně. Volno u moře. Podvečer transfer do Valencie. Přílet kolem půlnoci do Prahy.
Č. zájezdu
192SPAL01

Termín
03.10.–13.10.

Cena
25990

Cena zahrnuje: 10 nocí s polopenzí v hotelu 3* (kromě 1. večeře), leteckou dopravu
Praha–Valencie, letištní taxy, dopravu autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 6300 Kč, záloha
na prohlídku Alhambry s místním průvodcem
1200 Kč (nutno uzavřít ihned při objednání
zájezdu, uzávěrka dle disponibility, po 30.6.
vždy na zpětné potvrzení), komplexní pojištění
330 Kč.
Slevy: 3. osoba na přistýlce 1000 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 100 EUR.
Poznámka: ceny za vstup do Alhambry
podléhají zvláštním podmínkách, které naše
CK nemůže ovlivnit. Konečná cena vstupu
je stanovena na základě nákupní ceny od
španělského partnera.

KATALÁNSKO

Španělsko

8denní pobytově-poznávací zájezd
1. den: Odlet z Prahy do Gerony/Barcelony.
Transfer do hotelu. Ubytování. Večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Dopoledne volno u moře.
Odpoledne odjezd do Tossa de Mar, jednoho
z nejkrásnějších letovisek na pobřeží Costa
Brava (Villa Vieja – opevněná část Tossy –
hradby z 12. a 13. století s obrannými věžemi,
centrum s domy ze 14. až 17. století, kostel
Sant Vincenc, Museo Municipal s díly moderního umění – Marc Chagall. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Celodenní výlet s prohlídkou historického centra Gerony – prohlídka
katedrály, starého města, domů na nábřeží
Oňar, židovského města. Odjezd do Besalu, nádherného středověkého města se
zachovalou románskou kulturou. Hlavní
dominantou je opevněný kamenný most
z 11. století. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Celodenní prohlídka hlavního města Katalánska Barcelony – gotická
čtvrť, katedrála, oblast přístavu, Sagrada
Familia, volno s možností návštěv muzeí (FC
Barcelona, Picassovo, atd.). Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Fakultativní výlet do horského státu Andorra, nezávislého knížectví
ve východní části Pyrenejí mezi Španělskem
a Francií. Nádherné jsou horské scenérie, divoká
příroda a starobylé tradice tohoto státečku, jednoho z nejmenších v Evropě. Prohlídka hlavního
města Andorra la Vella, zajímavá možnost
nákupů v bezcelní zóně, volno. Večeře. Nocleh.
6. den: Snídaně. Po snídani odjezdu do
Figueres, návštěva muzea Salvadora Daliho.
Odpoledne navštívíme malebné středověké
městečko Cadaqués. Dominantou městečka
je kostel na vyvýšeném místě. Přechodný
domov v tomto městečku našlo spousty
umělců včele se Salvadorem Dalí a Pablem
Picassem. Večeře. Nocleh.
7. den: Snídaně. Celodenní výlet na klášter

Montserrat s bazilikou z 11. stol. uchovávající Černou Madonu, patronku Katalánska.
Vznikla zde nejstarší doložená škola církevního zpěvu v Evropě, působící dodnes. Po
prohlídce kláštera návštěva vinných sklepů
Codorniu známých výrobou šampaňského
tradiční metodou, kterému se ve Španělsku
říká cava. Večeře. Nocleh.
8. den: Snídaně. Individuální volno v letovisku u moře. Transfer na letiště. Odlet
a přílet do Prahy.
Č. zájezdu
192SKAL01
192SKAL02
192SKAL03

Termín
Cena Odjezd
08.06.–15.06. 16490 N1–8
13.07.–20.07. 18990 N1–8
21.09.–28.09. 16490 N1–8

Nábřeží Oňar

Montserrat

Cena zahrnuje: 7 nocí s polopenzí v hotelu 3* na Costa Bravě (2-lůžkové pokoje
s příslušenstvím), leteckou dopravu Praha–
Barcelona (Girona)–Praha, transfery, česky
mluvícího delegáta v místě pobytu, letištní
a palivové taxy.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2500 Kč, komplexní pojištění 240 Kč.
Fakultativní výlety: Andorra 1900 Kč.
Slevy: 3. osoba na přistýlce 1000 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 90 EUR.
Figueres
Cadaqués

KATALÁNSKO

Andorra

10denní pobytově-poznávací zájezd
1. den: Odjezd v dopoledních hodinách,
noční přejezd Francií.
2. den: Ráno příjezd na pobřeží Costa
Brava. Ubytování kolem poledne, volný den
s možností koupání. Večeře, nocleh.
3.–8. den: Program totožný jako letecký zájezd.
9. den: Snídaně. Individuální volno v letovisku
u moře, večeř odjezd, noční přejezd.
10. den: Návrat v odpoledních hodinách.
Č. zájezdu
192SKAB01
192SKAB02
192SKAB03

Termín
Cena Odjezd
07.06.–16.06. 11490 N1–8
12.07.–21.07. 14490 N1–8
20.09.–29.09. 11490 N1–8

Sagrada Familia

Besalu

Cena zahrnuje: 7 nocí s polopenzí v hotelu 3*na Costa Bravě (2-lůžkové pokoje
s příslušenstvím), autobusovou dopravu, česky
mluvícího delegáta v místě pobytu.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2500 Kč, komplexní pojištění 300 Kč.
Fakultativní výlety: Andorra 1900 Kč.
Slevy: 3. osoba na přistýlce 1000 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 90 EUR.
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POKLADY ŠPANĚLSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ UNESCO
10denní zájezd
1. den: V dopoledních hodinách odjezd z ČR.
2. den: Dopoledne příjezd do oblasti Costa
Brava/Maresme, uložení zavazadel v hotelu, volno, ubytování v odpoledních hodinách.
Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd k prohlídce cisterciáckého kláštera Santa Maria de Poblet
(UNESCO), založeného ve 12. století, pohřebiště aragonských králů. Přejezd španělským vnitrozemím do nejstaršího španělského
univerzitního města Alcalá de Henarés
(UNESCO), které se stalo vzorem pro zakládání měst španělskými misionáři v Latinské
Americe. Prohlídka historického centra –
arcibiskupský palác, Calle Mayor – nejdelší
ulice s podloubími v Evropě, exteriér rodného
domu spisovatele Miguela de Cervantese,
Cervantesovo náměstí, univerzitní čtvrť.
Odjezd k ubytování, večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Hlavní město Španělska
Madrid. Okružní jízda – Paseo del Prado,
Paseo de la Castellana, Gran Via. Poté pěší
prohlídka města – exteriéry královského
paláce, Plaza Mayor, Puerta del Sol. Odpoledne volno, možnost návštěvy jedné
z nejvýznamnějších obrazáren na světě Museo del Prado, centrum moderního umění
Centro de Arte Reina Sofia, park El Retiro.
Odjezd k ubytování, večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Odjezd do San Lorenzo de
El Escorial (UNESCO), prohlídka jedinečného
díla španělské architektury – monumentálního královského paláce El Escorial s bazilikou
a panteonem španělských králů. Přejezd do
Segovie (UNESCO), prohlídka historického
centra – římský akvadukt, který je jedním
z nejzachovalejších v Evropě, exteriér katedrály,
exteriér pevnosti Alcázar, pohled na románský kostel Veracruz, městské opevnění z 12.
století. Odjezd k ubytování, večeře. Nocleh.
6. den: Snídaně. Odjezd do Ávily (UNESCO),
prohlídka mohutných městských hradeb
z 11. století, katedrály a historického
centra. Přejezd do Toleda, prohlídka města
(UNESCO) – katedrála, kostel Sv. Tomáše
s jedinečnou mudéjarskou věží, Sinagoga
del Tránsito – Museo Sefardí, bývalá synagoga dnes kostel Santa María la Blanca,
mešita z 10 st. – dnes kostel Cristo de la
Luz, muzeum El Greca. Ve večerních hodinách dojezd do hotelu, večeře, nocleh.
7. den: Snídaně. Odjezd do pevnostního
města Cuenca (UNESCO), prohlídka historického centra – „zavěšené“ domy, věž
Mangana, katedrála Nuestra Seňora de Gracia. Dále horské město proslulé mudéjarskou
aragonskou architekturou (UNESCO) Teruel.
Prohlídka historického centra – mudéjarská
věž San Salvador, náměstí Carlos Castel
(plaza de Torico), mudéjarská katedrála, mudéjarský kostel a věž San Pedro + mauzoleum
„Amantes de Teruel“ (milenci z Teruelu).
Odjezd k ubytování, večeře, nocleh.
8. den: Snídaně, odjezd do Barcelony
(UNESCO), panoramatická projížďka modernistickou částí města s architektonickými díly
A. Gaudího (Casa Batlló, Casa Milá – La Pe-

drera, exteriér rozestavěného chrámu Sagrada
Família). Volno – prohlídka historického centra
tzv. „gotické“ čtvrti, ulice La Rambla, tržnice
la Boquería, námořní přístav. Ve večerních
hodinách odjezd k ubytování, večeře, nocleh.
9. den: Snídaně. Volno u moře. Ve večerních
hodinách odjezd do ČR.
10. den: Příjezd v odpoledních hodinách.
Č. zájezdu
192SPUB01
192SPUB02

Španělsko
Santes Creus

Termín
Cena Odjezd
31.05.–09.06. 15990 N1,2,3
30.08.–08.09. 15990 N1,2,3

Cena zahrnuje: 7 nocí s polopenzí v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 3600 Kč,
komplexní pojištění 300 Kč.
Minimální výměna na vstupy a pobytové
taxy: 90 EUR.

Madrid

8denní zájezd
1. den: Odlet z Prahy, přílet do Španělska a transfer
na ubytování. Volno dle času letu. Večeře. Nocleh.
2.–7. den: Program totožný jako autobusový
zájezd.
8. den: Snídaně. Volno (podle letového času
možnost koupání), transfer na letiště a odlet do
ČR.
Č. zájezdu
192SPUL01
192SPUL02

Termín
01.06.–08.06.
31.08.–07.09.

Toledo

Cena
23990
23990

Cena zahrnuje: 7 nocí s polopenzí v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), leteckou
dopravu Praha–Barcelona/ Gerona, letištní taxy,
dopravu autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 3600 Kč,
komplexní pojištění 240 Kč.
Minimální výměna na vstupy a pobytové
taxy: 90 EUR.
El Escorial
Teruel

Segovia

Barcelona
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PERLY STAROBYLÉ ANGLIE

Velká Británie

6denní zájezd s denním přejezdem
Oxford

Warwick

Leeds

1. den: Odjezd z ČR ráno. Nocleh ve Francii.
2. den: Ranní trajekt nebo Eurotunel do
Anglie. První zastávka bude u doverských
křídových útesů v uměle vytvořeném parku
Samphire Hoe, s neuvěřitelnými výhledy na
vysoce se tyčící útesy nad vámi. Prohlídka
opevněného středověkého města Canterbury s nádhernou katedrálou. Pak
bude následovat překrásný vodní hrad
Leeds s rozsáhlými květinovými zahradami
a bludištěm. Přejezd na ubytování, nocleh.
3. den: Snídaně. Ráno uvidíte krásné univerzitní město Oxford s řadou historických
univerzitních budov a kolejí. Poté procházka
s kapkou mystiky – megalitický kruh v Avebury. Návštěva historického města Bath,
jednoho z nejkrásnějších měst ve Velké Británii díky jednotnému architektonickému
stylu. Budete obdivovat zachovalé římské
lázně vystavěné na termálních pramenech.
Náměstí The Circus a monumentální budovy
na Royal Crescent. Nocleh.
4. den: Snídaně. Prohlídka rodiště Williama
Shakespeare – malebného historického
městečka Stratford-upon-Avon s typickými hrázděnými domky z 16. a 17. století.
Perla středověku – impozantní hrad Warwick, který patří mezi nejzachovalejší v Anglii, s expozicí muzea madame Tussaud´s.
Návštěva Cambridge, město ležící na řece
Cam, druhá nejstarší anglická univerzita,

tradiční rival Oxfordu. Ubytování a nocleh.
5. den: Snídaně. Celodenní Londýn na
ochutnávku. Bezpečnostní pauza autobusu.
Královská čtvrť Westminster – Westminster
Abbey, Houses of Parliament s věží Big Ben.
Slavnostní ceremonie střídání královských
gard na Whitehall či u Buckinghamského
paláce. Trafalgar Square a náměstí Picadilli
Circus. Odpoledne individuální volno, možná
návštěva muzeí podle zájmu – Madame
Tussaud’s, Britské národní muzeum, Národní
galerie, londýnská čtvrt Soho. Večerní odjezd.
Noční Eurotunnel nebo trajekt do Francie.
6. den: Návrat odpoledne.
Č. zájezdu
192VPEB01
192VPEB02

Termín
16.05.–21.05.
30.07.–04.08.

Cena Odjezd
9990 N1–8
9990 N1–8

Cena zahrnuje: 4 noci v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 3x snídaně, Eurotunnel
nebo trajekt, dopravu autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 4000 Kč, komplexní pojištění 180 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 90 GBP.
Poznámka: Odjezdové místo N8 bez příplatku.
Cambridge

SKVOSTY JIŽNÍ ANGLIE S KOUPÁNÍM NA ANGLICKÉ RIVIÉŘE
9denní zájezd

Bath

Lulwort Cove
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1. den: Odjezd odpoledne. Tranzit do Francie.
2. den: Trajekt lodí do Doveru. Uložení zavazadel v hotelu, odjezd městskou dopravou
na prohlídku Londýna: Piccadilly, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství, Big
Ben, Parlament, Horse Guards, Buckinghamský palác. Volno k návštěvě muzeí nebo procházek v krásných parcích. Večerní Londýn:
China town, čtvrť Soho, procházka kolem
Temže. Návrat městskou dopravou na nocleh.
3. den: Snídaně. Návštěva města Bath,
architektonického skvostu Anglie (UNESCO),
románské lázně, centrum města, ulice Bath
Street s elegantní kolonádou, královské divadlo. Odpoledne přímořské letovisko Torquay
hlavní centrum Anglické riviéry. Ubytování.
Nocleh.
4. den: Snídaně. Celodenní pobyt v Torquay,
prohlídka letoviska, procházka kolem pláží,
možnost koupání. Fakultativně výlet lodí
podél pobřeží do Dartmouth, procházky
dlážděnými uličkami plnými obchůdků
a starých anglických barů. Zpět vlakem
s krásnými výhledy. Nocleh.
5. den: Snídaně. Jihozápadní cíp Anglie –
hrabství Cornwall, jedné z nejkrásnějších
přímořských oblastí Anglie s rozeklanými
skálami, písečnými plážemi a rybářskými
vesničkami. Návštěva nejzápadnějšího
cípu Anglie – Land’s End s jedinečným
výhledem na Atlantik. Normanský klášter

St. Michael’s Mount. Nocleh.
6. den: Snídaně. Romantický hrad Corfe
Castle v hrabství Dorset. Odjezd na Jurské
pobřeží, přírodní památka zapsaná na
seznamu UNESCO. Procházka k přírodní
atrakci Durdle Door nacházející se u krásné
pláže. Procházka k zátoce Lulworth
Cove, dokonale kruhové zátoky, jedné
z nejvyhledávanějších v jižní Anglii. Nocleh.
7. den: Snídaně. Návštěva prehistorického monumentu Stonehenge. Zastávka ve Windsoru proslaveném svým královským sídlem. Večer
příjezd do Londýna. Ubytování v Londýně.
8. den: Snídaně. Odjezd do Doveru a trajekt
do Francie, tranzit do ČR.
9. den: Návrat v nočních až ranních hodinách.
Č. zájezdu
192VJIB01

Termín
10.08.–18.08.

Cena Odjezd
15990 N1,8

Cena zahrnuje: 6 nocí se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 4900 Kč,
4 večeře (Torquay) 2400 Kč, komplexní
pojištění 270 Kč, fakultativní výlet lodí do
Dartmouth 700 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 75 GBP.
Zájezd je možné absolvovat také letecky
(23990 Kč) a kombinovaně (tam bus, letecky
zpět, 19990 Kč).
Viz www.ckinex.cz.
Poznámka: Odjezdové místo N8 bez příplatku.

LONDÝN, HAMPTON COURT, BRIGHTON

Velká Británie

6denní zájezd
1. den: Odjezd odpoledne. Noční transfer
přes Německo, Belgii a Francii.
2. den: Ranní Eurotunnel nebo trajekt do Anglie. Londýn – pěší prohlídka nejvýznamnějších
památek metropole – park Greenwich, kde
se nalézá královská observatoř s nultým
poledníkem, přejezd MHD k pevnosti Tower,
majestátní most Tower Bridge. Procházka
finančním centrem City ke katedrále Sv.
Pavla. Na závěr dne návštěva Covent Garden.
Ubytování a nocleh.
3. den: Snídaně. Bývalý královský palác
Hampton Court, přezdívaný často jako
„anglické Versailles.” Zámek je spjat s králem
Jindřichem VIII. V komplexu můžete obdivovat královské komnaty, tudorovské kuchyně,
velkou halu nebo překrásnou kapli. Palác
je obklopen rozlehlými zahradami, kde se
nachází známý labyrint ze živého plotu.
Procházka palácovými zahradami bude velmi
příjemných zážitkem. Přejezd na prohlídku
královského hradu Windsor, jedné z oficiálních rezidencí královské rodiny. Na závěr dne,
v případě času, pěší procházka městečkem
Eton, které je proslaveno elitní chlapeckou
kolejní školou Eton College založenou
v 15. století králem Jindřichem VI. Možnost
posezení v některém místním baru nebo restauraci. Návrat na ubytování. Nocleh.
4. den: Snídaně. Celodenní výlet k anglickému pobřeží. Procházka v přírodním parku

Seven Sisters s výhledy na nádherné křídové
útesy. Návštěva Brightonu – oblíbeného
přímořského letoviska, excentrický Královský
pavilon, mořské aquarium, volno. Návrat na
ubytování, nocleh.
5. den: Snídaně. Pokračování v prohlídce
Londýna. Královská čtvrť Westminster –
Westminster Abbey, Houses of Parliament
s věží Big Ben. Slavnostní ceremonie střídání
královských gard na Whitehall či u Buckinghamského paláce. Trafalgar Square a náměstí
Picadilli Circus. Odpoledne individuální volno
– londýnská oblast Soho s čínskou čtvrtí,
možnost projížďky na Londýnském oku
nebo návštěva muzea Madame Tussaud’s,
případně dalších muzeí. Večerní odjezd.
Noční Eurotunnel nebo trajekt do Francie.
6. den: Návrat odpoledne.
Č. zájezdu
192VLKB01

Termín
21.08.–26.08.

London Bridge

London Buckingham

Cena Odjezd
7990 N1–8

Cena zahrnuje: 3 noci se snídaní v hotelu 3*
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), zpáteční
Eurotunnel nebo trajekt, dopravu autobusem,
průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2700 Kč, komplexní pojištění 180 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 95 GBP.
Liverpool

DO ANGLIE NEJEN ZA BEATLES
7denní zájezd
1. den: Odjezd ve večerních hodinách,
přejezd přes Německo do Holandska.
2. den: Dopoledne prohlídka Amsterdamu.
Odpoledne přejezd do přístavu, nalodění na
trajekt, ubytování v kajutách, noční plavba
do Newcastlu.
3. den: Ráno připlutí do severní Anglie.
Návštěva středověkého městečka Durham,
prohlídka katedrály, která je považována
za jeden z nejkrásnějších příkladů normanského slohu v Evropě (UNESCO). Průjezd
vřesovištěm North York Moors do Whitby
– přímořského městečka známého z románu
Drákula. Na závěr přímořské lázeňské letovisko Scarborough, zde nocleh v hotelu.
4. den: Snídaně, poté prohlídka Yorku, kde
se dochovaly původní hrázděné měšťanské
domy. Jejich kouzlo umocňuje York Minster,
největší gotická katedrála v severní Evropě.
Odpoledne přesun do Liverpoolu, kde vás
čeká program ve znamení nejslavnější anglické kapely Beatles. Projdete se po slavné
Mathew Street, vyfotíte se u sochy Johna
Lennona a prohlédnete si Zeď slávy. Večer
možnost návštěvy hospůdky v proslulé čtvrti
Cavern Quarter. Nocleh v hotelu.
5. den: Snídaně. Celodenní program v Liverpoolu, návštěva Albertových doků. Zde si
přijdou na své nejen fanoušci Beatles, ale
také obdivovatelé Titanicu. Liverpool byl
domovským přístavem této slavné zaoceán-

ské lodi, je zde námořní muzeum Merseyside
Maritime Museum. Možnost návštěvy muzea
The Beatles Story, dále British Music Experience, kde se dozvíte nejen o Beatles, ale také
o slavných hudebnících jako byl David Bowie,
Freddie Mercury anebo Rolling Stones. Večer
v případě zájmu návštěva repliky nejslavnějšího
rockového klubu v Anglii – The Cavern Club,
kde Beatles začínali. Nocleh v hotelu.
6. den: Snídaně. Prohlídka města Chester,
jedno z nejlépe zachovalých historických měst
Anglie. Odpoledne prohlídka Oxfordu, kde
vás při procházce mezi jednotlivými college
určitě nadche starobylá atmosféra slavné univerzity. Přejezd na ubytování, nocleh v hotelu.
7. den: Snídaně, ráno trajekt do Francie,
tranzit do ČR, návrat kolem půlnoci.
Č. zájezdu
Termín
Cena Odjezd
192VABB01 05.08–11.08. 12680 N1–8
Cena zahrnuje: 4 noci v hotelu se snídaní
(2lůžk. pokoje s příslušenstvím), 1 noc na
trajektu Amsterdam – Newcastle (4 lůžkové
kajuty), 1x trajekt Dover – Calais, dopravu
autobusem, služby průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 3500 Kč, komplexní pojištění 210 Kč
Sleva: 3. osoba na přistýlce 400 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 50 GBP.
Poznámka: 2lůžková kajuta 1600 Kč – na
vyžádání.

Chester
York
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SKOTSKO GRAND TOUR, MILITARY TATTOO A ORKNEYE

Velká Británie

10denní zájezd
Edinburgh

Glencoe

Kirkwall

Urquhart Castle

Jedburgh

1. den: Odjezd ve večerních hodinách.
2. den: Příjezd do Amsterdamu, krátká
prohlídka centra závisí na dopravní situaci
během tranzitu z ČR. Nalodění na večerní
trajekt do Newcastle. Ubytování v kajutách.
3. den: Dopoledne vylodění v Newcastlu.
Cesta do oblasti Edinburghu. Odpoledne
návštěva palírny whisky v Glenkinchie
nedaleko Edinburghu. Večer ubytování
v hotelu v okolí Edinburghu.
4. den: Ráno návštěva mekky golfu,
městečka St. Andrews na východním
pobřeží Skotska. Budete moci obdivovat
pozůstatky velkolepé katedrály z 12. století,
i se projít po nejstarším a nejproslulejším golfovém hřišti. Odpoledne zastávka u Rosslyn
Chapel – krásná kaple z 15. století, údajné
místo odpočinku Svatého grálu (film Šifra
mistra Leonarda). Poté návštěva Edinburghu. Procházka královskou mílí, návštěva
hradu a večer možnost návštěvy představení
Milittary Tattoo (fakultativně). Nocleh.
5. den: Jeden z nejkrásnějších hradů
ve Skotsku – hrad Stirling a krátká návštěva
u památníku skotského hrdiny Williama
Wallace. Poté zamíříme do malebné části
Skotska – Trossachs s řadou krásných
jezer, jedno z nejkrásnějších skotských
jezer Loch Lomond. Průjezd tajemným
vřesovištěm Rannoch Moor a úchvatným
údolím Glencoe, které je považováno
za jednu z nejkrásnějších přírodních partií
Skotska. Nenáročná turistická vycházka (cca
1,5 hodiny, dle aktuálního počasí) do tzv.
Ztraceného údolí. Odpoledne dorazíme
k zálivům Severního moře. Po cestě se vám
nabídne řada nádherných výhledů na západní pobřeží Skotska, jeho zálivy a ostrovy
i na nejvyšší horu Skotska – Ben Nevis.
Ubytování v oblasti Fort William.
6. den: Městečko Fort William. Dále pak
můžete vyrazit vlakem Harryho Pottera
přes proslulý Glenfinnanský viadukt do
městečka Mallaig (klienti, kteří nemají zájem
o fakultativní jízdu vlakem, tuto cestu absolvují po jiné trase – autokarem. Při této cestě
krátká zastávka u Neptunových schodů
– soustava osmi zdymadel na Kaledonském
kanále. Dále krátká zastávka v městečku Arisaig, bývalém výcvikovém středisku speciálních jednotek, u památníku československých
vojáků bojujících v Británii.) Přejezd na ostrov
Skye. Odpoledne pak zamíříme k jednomu
z nejkrásnějších skotských středověkých

hradů Eilean Donan Castle. Ubytování
v hotelu, večeře, nocleh.
7. den: Ráno zamíříme k jezeru Loch Ness.
Zastavíme se u zřícenin hradu Urquhart
Castle, místě nejčastějšího výskytu lochneské
nestvůry. Odtud zamíříme dále na sever Skotska. Krátká zastávka v městečku Inverness.
Návštěva města Thurso, nejsevernějšího
města britského kontinentu, procházka starým
městem, podél pobřeží po Victoria Walk
s krásnými výhledy na orknejský ostrov Hoy
či ústí řeky Thurso s ruinami hradu. Nocleh.
8. den: Celodenní fakultativní výlet na souostroví Orkneye, které je úchvatné především pro
své rozeklané skalnaté pobřeží, ptačí rezervace
a megalitické památky. Z přístavu John Groats
trajektem do městečka Burwick na Orkneyích.
Autokarový okruh po ostrově, během nějž
postupně navštívíte či uvidíte: Scapa Flow –
proslulou námořní základnu britského válečného
loďstva. Na jejím dně je potopeno přes 80 lodí
německého námořnictva z doby 1. světové
války. Italskou kapli – zajímavý architektonický
výtvor, který postavili italští váleční zajatci během
2. světové války. Kirkwall – hlavní město Orkneyí s proslulou normanskou katedrálou. Skara
Brae – unikátně dochované město z doby bronzové, pohřbené pod nánosy písku. Standing
Stones Stenness – unikátní „stojící kameny“,
megalitická památka. Ring of Brodgar – kamenný kruh z doby bronzové, další z ostrovních
památek UNESCO. Večer návrat trajektem.
Noční přejezd do jižní části Skotska.
9. den: Ráno zastávka v hraničním městečku
Jedburgh, v kterém pobývala i Marie Stuartovna. Dopoledne prohlídka centra města
Newcastle, možnost návštěvy normanského
hradu Castle Keep či prohlídka katedrály sv.
Nicholase. Odpoledne nalodění na trajekt,
ubytování v kajutách. Noční plavba.
10. den: Dopoledne vylodění v Amsterdamu. Návrat v pozdních večerních hodinách.
Č. zájezdu
Termín
Cena Odjezd
192VSKB01 19.08.–28.08. 18990
N1
Cena zahrnuje: 5 nocí v hotelu (2lůžkové
pokoje s příslušenstvím), 2 noci na trajektu
Amsterdam–Newcastle (4lůžkové kabiny),
3 snídaně, 1 večeře, dopravu autobusem,
průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 5490 Kč,
2lůžková kabina 1990 Kč/ os, vlak Harryho
Pottera 1390 Kč, Military Tattoo 990–2650 Kč,
výlet na Orkneye 1990 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 90 GBP.

7denní zájezd

Glenfinnan

36

1. den: Odlet z Prahy do Edinburghu (nízkonákladovou společností). Na letišti v Edinburghu přestup do autokaru. Odpoledne
návštěva palírny whisky v Glenkinchie
nedaleko Edinburghu. Večer ubytování v hotelu v okolí Edinburghu.
2.–6. den: Shodný s autokarovou variantou
4.–8. den zájezdu.
7. den: Ráno odlet z Edinburghu zpět, přílet
do Prahy v poledních hodinách.

Č. zájezdu
Termín
Cena
192VSKL01
21.08.–27.08.
25990
Cena zahrnuje: 5 nocí v hotelu (2lůžkové
pokoje s příslušenstvím), 3 snídaně, 1 večeře,
dopravu autobusem, průvodce, zpáteční
letenka Praha–Edinburgh (pouze s příručním
zavazadlem), letištní taxy.
Příplatky a výměna viz autobusová varianta,
komplexní pojištění 210 Kč, zavazadlo k odbavení 1550 Kč.

NORMANSKÉ OSTROVY – JERSEY (A GUERNSEY)

Velká Británie

8denní zájezd
1. den: Odlet z ČR. Přílet na Jersey. Největší
ze 6 ostrovů. Transfer. Ubytování. Nocleh.
2. den: Jersey – západ. Snídaně. Exkurze
na levandulové farmě. Vycházka po
pobřeží: Duny Les Blanches se vzácnou
květenou k zálivu St. Ouen’s Bay a k majáku Corbiére (1873). Záliv St. Brelade’s
Bay, gotický kostel s freskami, románská
kaple Fisherman’s Chapel. Nocleh.
3. den: Jersey – jih. Snídaně. Jersey War
Tunnels – autentická připomínka okupace
ostrovů za 2. sv. války, muzeum s osobními
příběhy. Hlavní město St. Helier s viktoriánským koloritem, tržnice s bohatými
dary moře, historická i moderní architektura, parní hodiny, jachetní přístav. Pěšky
či obojživelným vozidlem po mořském dně
na hrad Elizabeth Castle na skalnatém
ostrůvku. Nocleh.
4. den: Jersey – východ. Snídaně. Středověký hrad Mont Orgueil ma skále:
výhledy na pobřeží Normandie a záliv Grouville, kde se pěstují ústřice. Dolmen de Faldouet – neolit. pohřebiště. Zátoka Bouley
Bay s pláží a kouzelnými výhledy, pěšky po
pobřeží k zátoce Rozel Bay. Nocleh.
5. den: Jersey – sever. Snídaně. Strmé
útesy a skály s výhledy, přírodní kráter

Devil’s Hole. Vinařství La Mare Vineyards
s možností prohlídky s průvodcem, ochutnávky vína a místních specialit. „Vřesem
oděný” výlet z L’Etacq ke hradu Grosnez
ze 14. stol., útes „Věžička“ a zátoka Plemont Bay s červenozlatým pískem. Nocleh.
6.–7. den: Jersey, Guernsey*. Snídaně.
Individuální volno, pobyt u moře a vycházky. *Fakultativně celodenní výlet lodí
na sousední ostrov Guernsey (1790 Kč).
Hlavní město St. Peter Port, krásný přístav
s hradem Cornet. Domky z červené a modré žuly s bíle orámovanými okny, zahrady
s hortenziemi a růžemi. Dům Victora Huga
Hauteville House, v němž žil ve vyhnanství
a napsal např. Bídníky. Navrhl i zajímavý
interiér. Nocleh.
8. den: Snídaně. Odlet do ČR.
Č. zájezdu
192VNOL01

Termín
29.06.–06.07.

Saint Peter port

Elizabeth Castle

Cena
27590

Cena zahrnuje: 7 nocí v hotelu nebo penzionu
se snídaní (2lůžkové pokoje s příslušenstvím),
leteckou dopravu Praha–Jersey, letištní taxy,
autobusová doprava, průvodce.
Příplatky: 1lůžkový pokoj 3300 Kč, komplexní
pojištění 480 Kč.
Minimální výměna na vstupy: cca 100 EUR.

OKRUH WALESEM
7denní zájezd
1. den: Odjezd ve večerních hodinách.
2. den: Ranní trajekt do Anglie. Přejezd do
střední Anglie na ubytování, cestou zastávka
v Coventry, jehož dominantou je katedrála
svatého Michaela.
3. den: Snídaně. Návštěva Chesteru, jednoho z nejkrásnějších anglických měst. Procházka centrem s tudorovskými a viktoriánskými
budovami včetně unikátních vyvýšených arkád
nazývaných „Rows“. Zastávka v opevněném
městečku Conwy, jehož dominantou je mohutný středověký hrad. Závěr dne přímořské
letovisko Llandudno s viktoriánskou atmosférou 19. století, které se nachází na
poloostrově obklopeném rozlehlými plážemi,
pod pohořím Great Orme. Ubytování. Nocleh.
4. den: Snídaně. Návštěva Národního parku
Snowdonia s hustě zalesněnými údolími,
horskými jezery a vřesovišti. Scenérii této
oblasti dominuje Snowdon (1085 m), nejvyšší
hora Walesu. Možnost prohlídky střediska
těžby břidlice u Llanberis, procházka v přírodě.
Městečko Caernarfon, jemuž vévodí jeden
z nejslavnějších waleských hradů, sídlo princů
z Walesu. Ubytování. Nocleh.
5. den: Snídaně. Průjezd podél západního
pobřeží Walesu, oblastí Národního parku
Pembrokeshire s malými skalnatými zátokami střídajícími rozlehlé písečné pláže.
Návštěva katedrály v městečku St. Davids,
zasvěcené patronu Walesu. Zastávka ve
středověkém Tenby na vrcholu útesu. Město
charakterizují úzké uličky a georgiánské
domy shlížející na přístav. Možnost koupání

v moři. Ubytování. Nocleh.
6. den: Snídaně. Návštěva hlavního města
Walesu – Cardiffu. Poslední zastávkou ve
Walesu bude majestátní torzo romantického
opatství Tintern Abbey v údolí Wye Valley.
Zastávka v lázeňském městě Bath (UNESCO),
které je výjimečné honosnou georgiánskou
architekturou, ale i zachovalými lázněmi
z dob Římanů. Ubytování. Nocleh.
7. den: Ranní odjezd do ČR. Předpokládaný
návrat do ČR do půlnoci.

Bath
Conwy

Č. zájezdu
Termín
Cena Odjezd
192VKWB01 30.06.–06.07. 12990 N1–8
Cena zahrnuje: 5 noci v hotelu (2lůžk. pokoje
s příslušenstvím), 4 snídaně, 2 x trajekt, dopravu autobusem, služby průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 4000 Kč, komplexní pojištění 210 Kč.
Sleva: 3. osoba na přistýlce 500 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 50 GBP.
Zájezd je možné také absolvovat letecky, viz
www.ckinex.cz.
St. Davids

Caernarfon
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IRSKO – VĚČNĚ ZELENÝ OSTROV, PLNÝ POHODY

Irsko

6denní zájezd

Blarney
Dublin

Mohérské útesy

Rock of Cashel

1. den: Odlet z Prahy do Dublinu, krátká
okružní jízda městem a seznámení se
s nejdůležitějšími body města. Hned první
večer můžete okusit nepopsatelnou atmosféru pravých irských pubů ve čtvrti Temple
Bar. Transfer do hotelu. Nocleh (2 noci).
2. den: Snídaně. Celý den strávíme
v Dublinu, uvidíme živou obchodní ulici
O’Connell Street, kterou zdobí památník
světla a budova hlavní pošty. Navštívíme akademickou půdu univerzity Trinity College,
jejíž knihovna nabízí sbírku vzácných svazků,
kterým vévodí Book of Kells. Můžete se
vyfotit u známé sochy Molly Malone. Poté
navštívíme katedrálu sv. Patrika a projedete
se přes Phoenix Park, kde se nachází prezidentský palác a dublinská ZOO. Možnost
návštěvy pivovaru Guinness, s expozicí
výroby tohoto světoznámého tmavého
piva, možnost získání certifikátu za správně
natočenou pintu. Návrat na ubytování.
3. den: Snídaně. Odjezd na západní
pobřeží Irska. Navštívíte palírnu Kilbeggan
s možností ochutnávky zlatavě jantarové
irské whiskey. Poté bude následovat zastávka v Clonmacnoise. Přejezd na hotel,
večeře a nocleh (2 noci).
4. den: Snídaně. Z vesničky Doolin pojedeme na Aranské ostrovy. Během
výletu projedete lodí kolem dvou menších
ostrovů – Inisheer a Inishmaan, a přistanete

na největším ostrově Inishmore, kde si
můžete užít pozůstatky z doby železné
i raného křesťanství, krásné pláže a naprostou izolovanost. Lze jít pěšky, zapůjčit kolo
nebo použít místní minibus. Při zpáteční
cestě se lodí projedete k Mohérským
útesům, které jsou až 200 m vysoké
a nabízejí úchvatnou podívanou z mořské
hladiny. Návrat do hotelu, večeře a nocleh.
5. den: Po snídani odjezd do Limericku
a zastávka v malebné vesničce Adare.
Odpoledne navštívíme hrad Blarney, který
je proslulý svým legendárním kamenem
výřečnosti. Nocleh.
6. den: Snídaně. Krátká zastávka u Rock
of Cashel – působivého centra středověké
vzdělanosti a královského sídla. Transfer
na letiště a odlet do Prahy.
Č. zájezdu
192VIVL01
192VIVL02

Termín
06.06.–11.06.
17.08.–22.08.

Cena
24990
24990

Cena zahrnuje: 5 nocí v hotelu se snídaní
(2lůžkové pokoje), 2 večeře (3. a 4. den),
leteckou přepravu Praha–Dublin–Praha, plavbu
lodí na Aranské ostrovy, dopravu na místě dle
programu, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 180 Kč,
1lůžkový pokoj 4690 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 70 EUR.

LETNÍ TOULKY SMARAGDOVÝM IRSKEM
8denní zájezd

Dublin
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1. den: Odlet z Prahy do Dublinu. Transfer
do hotelu a ubytování. Nocleh.
2. den: Snídaně. První zastávkou bude
bývalé královské a církevní místo Rock of
Cashel, které uchvacuje pohádkovými
věžičkami. Poté přejezd ke Cahir Castle –
typický irský hrad ze 13. století. Na závěr
dne zastávka v kouzelné vesničce Adare
s domečky s doškovými střechami. Ubytování. Večeře a nocleh (3 noci).
3. den: Snídaně. Celodenní okružní cesta po
známém Ring of Kerry na poloostrově Iveragh s panoramatickými zastávkami. Krátká
vycházka v NP Killarney po zahradách panství Mucross house.Večeře a nocleh.
4. den: Snídaně. Celodenní okružní jízda
po poloostrově Dingle se zastávkou ve
stejnojmenném rybářském městečku. Při
projížďce podél rozeklaného pobřeží lze
obdivovat dech beroucí výhledy na Atlantický oceán. Prohlídka Gallarus oratoře,
která je jednou z nejpůsobivějších raně
křesťanských památek. Večeře a nocleh.
5. den: Snídaně. Přejezd přes řeku Shannon a putování krásnými přírodními scenériemi hrabství Clare povede ke známým
Mohérským útesům. Jízda podél pobřeží
a zastávka v oblasti národního parku The
Burren u vápencové jeskyně Ailwee Cave
s ochutnávkou irských sýrů. Nocleh (2 noci).
6. den: Snídaně. Centrum irského západu

Galway s moderní katedrálou. Průjezd
národním parkem Connemara, který je
proslulý nádhernou přírodou a connemarskými poníky. V případě příznivého počasí
lze uskutečnit krátkou procházku. Návštěva
panství Kylemore Abbey s upravenou
zahradou a jezerem. Návrat na nocleh,
večeře.
7. den: Snídaně. Návštěva palírny Kilbeggan, kde Vás seznámí s historií a výrobou
a budete moci ochutnat zlatavě jantarovou
irskou whiskey. Prohlídka nejznámějších míst
hlavního města Irska Dublinu – Trinity College, hrad, katedrála sv. Patrika a Temple Bar
plný irských hospůdek. Večeře a nocleh.
8. den: Snídaně. Transfer na letiště a odlet
do Prahy.
Č. zájezdu
192VIRL01
192VIRL02
192VIRL03
192VIRL04
192VIRL05
192VIRL06

Termín
04.05.–11.05.
15.06.–22.06.
29.06.–06.07.
20.07.–27.07.
03.08.–10.08.
07.09.–14.09.

Cena
28990
28990
28990
28990
28990
28990

Cena zahrnuje: 7 nocí v hotelu nebo penzionu se snídaní (2lůžkové pokoje), 6 večeří
(2.–7. den), leteckou přepravu Praha–Dublin–Praha, dopravu na místě dle programu,
průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 240 Kč,
1lůžkový pokoj 6490 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 80 EUR.

BENELUX S NÁVŠTĚVOU NEJVĚTŠÍ KVĚTINOVÉ AUKCE

Benelux

8denní zájezd s denním přejezdem
Amsterdam

Zaanse Schans

Lucemburk
Keukenhof

1. den: Odjezd ráno. Podvečer zastávka
v Trevíru, brána Porta Nigra a impozantní
Basilika (UNESCO), malebné Hlavní náměstí.
Ubytování. Nocleh.
2. den: Snídaně. Prohlídka Lucemburku
(UNESCO), město s tisíciletou tradicí. Navštívíme katedrálu P. Marie, kde je pohřben
český král Jan Lucemburský. Projdeme si střed
města a nevynecháme ani procházku po hradbách. Odtud pojedeme do Belgie. Zastavíme
se u památníku bitvy u Waterloo. Odjezd na
ubytování v okolí Bruselu. Ubytování. Nocleh.
3. den: Snídaně. Prohlídka hlavního města
Belgického království Bruselu. Podíváme
se na náměstí Grande Place, projdeme se
uličkami starého města. Navštívíme Atomium. Pro veřejnost jsou zpřístupněny celkem
čtyři z devíti koulí a v nejvyšší z nich ve výšce
cca 100 m si vychutnáme panoramatický
výhled na Brusel. V nedalekém parku miniatur
Mini-Europe si prohlédneme nejatraktivnější
památky Evropské unie. Ubytování. Nocleh.
4. den: Bruggy – seznámení s jádrem
města během okružní plavby po kanálech,
překrásné historické centrum je na seznamu
UNESCO. Poté Antverpy (UNESCO), historické náměstí Grote Markt, které lemují
výstavní cechovní domy z 16. století a v jehož
středu se vypíná fontána se sochou Braba,
symbol Antverp. Ubytování. Nocleh.
5. den: Návštěva Rotterdamu, věž Euromast ve tvaru lodního stěžně s úchvatným
výhledem na město, plavba rotterdamským
přístavem, který je jedním z největších na

světě. Plavbu zakončíme pohledem na parník
„Rotterdam“ – bývalou vlajkovou loď lodní
společnosti Holand America Line. V historickém Delftu při návštěvě keramičky nahlédneme pod pokličku tradiční výroby delfské
fajánse. Sídelní město Den Haag. Přejezd na
ubytování. Nocleh.
6. den: Návštěva největší květinové burzy
na světě v Aalsmeeru, která každodenně
ovlivňuje světové ceny řezaných a pokojových
květin. Návštěva středověkého Alkmaaru,
kde zažijeme netradiční podívanou na sýrové
trhy probíhající i dnes podle staletých tradic.
Projedeme se bývalou rybářskou vesničkou
Volendam a necháme se unášet starobylou
atmosférou vycházející z malých rybářských
příbytků v úzkých uličkách. Při dostatek času
zastávka také v Naardenu. Nocleh.
7. den: Skanzen holandské vesnice Zaanse
Schans v Zaandamu. Zbývající část dne
věnujeme návštěvě hlavního města Amsterodamu (UNESCO) – projížďka po grachtech,
květinový trh a možnost návštěvy muzeí.
Podvečer návrat do ČR.
8. den: Návrat v ranních hodinách.
Č. zájezdu
Termín
192BHXB01 30.06.–07. 07

Cena Odjezd
12690 N1,8

Cena zahrnuje: 6 nocí se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 4350 Kč,
5 večeří 3500 Kč, komplexní pojištění 240 Kč.
Doporučená částka na vstupy: 70 – 100 EUR.
Poznámka: odjezdové místo N8 bez příplatku.

ROZKVETLÉ HOLANDSKO, ZEMĚ MLÝNŮ, DŘEVÁKŮ A SÝRŮ
5denní zájezd s denním přejezdem

Delf

Volendam
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1. den: Odjezd ranních hodinách. Večer se
zastavíme v Kolíně nad Rýnem a krátce si
prohlédneme historické centrum s Dómem,
nejslavnější gotickou stavbu Německa. Dojezd na ubytování. Nocleh.
2. den: Snídaně. Návštěva holandského Delftu – města proslulého výrobou modrobílé
keramiky. Návštěva sídelního města královny
a parlamentu Den Haag a seznámíme se
také s Binnenhofem, srdcem Holandska.
V Madurodamu navštívíme park miniatur,
který představuje miniatury nejznámějších
historických i moderních staveb země.
Nedaleký Scheveningen je vyhlášeným
lázeňským a rekreačním centrem společenské
smetánky. Nocleh.
3. den: Snídaně. Návštěva květinového
parku Keukenhof, kde rozkvétají od března
do května miliony tulipánů a jiných jarních květů. Najdeme zde nejen království
tulipánů, krokusů, hyacintů, narcisů, macešek a modřenců, ale také kryté haly
s orchidejemi, amarylisy, fuchsiemi a dalšími
květinovými krasavci. Odpoledne historický
Naardenu, který je u nás spojován především se jménem J. A. Komenského.
Návštěva farmy Alida Hoeve, která udržuje
tradiční výrobní postupy na výrobu pravého

Eidamského selského sýra a také Goudy,
poznání výroby, degustace a možnost nákupu. Za tradicí se vydáme také do Volendamu
– bývalé rybářské vesničky se starobylou
atmosférou v úzkých uličkách. Nocleh.
4. den: Snídaně. Skanzen holandské vesnice
v Zaandamu s dřevěnými domky a větrnými
mlýny ve stylu 17.–18. století, uvidíme
tradiční výrobu dřeváků a ochutnáme
i některé druhy znamenitých holandských
sýrů. Zbývající část dne věnujeme návštěvě
hlavního města Amsterodamu. Budeme
mít možnost projet se lodí po grachtech
nebo navštívit některé z muzeí např. Rijksmuzeum nebo muzeum Madame Tussaud.
Osobní volno. Večer odjezd.
5. den: Návrat dopoledne.
Č. zájezdu
Termín
Cena Odjezd
192BHKB01 04.05.–08.05. 8590
N1,8
Cena zahrnuje: 3 noci se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2900 Kč,
2 večeře 1300 Kč, komplexní pojištění 150 Kč,
pobytová taxa v hotelu cca 5 EUR/os./pobyt.
Doporučená částka na vstupy: 40–70 EUR.
Poznámka: odjezdové místo N8 bez příplatku.

ZEMĚ BENELUXU A KVĚTINOVÉ KORZO

Benelux

5denní zájezd
1. den: Odjezd ve večerních hodinách.
2. den: Návštěva Luxemburgu, hlavního
města stejnojmenné země, rozkládajícího se
po obou stranách hluboké kotliny. Přejezd
do Belgie, prohlídka hlavního města Bruselu. Srdcem města je jedno z nejkrásnějších
historických náměstí v Evropě, známé
náměstí Grote Markt s bohatě zdobenými
cechovními domy z doby vlámské renesance a dominantní gotickou radnicí.
Známým symbolem města je malá bronzová soška z počátku 17. století, Manneken
Pis – čůrající chlapeček. Nocleh.
3. den: Snídaně. Uvidíme Bruggy – klenot
evropské architektury, nazývaný Belgické
Benátky s velkým množstvím malebných
kanálů mezi historickými budovami,
po kterých se konají vyhlídkové plavby.
Pokračujeme do staré metropole flander,
starobylého města Gent s velkým počtem
dochovaných památek a města mnoha architektonických slohů. Nocleh.
4. den: Snídaně. Přejezd do Holandska a účast na slavném a jedinečném
květinovém korzu. Jedná se o průvod alegorických vozů, vyzdobených tisíci nádherných řezaných květin, na trase z Nordwijku
do Haarlemu. Tato paráda patří k tomu
nejzajímavějšímu a nejvoňavějšímu, co
můžete v Holandsku spatřit a zažít.
Prohlídka hlavního a korunovačního města
Nizozemska Amsterdamu. Pěší procházka
historickým centrem, při které uvidíte
budovu Váhy, Dvůr Bekyní, náměstí Dam

a Královský palác. Fakultativně možnost
návštěvy muzea voskových figurín Madame
Tussaud, brusírny diamantů, muzea Van
Gogha, nebo plavby lodí po grachtech. Ve
večerních hodinách odjezd přes Německo
do ČR.
5. den: Příjezd v ranních hodinách.
Č. zájezdu
192BHBB01

Termín
10.04.–14.04.

Cena Odjezd
6290
N1

Cena zahrnuje: 2 noci v hotelu se snídaní
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
klimatizovaným autobusem, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 150 Kč,
1lůžkový pokoj 1600 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 70 EUR.

Zaanse Schans

Keukenhof

Amsterdam

HOLANDSKO
5denní zájezd
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách.
2. den: Návštěva největší květinové burzy
v Aalsmeru (není garantováno v případě
státních svátků). Pokračujeme do Amsterdamu, hlavního a korunovačního města,
nazývaného pro své malebné uličky a kanály „Benátkami severu“. Projdeme se historickým centrem, uvidíme např. květinový
trh, náměstí Dam a další památky. Možnost
projížďky po grachtech a návštěva muzeí.
3. den: Ráno prohlídka skanzenu 19 větrných mlýnů Kinderdijk. Navštívíme nádherný novogotický hrad Castel de Haar,
který se nachází poblíž Utrechtu a jehož obnova na konci 19. stol. byla financována rodinou Rotschildů, krásný park se sedmi tisíci
stromy, vodní plochy a upravené zahrady.
Utrecht – starobylé město s monumentálním domem, desítkami staveb z období
gotiky a baroka, několik kostelů a chrámů
budovaných od 12. do 15. stol.
4. den: Prohlídka květinové zahrady Keukenhof o rozloze 28 ha, kde rozkvétají každé
jaro milióny tulipánů, krokusů, hyacintů,
narcisů a lilií. Určitě zde najdete inspiraci pro
vylepšení své vlastní zahrady a tato fascinující jarní podívaná plná roztodivných vůní ve
Vás zanechá spoustu krásných zážitků. Za-

stávka v Delftu starého a překrásně zachovalého města, proslulého známou delftskou
keramikou (fajánsí). Návštěva věhlasného
parku miniatur Madurodam, kde naleznete celý svět jako na dlani. Zastavení
v nejvýznamnějších mořských lázních Holandska Scheveningen a dále v Den Haagu
sídle nizozemské vlády, městě paláců, sídle
Mezinárodního soudního dvora a letního
sídlo královské rodiny. Odjezd zpět do ČR.
5. den: Příjezd do Prahy v ranních hodinách.
Č. zájezdu
Termín
192BHHB01 18.04.–22.04.

Cena
5990

Kasteel de Haar

Odjezd
N1

Cena zahrnuje: 2 noci v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu klimatizovaným
autobusem, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 150 Kč,
1lůžkový pokoj 1600 Kč, 2 snídaně 280 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 85 EUR.

Volendam

Kanály v Utrechtu
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ZA POZNÁNÍM KORFU A JIŽNÍ ALBÁNIE

Řecko

11denní poznávací zájezd
Paleokastritsa

Achilion l

Achilion l
Gjirokaster

Modré oko
Butrint

42

1. den: Odlet z ČR (Praha, Brno, Ostrava),
transfer do hotelu, ubytování, večeře.
2. den: Snídaně. Volný den ke koupání
a odpočinku. Večeře, nocleh.
3. den: Snídaně. Celodenní výlet do hlavního
města Korfu – návštěva letního zámečku
Achillion, který si nechala postavit rakouská
císařovna Alžběta, známá pod přezdívkou Sissi. Po prohlídce přejezd na historický poloostrov Kanoni, odkud je krásný výhled na Myší
ostrov a klášterní ostrůvek Vlacherna. Je odtud
vidět i celá letištní přistávací dráha. V paláci
Mon Repos s koloniálními architektonickými
prvky, o němž se říká, že byl postaven na
místě starověkého města Kerkyra, se nachází
v jeho zahradách ruiny 3 starověkých chrámů.
Procházka po největším řeckém náměstí Spianada s mnoha historickými budovami, zastávka u pravoslavného kostela sv. Spyridiona,
kde se v kapli nachází ostatky tohoto světce.
Ve volném čase možnost si jako správní
Řekové vychutnat odpolední kávu na náměstí
Spianada, které je lemováno budovami s romantickým podloubím Liston z dob Napoleona, jež velmi připomínají pařížskou Ru Rivoli
nebo se věnovat nákupům. Večeře, nocleh.
4. den: Snídaně. Volný den ke koupání
a odpočinku. Večeře, nocleh.
5. den: Snídaně. Polodenní výlet do malebné
Paleokastritsi, kde se nachází mužský ortodoxní klášter ze 13. století, z jehož zahrad je
krásný výhled na záliv a moře. Poté možnost
koupání v moři, které zde má více než desítku
různých odstínů barev. Hlavní pláž se nachází
hned pod klášterem, v okolí je i více malých
a klidnějších pláží. Fakultativně projížďka lodí
s proskleným dnem nebo rychlými čluny. Na
zpáteční cestě zastávka na vyhlídkovém místě
zvaném Bella Vista, odkud je impozantní
výhled na celý záliv. Poslední zastávka bude
ve vesničce Makrades, která nabízí k zakoupení tradiční korfské výrobky jako olivový
olej, koření, domácí víno a další. Návrat na
ubytování, večeře, nocleh.
6. den: Snídaně. Nalodění na trajekt a odjezd
do města Saranda, které je branou do jižní
Albánie a hlavním turistickým letoviskem
Albánské riviéry. Procházka po promenádě
lemované hotely a restauracemi. V centru Sarandy se nachází zbytky stavby starého antického města. Navštívíme pevnost Lekures
s překrásným výhledem na protější Korfu,
Butrintské jezero a masivy hor ve vnitrozemí
Albánie. Večeře. Nocleh.
7. den: Snídaně. Celodenní výlet do vnitrozemí Albánie. První zastávkou bude
Gjirokastër (UNESCO), město bílých střech
s majestátním hradem a překrásnými domy
typickými pro jihoalbánskou architekturu.
Městu dominuje pevnost vysoko nad městem
a údolím řeky Drin, kde je vojenské muzeum
a navštívíme i etnografické muzeum, původně rodný dům diktátora Envera Hodži. Poobědváme a na zpáteční cestě se podíváme
na neobvyklý geologický jev tektonického
původu zvaný „Syri i kalter“ – Modré oko.
Jde o mohutný pramen řeky Bystrica, který

zachytává vodu z údolí Drinos a tvoří zde
jezírko s ledově chladnou vodou. Údolím říčky
Bystrice pojedeme kolem dvou vodních elektráren Stalin I a Stalin II (nyní přejmenovaných
na Bistrica I a Bistrica II) postavených za pomoci československých odborníků. Večeře,
nocleh.
8. den: Snídaně. Celodenní výlet na Albánskou riviéru, kde najdeme mnoho
atraktivních pláží s průzračně modrou vodou.
Albánské divoké pobřeží ozvláštňují tradiční
vesnice usídlené v izolovaných zátokách a zlaté pláže svírající tyrkysovou mořskou hladinu.
Prohlédneme si zbytky hradu Himara, který
se tyčí nad původní řeckou vesnicí Himara.
V areálu hradu se nachází několik starobylých
pravoslavných kostelů. Zastavíme se v Porto
Palermo, kde se na skalnatém výběžku
nachází středověká benátská pevnost, kterou
dokončil pověstný Ali Pasha. Samotný přístav
sloužil také jako tajná ponorková základna za
dob komunistického režimu a poloopuštěná
základna a tunel vedoucí dovnitř jsou zde
stále ještě k vidění. Koupáním a obědem na
jedné z pláží Albánské Riviéry zakončíme
dnešní výlet. Večeře, nocleh.
9. den: Snídaně. Volný den ke koupání
a odpočinku. Večeře, nocleh.
10. den: Snídaně. Polodenní výlet – návštěva
historického místa Butrint na malém poloostrově, které podle legendy založil Helenus,
který sem přivedl uprchlíky ze zničené Tróje.
Nachází se zde nejvýznamnější antický areál
v Albánii (UNESCO), pozůstatek starověkého
města Buthrotum. Jsou zde památky z řeckého
i římského období spadající až do 3. století
př. n. l., ruiny starověkého města s divadlem
a svatyněmi, zbytky hradeb a obranných věží
ze starověku, baptisterium z byzantského
období, benátskou pevnost a mnohé další.
Oběd. Na zpáteční cestě možnost koupání na
kouzelné pláži Ksamil – s možností doplavat
až ke čtyřem malým ostrovům utopeným tyrkysové zátoce. Nocleh.
11. den: Snídaně. Dopoledne volno, v odpoledních hodinách odjezd trajektem na Korfu,
transfer na letiště a odlet do ČR (Praha, Brno,
Ostrava).
Č. zájezdu
192RKOL01
192RKOL02

Termín
03.06.–13.06.
16.09.–26.09.

Cena
24990
24990

Cena zahrnuje: 10 nocí se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), leteckou
přepravu Praha/Brno/Ostrava – Korfu, letištní
taxy, transfery na hotel a letiště, trajekty
a výlety dle programu, 9 večeří, 4 obědy,
dopravu autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2900 Kč, pobytová taxa na Korfu a v Albánii 4 EUR/os./pobyt,
komplexní pojištění 330 Kč
Slevy: 3. osoba na přistýlce 700 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: vstupné do
archeologických objektů cca 15 EUR.

VELKÝ OKRUH ŘECKEM

Řecko

11denní pobytově-poznávací zájezd, busem tam, zpět letecky
1. den: Odjezd z ČR kolem poledne
směrem přes Maďarsko.
2. den: Ráno příjezd na pobřeží Řecka.
Pobyt u moře s možností koupání v Egejském moři (nutná 9 hodinová přestávka
řidičů). V odpoledních hodinách ubytování.
Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd do Soluně,
druhého největšího města Řecka. Projdeme
se po příjemné pobřežní promenádě v blízkosti druhého největšího řeckého přístavu,
uvidíme Galériův oblouk a rotundu, nejstarší
architektonickou památku z římského období, budeme mít možnost vystoupit na
nejslavnější pamětihodnost Soluně – Bílou
věž, odkud se nám naskytne krásný pohled
na Paralíu. Podíváme se také do kostela Agia
Sofia, významné byzantské stavby a také
do největšího kostela v Řecku Agios Dimitrios. Odpoledne pojedeme kolem Olympu,
hory bohů, a úžinou Tempi do Meteory,
abychom navštívili „vznášející“ se kláštery,
vybudované na vrcholcích strmých skalních
věží. Ubytujeme se v hotelu u města Kalambaka. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Prohlídka zajímavostí na řecké
pevnině. U Thermopyl nás přivítá socha
udatného spartského krále Leonida a slavné
sirné prameny. Za starověký střed země byly
považovány Delfy, kde Pýthie šalamounsky
zvěstovala budoucnost. Po jejich prohlídce
poznáme nejvýznamnější středověkou stavbu
Řecka, klášter Osios Loukás. Večer přejezd
do Atén. Ubytování. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Celodenní poznávání
hlavní řecké metropole Atén a jejich
památek (Akropole, starověká Agora s věží
větrů, chrám Dia Olympského). Možnost
návštěvy unikátního Národního archeologického muzea. Návrat do hotelu, večeře.
Meteora

6. den: Snídaně. Celodenní výlet, který nás
povede po turisticky nejrušnějším Attickém pobřeží, kde budeme mít příležitost
ke koupání, až k Poseidonovu chrámu
na mysu Sunio. Individuálně je možná
návštěva aténských uliček pověstných čtvrtí
Plaka nebo Monastiráki. Večeře. Nocleh.
7. den: Snídaně. Odjezd z pevniny na peloponéské Řecko. Mezníkem obou částí je
Korint. Neméně famózní jako sám průplav je majestátní středověká pevnost
Akrokorint nebo vykopávky starověkého
Korintu – „nejhříšnějšího starověkého
města“. Pozůstatky opevněného palácového komplexu v Mykénách jsou právem
považovány za největší starověkou památku Řecka. Ubytování (Tolo), večeře. Nocleh.
8. den: Snídaně. Pojedeme na celodenní
výlet a uvidíme Kyklopské hradby
v Tírynsu, nejelegantnější řecké město
Náfplio s jeho mohutnou citadelou Palamídi. Závěr výletu bude patřit velkolepému
divadlu starověkého posvátného okrsku
v Epidauru. Odjezd na ubytování do Olympie. Večeře. Nocleh.
9. den: Snídaně. S řeckými památkami
rozloučíme v kolébce olympijských her
v Olympii, kde si prohlédneme pozůstatky
Diova posvátného okrsku, prvního olympijského stadionu a zdejší Archeologické
muzeum. Trajektem odplujeme na ostrov
Zakynthos, nejjižnější z Jónských ostrovů,
který již od dávných dob okouzluje své
návštěvníky neopakovatelnou krásou přírody. Ubytování, večeře. Nocleh.
10. den: Snídaně. Celodenní relaxace
a odpočinek u moře. Večeře, nocleh.
11. den: Snídaně. Transfer na letiště a odlet do Prahy nebo Brna.

Atény

Epidauros

Nauplion

Č. zájezdu
Termín
Cena Odjezd
192RVOK01 25.05.–04.06. 21990 N1,8
Cena zahrnuje: 9 nocí s polopenzí v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
do Řecka autobusem, leteckou přepravu
Zakynthos–Praha/Brno, letištní taxy a palivový
příplatek, odbavené zavazadlo, transfery na
letiště na Zakynthosu, trajekt na Zakynthos,
průvodcovské služby během okruhu,
delegátské služby na Zakynthosu.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 4500 Kč, komplexní pojištění 330 Kč. Povinní místní průvodci
v archeologických areálech cca 25 EUR (platí se
na místě), pobytová taxa cca 6 EUR/os./pobyt.
Slevy: 3. osoba na přistýlce 900 Kč.
Doporučená částka na vstupy: 70 EUR.

Soluň

Atény

Pantheon

Soluň
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Bližší informace a vstupenky získáte
na emailové adrese:
lucie.panuskova@skoda.cz
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Vstup pouze
s platnou
vstupenkou.

Automotive CZ

www.duraauto.com

Své týmy přihlaste a vstupenky si vyzvedněte (vedoucí středisek-vždy pro celé středisko) na personálním úseku u paní Ing. Ireny Vladařové pro budovu 77.,
v kanceláři GŘ u paní u paní Lenky Sivíčkové pro budovu 49. Pitenky budou vydány na místě.
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Soutěže, zábava pro všechny a občerstvení pro zaměstnance zdarma.
Každý pracovní kolektiv si vytvoří sportovní tým o minimálním počtu 15 sportovců.
V každém týmu musí být vždy minimálně 2 ženy = hodnotná týmová odměna.
Každý sportovec musí nastoupit minimálně do jedné disciplíny a zároveň nesmí nastoupit více jak třikrát.
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Ramala- jízdní kola pouze na nové adrese Koterovská 130,
Plzeň-Slovany, 200m od galerie Slovany směr Světovar.
Čeká na Vás velký výběr kol, oblečení i doplňků a špičkový servis.
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www.prekomia.cz
PREKOMIA s.r.o.
Západní 1322/12, Plzeň 323 00 I tel: +420 773 837 373 I e-mail: prekomia@prekomia.cz

Nenašli jste to, co jste hledali, ale máte pocit, že bychom Vám mohli být schopni pomoci?
Ozvěte se nám s konkrétními požadavky.

09.11.2017 10:4

MALTA – SRDCE STŘEDOMOŘÍ

Malta

8denní pobytově-poznávací zájezd
1. den: Odlet z Prahy pravidelnou linkou Air
Malta. Přílet na Maltu. Transfer do hotelu,
ubytování ve 3* hotelu, večeře, nocleh.
2. den: Snídaně. Polodenní výlet začnete
v jižní části ostrova, kde se nachází megalitický chrám Hagar Qim, který patří k nejlépe
opatrovaným a nejpůsobivějším maltským
prehistorickým památkám. Dále následuje
návštěva Jeskyně tmy Ghar Dalam (kosti
prehistorických zvířat z období oligomiocénu). Na závěr navštívíte vesnici Marsaxlokk
(návštěva rybího trhu), v přístavu uvidíte
tradičně barevné rybářské lodě „luzzu“,
které se staly jedním z maltských národních
symbolů. Odjezd zpět do hotelu, odpoledne
individuální volno. Večeře v hotelu a nocleh.
3. den: Snídaně. Celodenní individuální volno. Večeře v hotelu, nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd z hotelu do hlavního města ostrova Valletta, kde navštívíte
nedávno renovované zahrady Baracca s překrásným výhledem na hlavní přístav, navštívíte
katedrálu Sv. Jana (jeden z největších
pokladů Malty), Palác velmistrů (sídlo maltského parlamentu a kanceláří prezidenta
republiky). Pokračování do Rabatu, který je
předměstím Mdiny. Oběd v místní restauraci. Po obědě navštívíte Domus Romana
– jednu ze starších památek v Rabatu. Jsou
zde k vidění odkryté pozůstatky starověké
římské rezidence z 1. století př. n. l. zahrnující nádherné mozaiky, nádvoří obklopené sloupovím a další artefakty z období
římské správy Malty. Na závěr se přesunete
do bývalého hlavního města Malty – Mdiny,
které se také říká tiché nebo mlčící město,
z jehož obranných hradeb je nádherný výhled
na více než polovinu ostrova (prohlídka
města, návštěva katedrály Sv. Pavla). Odjezd
na krátkou foto zastávku k úchvatným
útesům Dingli, které jsou pojmenovány podle nejvýše položeného městečka na Maltě
a odkud je výhled i na sousední ostrov Filfla.
Návrat do hotelu. Večeře v hotelu a nocleh.
5. den: Snídaně. Celodenní výlet na sousední ostrov Gozo, kdysi prý obývaný
mýtickou nymfou Kalypsó. Zde navštívíte
prehistorické chrámy Ggantija, budete moci
vidět Fungus Rock a tzv. Vnitrozemní moře.
Oběd v typické vesničce na Gozu, po obědě
návštěva hlavního města ostrova Victoria

(prohlídka místní citadely a katedrály), volno
k nákupům. Návrat do hotelu. Večeře v hotelu a nocleh.
6. den: Snídaně. Celodenní výlet začíná
návštěvou Trojměstí (Three Cities) –
městečka Senglea, Cospicua a Vittoriosa.
Přejezd do Sliemy. Oběd v místní restauraci.
Po obědě nalodění na jachtu a projížďka
dvěma přírodními přístavy Valletty – Marsamxett Harbour a Grand Harbour. Poté
projížďka Sliemou po pobřežní promenádě.
Návrat do hotelu. Večeře v hotelu a nocleh.
7. den: Snídaně. Odjezd na polodenní výlet
do města Mosta, kde navštívíte farní kostel
Panny Marie, známější jako dóm. Dále se
přesunete do vesničky Ta’Qali s ukázkou
výroby tradičních maltských výrobků zahrnujících hrnce, sklo a stříbro. Volný čas
k nákupům za výhodné ceny. Výlet pokračuje
v zahradách San Anton, nacházejících se
ve vesnici Attard. Tyto zahrady obklopují
Palác velmistra, který byl postaven v roce
1628 a nyní je rezidencí prezidenta Malty.
Na závěr se přesunete do městečka Balzan,
kde žila známá česká herečka Adina Mandlová v letech 1967–1981. Odjezd zpět
do hotelu. Individuální volno. Večeře v hotelu a nocleh.
8. den: Snídaně. Transfer z hotelu na letiště.
Odlet pravidelnou linkou Air Malta do Prahy.
Přílet do Prahy.
Pozn.: Pořadí jednotlivých dnů může být
měněno dle situace na ostrově Malta
a ročního období. První a poslední den
závisí na letových časech, které letecké
společnosti upravují během sezóny.
Č. zájezdu
192MSSL01
192MSSL02
192MSSL03
192MSSL04

Termín
04.05.–11.05.
01.06.–08.06.
29.06.–06.07.
11.09.–18.09.

Valletta

Baracca

Mdina

Cena
26490
26490
29490
29990

Cena zahrnuje: 7 nocí ve 3* hotelu se snídaní,
7x večeři, 3x oběd, leteckou dopravu Praha–
Malta–Praha, letištní taxy a palivové příplatky,
transfery, návštěvy a vstupy do objektů (dle
uvedeného programu), průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 240 Kč. Jednolůžkový pokoj 2700 Kč (4.5., 1.6.), 4200 Kč
(29.6., 11.9.).
Slevy: 3. osoba na přistýlce 1200 Kč
(4.5., 1.6.), 2000 Kč (29.6.,11.9.).

Dingli

Marsaxlokk
Rabat

46:16
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SLUNNÁ KALÁBRIE OD JÓNSKÉHO MOŘE

Itálie

8denní zájezd
Isola di Capo Rizzuto

Bay of Caminia

White church Capo Colonna

Stilo La Cattolica

Oblast Kalabrie

Villaggio Borgo degli Ulivi

46

1. den: Odlet z Prahy/Brna do Kalábrie, přílet
do Lamezia Terme a transfer na ubytování
do letoviska Sellia Marina. Ubytování ve
4* rezortu Villaggio Borgo degli Ulivi
přímo u Jónského pobřeží s krásnou širokou
písečnou pláží. Nocleh.
2. den: Pobyt u moře, odpočinek, koupání.
Určitě nevynecháme i každodenní hodinu
výuky jógy se zdejší cvičitelkou, která je zahrnuta v ceně pobytu. Nocleh.
3. den: Dopoledne výlet do přírodní mořské
rezervace Capo Rizzuto s nedotčeným
pobřežím a chráněným podmořským světem.
Příjezd do malebného letoviska Le Castella
pojmenovaného podle významné aragonské
pevnosti z 16. stol., který se tyčí na ostrůvku
odděleném od pevniny jen za rozbouřeného
moře. Výlet lodí, během kterého budeme
moci pozorovat zdejší podmořský svět
a určitě nás okouzlí i krásné výhledy na
Aragonský hrad i pobřeží. Koupání z lodi
v křišťálově čisté vodě a ochutnáme i kalábrijské speciality podávané přímo na lodi.
Po poledni návrat do přístavu a odjezd autobusem zpět do rezortu. Odpoledne pobyt
u moře, odpočinek, koupání. Nocleh.
4. den: Pobyt u Jónského moře, odpočinek,
koupání. Fakultativně celodenní výlet na
Liparské ostrovy. Brzy ráno odjezd autobusem do přístavu Vibo Valentia a odjezd
lodí na tři sopečné ostrovy Lipari, Vulcano
a Stromboli. Na ostrově Vulcano můžeme
využít léčivých koupelí v sirném bahenním
jezírku nebo si odpočinout a vykoupat se
na plážích z černého sopečného písku. Na
ostrově Lipari lze absolvovat prohlídku historického města Lipari, posedět si v malebných restauracích nebo navštívit muzeum
Liparských ostrovů. Na závěr připlujeme
k ostrovu Stromboli, kde budeme moci
pozorovat lávová pole, opakující se výbuchy
i absolvovat krátkou procházku vesničkou
plnou obchůdků a restaurací. Užijeme si
i koupání. K večeru návrat lodí zpět do Vibo
Valentia a odjezd na ubytování. Výlet se
koná jen za příznivých povětrnostních podmínek a platí se na místě. Nocleh.
5. den: Celodenní výlet po jónském pobřeží
a podíváme se i do vnitrozemí. Dopoledne
zastávka v přímořském letovisku Soverato Marina s krásnou pláží a množstvím
obchůdků, kaváren i typických rybářských
restaurací. Volno na nákupy, posezení a procházky. Dále navštívíme staré byzantské
město Stilo, sídlo bohaté na umění a památky, mezi nimiž vyniká byzantský kostel La
Cattolica vystavěný na skále nad městem.
Díky stavební dokonalosti, kdy antické
sloupy podpírají pět kopulí, patří Cattolica
k nejkrásnějším byzantským stavbám vůbec.
Zde možnost ochutnávky místních produktů
především z plodů bergamotu i občerstvení.
Po poledni budeme pokračovat dále do
skalnatých hor Serre Calabresi do vesnice
Pazzano, kde navštívíme působivou jeskyni
Monte Stella s byzantským kostelíčkem. Od
jeskyně se nám otevřou úchvatné výhledy

na okolní hory i na pobřeží a mořskou zátoku. Na závěr výletu sjedeme na pobřeží do
oblasti Caminia, kde budeme moci obdivovat působivé skalnaté pobřeží ukrývající malé
i větší pláže. K večeru návrat do rezortu.
Nocleh.
6. den: Pobyt u moře, odpočinek, koupání.
Fakultativně půldenní výlet do hor zvedajících se nedaleko od pobřeží a návštěva
údolí Valli Cupe, které je považováno za
jednu z nejvýznamnějších přírodních oblastí
celé Kalábrie. Okouzlí nás svou panenskou přírodou, nahlédneme do jednoho
z nejhlubších kaňonů a osvěžíme se u místního vodopádu. Na cestě zpět se zastavíme
v městečku Cropani, jehož katedrála
představuje jednu z nejvýznamnějších stavitelských děl v Kalábrii. Zdejší atmosféra nás
vrátí zpět do Itálie první poloviny minulého
století, k čemuž přispěje určitě i posezení
u pravé italské kávy nebo zdejší výborná
zmrzlina. Nocleh.
7. den: Půldenní výlet na nejvýchodnější
výběžek Kalábrie, na posvátný Mys Capo
Colonna pojmenovaný podle jediného
zachovaného sloupu z chrámu bohyně Héry,
posvátného místa Starověkého Řecka. Velice působivý je i blízký kostel středověkého
původu Madony z Capo Colonna tyčící
se na útesu vysoko nad mořem. Odsud
přejedeme do města Crotone, významného
starořeckého centra a působiště Pythagora,
který zde založil svou slavnou školu. Prohlídka starobylého centra, volno k posezením,
nákupům nebo k návštěvě krásného starořeckého muzea. Nocleh.
8. den: Transfer na letiště a odlet zpět do
Brna a do Prahy.
Č. zájezdu
192IKJL01
192IKJL02
192IKJL03
192IKJL04
192IKJL05
192IKJL06
192IKJL07
192IKJL08
192IKJL09
192IKJL10

Termín
04.06.–11.06.
11.06.–18.06.
18.06.–25.06.
25.06.–02.07.
16.07.–23.07.
30.07.–06.08.
20.08.–27.08.
27.08.–03.09.
10.09.–17.09.
17.09.–24.09.

Cena
18990
19990
20990
21990
22990
22990
22990
21990
20990
19990

Cena zahrnuje: 7 nocí s polopenzí v pokojích
a apartmánech pro 2 osoby ve 4* rezortu,
leteckou přepravu Praha nebo Brno do Lamezia
Terme a zpět, výlety dle programu, průvodce.
Slevy: 3. a 4. osoba na přistýlce – 2000 Kč,
dítě do 12 let na přistýlce – 7500 Kč.
Příplatky: 1lůžkový pokoj 8900 Kč, fakultativní
výlet na Liparské ostrovy (min 10 osob) cca 80
EUR, fakultativní výlet Valli Cupe (min.10 osob)
cca 30 EUR, komplexní pojištění 240 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 30 EUR.
Poznámka: cena nezahrnuje pobytovou taxu
cca 1 EUR/os./noc.
V termínu 04.06.–11.06. je odlet pouze
z Prahy a přílet do Prahy/Brna. V ostatních
termínech odlet a přílet z Prahy nebo Brna.

KALÁBRIE S VÝLETEM NA SICÍLII A LIPARY

Itálie

8denní zájezd
1. den: Odlet z Prahy/Brna do Kalábrie,
přílet do Lamezia Terme a transfer. Ubytování na Capo Vaticano, cca 300 m
od jedné z nejkrásnějších pláží Kalábrie.
2. den: Pobyt na Capo Vaticano, odpočinek,
koupání. Odpoledne fakultativně vyjížďka
člunem podél pobřeží a mysu Capo Vaticano s nádhernými pohledy na útesy se
skrytými plážičkami. Přejezd k majáku
s výhledem na celé pobřeží a pěkným
posezením. Za dobré viditelnosti možnost
pozorování i Sicílie s Etnou a Liparských
ostrovů. Výlet se koná dle aktuálního
počasí a objednává se až na místě.
3. den: Celodenní odpočinek na pláži
u moře. Odpoledne fakultativně výlet
lodí na ostrov Stromboli, který je známý
především pro svůj stále činný vulkán.
Po příjezdu na ostrov možnost procházek
nebo večeře v restauraci a poté již za tmy
vyjížďka lodí na moře k místu zvanému
Sciara del Fuoco, odkud je možno pozorovat malé erupce sopky. Pozdě večer
návrat na ubytování. Tento výlet se koná
dle aktuální aktivity sopky a objednává se
až na místě.
4. den: Celodenní výlet lodí – poznávání
Liparských ostrovů sopečného původu
Lipari, Vulcano a Stromboli. Užijeme si
i koupání. Na ostrově Lipari lze absolvovat
prohlídku historického města Lipari nebo
se budeme moci zúčastnit okruhu mikrobusem kolem ostrova. Na ostrově Vulcano
můžeme využít léčivých koupelí v sirném
bahenním jezírku nebo si odpočinout
na plážích z černého sopečného písku.
Na závěr připlujeme k ostrovu Stromboli,
kde budeme moci pozorovat ohromná
lávová pole, opakující se výbuchy i absolvovat krátkou procházku vesničkou plnou
obchůdků a posezení. K večeru návrat lodí
zpět na ubytování.
5. den: Celodenní výlet autobusem a trajektem na Sicílii. Přejedeme krátkým trajektem Messinskou úžinu oddělující Kalábrii
od Sicílie a navštívíme město Messina.
Zastávka na prohlídku unikátní katedrály
s funkčním orlojem i na krátké posezení
třeba u kávy. Po poledni navštívíme
Taorminu, jedno z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších měst Sicílie. Její kouzlo nespočívá jen v nádherných starobylých
uličkách a náměstích plných kaváren,
Messina

obchůdků se suvenýry ale i v jejích historických památkách, jako je Dóm, řecké
divadlo, odkud je překrásný pohled na zahrady Naxos a stále výbušnou sopku Etnu
a množství paláců. Návštěva města potrvá
cca 3 hodiny s volným rozchodem. K večeru
návrat zpět na ubytování.
6. den: Dopoledne volno, koupání.
Odpoledne výlet autobusem podél
pobřeží bohů do města Tropea, jednoho
z nejnavštěvovanějších měst jižní Itálie,
nazývaného perla Kalábrie. Starobylé
město pocházející již z řecko-normanské
doby je vystavěno na útesech nad bělavými
písečnými plážemi. Během návštěvy je
možno kombinovat prohlídku množství historických památek s posezeními v typických
restauracích v křivolakých uličkách i dech
beroucími výhledy na pobřežní scenérii
s kostelem sv. Marie vystavěným na vrcholu
skalnatého útesu nad nádhernými plážemi.
Po prohlídce města návštěva místní výrobny
s ochutnávkou typických produktů
a možností jejich nákupu. Večer návrat
na ubytování.
7. den: Celodenní odpočinek, volno,
koupání, pobyt na pláži.
8. den: Transfer na letiště a odlet zpět
do Brna a do Prahy.
Č. zájezdu
192IKAL01
192IKAL02
192IKAL03
192IKAL04
192IKAL05
192IKAL06
192IKAL07
192IKAL08
192IKAL09

Termín
11.06.–18.06.
18.06.–25.06.
09.07.–16.07.
23.07.–30.07.
06.08.–13.08.
20.08.–27.08.
03.09.–10.09.
10.09.–17.09.
17.09.–24.09.

Cena
22990
22990
23990
23990
23990
23990
22990
22990
21990

Cena zahrnuje: 7 nocí s polopenzí v 2–3* hotelech nebo apartmánech, leteckou přepravu
Praha nebo Brno do Lamezia Terme, letištní
taxy, výlety dle program, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 4900 Kč, komplexní pojištění 240 Kč, fakultativní výlet ve
člunech podél pobřeží cca 20 EUR, fakultativní
noční výlet na Stromboli cca 50 EUR. Pobytová
taxa v místě pobytu cca 1 EUR/os./noc.
Slevy: 3. a 4. osoba na přistýlce 2000 Kč,
1. dítě do 12 let na přistýlce 7500 Kč, 2. dítě
do 12 let na přistýlce 3500 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 30 EUR.

Capo Vaticano

Tropea

Kalábrie – rybářská vesnička

Speciality z Tropei

Taormina

Sicílie
Lipari
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KRÁSY TOSKÁNSKA A CINQUE TERRE S POBYTEM U MOŘE

Itálie

10denní pobytově-poznávací zájezd
Florencie

Pisa

Cinque Terre

Lavagna

1. den: Odjezd odpoledne. Noční přejezd.
2. den: Prohlídka města Lucca s proslulým
dómem Duomo di San Martino, historické
centrum obehnané hradbami, náměstí Piazza dell Anfiteatro, kostel Chiesa di San
Michele in Foro. Poblíž Luccy návštěva
manýristické Villy Torrigiani s krásnou zahradou. Ubytování ve středisku Marina di
Massa. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Celodenní pobyt u moře.
Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Celodenní pobyt u moře.
Fakultativní výlet do městečka Carrary
s možností návštěvy slavných mramorových dolů Cave di Fantiscritti – prohlídka
mikrobusem dolů v nitru mramorové
hory. Starobylé rybářské městečko Lerici
s dochovalým středověkým hradem, krásné
výhledy na Záliv básníků. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Celodenní výlet lodí do
oblasti Cinque Terre nebo-li Pět zemí. Chráněný pás skalnatého pobřeží na Rivieře di
Levante, který byl zařazen do světového odkazu UNESCO. Název pochází z pěti vesniček
choulícím se ke skalám, oblast se strmými
útesy, malými plážemi, terasovými svahy,
jeskyněmi a malými zálivy. Večeře. Nocleh.
6. den: Snídaně. Celodenní pobyt u moře.
Večeře. Nocleh.
7. den: Snídaně. Výlet do San Gimignana
a Volterry. Návštěva San Gimignana, které
se řadí mezi nejatraktivnější místa v Toskánsku, hradby, historické věže. Prohlídka
bývalého významného etruského města
Volterra. Večeře. Nocleh.
8. den: Snídaně. Celodenní pobyt u moře
nebo půldenní fakultativní výlet do Pisy
– Piazza dei Miracoli, šikmá věž, dóm, Battistero. Večeře. Nocleh.
9. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Florencie – náměstí Piazza della Signoria s palácem Palazzo Vecchio, katedrála Duomo
Santa Maria del Fiore, zvonice, baptiserium,

most Ponte Vecchio, náměstí Piazza di San
Lorenzo s kaplí Medicejských, Palazzo Pitti
a zahrady Boboli. Po bezpečnostní pauze
autobusu odjezd. Noční přejezd.
10. den: Návrat v poledne.
Č. zájezdu
Termín
Cena Odjezd
192ITMB01 13.09.–22.09. 13290 N1–8
Cena zahrnuje: 7 nocí s polopenzí v hotelu
Gabrini 3* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím),
dopravu autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 3200, komplexní pojištění 300 Kč, výlet do Carrary/Pisy
(min. 15 účastníků) – 180+10 EUR/ 230 Kč.
Pobytová taxa v místě pobytu cca 1 EUR/ den.
Minimální výměna na vstupy, výlet lodí
Cinque Terre, plážový servis: 80 EUR.
Hotel Gabrini 3* se nalézá asi 250 metrů od
pláže a je položen v klidné zóně a rozlehlé
zahradě se vzrostlými stromy. Snídaně formou
bufetu, večeře formou menu, zeleninový bufet.
Více informací – www.hotelgabrini.it.
Carrara

Gabrini

LIGURSKÁ RIVIÉRA
6denní zájezd s denním přejezdem

Manarola
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1. den: Odjezd ráno. Denní přejezd. Večer
ubytování na Ligurské rivieře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Městečka Lavagna a Chiavari. Výlet do kouzelného přístavu Portovenere (UNESCO), úzké uličky s domy pastelových
barev, kostel San Lorenzo, kostelík San Pietro a hrad Doria. Výlet lodí na ostrov Palmaria
(UNESCO) s možnosti koupání. Nocleh.
3. den: Snídaně. Ze Santa Margherity pěšky
nebo minibusem do Portofina (UNESCO),
malebného přístavu, který je vyhledávaný turisty z celého světa, krásné vyhlídky, Castello
Browne nebo procházka k majáku. Výlet lodí
do skalní zátoky ke klášteru San Frutuoso.
Možnost koupání. Lodí do Camogli, prohlídka městečka a baziliky S. M. Assunta. Nocleh.
4. den: Snídaně. Návštěva Cinque Terre
(UNESCO), pět vesniček, které jsou vzájemně
propojeny klikatými silničkami a dostupné jen
autem, lodí nebo železnicí. Prohlídka oblasti

vlakem, pěší procházka po „Cestě milenců“
a koupání. Vlakem návrat La Spezia. Nocleh.
5. den: Snídaně. Prohlídka Janova, centra
Ligurské riviéry. Rodný dům Kryštofa Kolumba, Vévodský palác, kostel San Lorenzo,
San Matteo, významná obrazárna v Palazzo
Roso. Volno a možnost návštěvy slavného
Acquario. Večer odjezd ČR.
6. den: Návrat v ranních hodinách.
Č. zájezdu
192ILIB01

Termín
Cena Odjezdy
09.07.–14.07. 10290
N1,8

Cena zahrnuje: 4 noci se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2190 Kč,
3 večeře 1160 Kč, klimatizace 690 Kč/pokoj,
komplexní pojištění 180 Kč, pobytová taxa
v hotelu 6 EUR/osoba/pobyt.
Doporučená částka na vstupy: 65 EUR.
Poznámka: objezdové místo N8 bez příplatku.

ZAHRADY BENÁTSKA, PALADIOVY VILY, SWAROVSKI

Itálie

5denní zájezd s denními přejezdy a minibusem
1. den: Odjezd ráno. Návštěva zámku Ambras, procházka nádhernými zahradami
a prohlídka zámku s bohatými sbírkami.
Nocleh v jižním Tyrolsku.
2. den: Prohlídka Verony – náměstí Piazza
delle Erbe a Piazza dei Signori, kde v okolí
naleznete známé paláce a památky – Casa
di Giulietta, Archa Scaligere, Palazzo della
Regione, Loggia del Consiglio. Prohlídka
zahrad Giardino Giusti, které patří právem
mezi nejkrásnější renesanční zahrady v Itálii.
Prohlídka Vicenzy s renesančními paláci
postavenými význačným rodákem Andreou
Palladiem. Vyhlídka na město od baziliky
di Monte Berico. Jedno z nejznámějších
děl Paladia – renesanční Villa La Rotonda,
vystavěná v 16. století a patřící ke klenotům
architektury. Při procházce městem budete
obdivovat řadu paláců, především na náměstí
Piazza dei Signori. Odjezd na ubytování.
3. den: Snídaně. Návštěva Villy Pisani
s překrásnou zahradou ležící u městečka
Stra. Návštěva benediktinského kláštera
Abbazia di Praglia situované na úpatí
kopců Colli Euganei. Zahrady Barbarigo –
Pizzoni Ardemani u městečka Valsanzibio,
patří mezi nejzachovalejší barokní parky
světa. Místo, plné dobové symboliky, inspirováno návrhem slavného architekta
Berniniho. V zahradě objevíme mnoho

kašen, několik rybníků a vodotrysků a řadu
rozmanitých potůčků a jezírek. Nocleh.
4. den: Snídaně. Historické centrum Padovy,
Prato della Valle, Basilica di Sant´Antonio,
Piazza del Santo s jezdeckou sochou od
Donatella, nejstarší univerzitní botanická zahrada Orto Botanico, Piazza dei Signori, Palazzo della Regione, Café Pedrocchi. Návštěva
barokní Villy Contarini z 16. století. Vila
je architektonickým komplexem, složeným
z vlastní budovy vily a obrovského parku
se dvěma kanály, jezery a promenádami.
Přejezd k jezeru Garda a přejezd po východním břehu s krátkou zastávkou v Malcesine.
Nocleh v jižním Tyrolsku.
5. den: Snídaně. Zastávka ve Wattens,
návštěva muzea Křištálového světa
Swarovski. Uvidíte zde svět tisíců křišťálů,
zrcadel, obrazů, scénických výjevů, šperků
a soch. Návrat večer.
Č. zájezdu
192IBPB01
192IBPB02

Termín
Cena
08.05.–12.05. 8990
05.06.–09.06. 8990

Odjezd
N1–8
N1–8

Villa Pisani
Villa Contarini

Cena zahrnuje: 4 noci se snídaní v hotelu 3*
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
luxusním minibusem pro 19 osob, průvodce.
Zájezd se realizuje od 15 osob.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2000 Kč,
3 večeře 1100 Kč, komplexní pojištění 150 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 80 EUR.

ITALSKÁ ALPSKÁ JEZERA, MILANO A CERTOSA DI PAVIA

Villa Carlotta

6denní zájezd s denním přejezdem
1. den: Odjezd ráno. Cestou zastávka
v Innsbrucku a návštěva zámku Ambras, procházka nádhernými zahradami
a prohlídka zámku s bohatými sbírkami.
Nocleh v jižním Tyrolsku.
2. den: Snídaně. Přejezd k jezeru Lago
di Garda, východní strana jezera. Průjezd
po východním břehu se zastávkou
v Malcesine. Lázeňské město Sirmione
považovaného za „perlu na jezeře“.
Prohlídka středověkého vodního hradu Scaligeri. Masivní pevnost je zcela obklopena
vodou a s pevninou ji spojuje padací most.
Za hradem narazíte na úzké uličky plné
obchůdků, restaurací a cukráren. Přejezd
do oblasti Milána. Nocleh.
3. den: Snídaně. Jezero Lago di Como. Výlet lodí po jezeru s návštěvou
nejvýznačnějších míst, jedinečné výhledy na
okolní hory. Středisko Tremezzo – návštěva
Villy Carlotta. Světově proslulé jsou
terasovité zahrady s řadou vzácných rostlin
a keřů. Lázně Bellagio, kouzelně položené
na ostrohu oddělujícím Lago di Como od
Lago di Lecco, zahrady Villy Melzi. Nocleh.
4. den: Snídaně. Městečko Varallo ležící
v půvabném údolí řeky Sesia. Místo je
zařazeno mezi devět posvátných hor Lombardie a Piemonte, které jsou uvedeny
v seznamu světového dědictví UNESCO.
Tato svatá hora byla založena Karlem
Boromejským jako svatyně Nového Jeruza-

Ambras

léma. Basilica dell’Assunzzione s fasádou
z 19. století stojí na nádvoří s kašnou a palmami. Lázeňské středisko Stresa u Lago
di Maggiore, výlet lodí na ostrůvky patřící
rodině Borromeo. Ostrov Isola Bella –
nádherné letní sídlo a zahrada v italském
stylu v deseti terasách do výšky 32 metrů.
Nocleh.
5. den: Snídaně. Prohlídka kartuziánského kláštera Certosa di Pavia. Mramorové průčelí kostela je nejskvělejší příklad
severoitalské rané renesance. Klášter
je proslulý bohatstvím své architektury
a sbírkou uměleckých předmětů. Návrat
do Milána, prohlídka města. Náměstí Piazza del Duomo s jednou z nejkrásnějších
katedrál světa. Zámek Castello Sforzesco,
divadlo Teatro alla Scala. Milovníci obrazů
budou jistě nadšeni v obrazárně paláce
Palazzo di Brera. Večer odjezd do ČR.
6. den: Návrat v dopoledních hodinách.
Č. zájezdu
192IJMB01

Termín
08.05.–13.05.

Cena
8390

Odjezd
N1–8

Tremezzo

Malcesine

Cena zahrnuje: 4 noci se snídaní v hotelu 3*
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 3x večeře,
dopravu autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2500 Kč, komplexní pojištění 150 Kč.
Minimální výměna na vstupy a výlety lodí:
70 EUR.
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JIŽNÍ TOSKÁNSKO A ETRUSKÝ KRAJ LAZIO

Itálie

7denní zájezd
Bagnoregio

Vila Farnese

Pienza

Montepulciano

Florencie

1. den: Odjezd večer. Noční přejezd.
2. den: Středověké kamenné městečko
na skalním ostrohu spojené s okolním
světem lávkou pro pěší – Civita di Bagnoregio, zajímavé výhledy do kraje
s erosními sesuvy, možnost ochutnávek
místních specialit a vín. Návštěva Viterba,
nejvýznamnější město severního Lazia,
středověké městečko s hradbami, Papežský
palác ze 13. století – zde se poprvé sešlo
konkláve, šlechtické paláce, malebná
středověká čtvrť San Pellegrino s kašnami
s řadou paláců a fontán. Nocleh.
3. den: Městečko Caprarola s renesanční
pětibokou vilou Palazzo Farnese se vzácnou
freskovou výzdobou a krásnými zahradami
s vodotrysky. Tarquinia, návštěva etruské
nekropole, hrobky s unikátní nádhernou
výzdobou (UNESCO), koupání v moři.
Tuscania, středověké městečko s hradbami, bývalé biskupské sídlo se dvěma pozoruhodnými románskými kostely. Nocleh.
4. den: Bolsena, město u největšího
sopečného jezera v Evropě, středověké
ulice, katedrála, hrad. Přírodní termální
lázně Saturnia, koupání v kaskádových
se sirnou vodou v travertinové skále, která
připomínají zmenšeninu tureckého Pamukkal. Cesta za hlubokými chodbovými cestami vytesanými Etrusky. Krásné městečko
Pitigliano rozkládající se na skalním ostrohu v romantické krajině, středověké uličky
s domy, bývalá židovská čtvrť, akvadukt,
renesanční palác Orsiniů, podvečerní atmosféra uliček. Nocleh.
5. den: Půvabná vesnice Sovana, kdysi
významné centrum hrabství s biskupstvím, zřícenina hradu, paláce, dóm s prvky
lombardského, románského a gotického
slohu. V blízkém okolí archeologický areál
s etruskými skalními hrobkami (Tomba
Ildebrando a Tomba Pisa) a fascinujícími
cestami hloubenými ve skalách. Sorano,
středověké městečko jako z pohádky,

hrad rodů Aldobrandeschi a Orsini.
Přejezd do Val d´Orcia (UNESCO), pole
s vlčími máky, řady cypřišů, statky na kopcích. Zastávka u románského opatství
Sant´Antimo zasazené do kouzelné scenérie. Návštěva renesančního města Pienza
(UNESCO), Piazza Pio II., dóm, jedinečná architektura, Palazzo Piccolomini. Ubytování,
možnost večeře. Nocleh.
6. den: Město vína Montepulciano, historické centrum, renesanční studna, Palazzo Comunale, ochutnávka renomovaného
vína (Vino Nobile de Multipulciano).
Bezpečnostní pauza autobusu – prohlídka
středověké Sieny (UNESCO), fakultativní
prohlídka památek s místním průvodcem,
náměstí Campo, kde se pořádají jezdecké
slavnosti Palio, kostel San Domenico,
klášter svaté Kateřiny Sienské, románskogotický dóm z 12. století s bíločervenou
mramorovou fasádou a mozaikovou
podlahou, muzea, jedinečná architektura.
Fakultativně večeře na rozloučenou, večer
odjezd.
7. den: Návrat dopoledne.
Č. zájezdu
Termín
Cena Odjezd
192ITJB01
19.08.–25.08. 10490
N1
Cena zahrnuje: 4 noci se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2400 Kč,
2 večeře 990 Kč, komplexní pojištění 210 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 75 EUR.
Siena

KARNEVAL V BENÁTKÁCH A OSTROVY MURANO, BURANO
4denní zájezd s denním přejezdem
1. den: Odjezd ráno. Denní přejezd do letoviska Cavallino/ Lido di Jesolo. Fakultativně
večeře. Nocleh.
2–3. den: Benátky prohlídka historického
města, Piazza S. Marco s bazilikou, Dóžecí
palác a kampanila, Chiesa della Pieta (kostel,
kde působil Vivaldi), Teatro la Fenice, kostel
San Paolo a Santa Maria Gloriosa dei Frari
(Tizian, Bellini i Donatello), Scuola Grande
di San Rocco, Chiesa di San Zaccaria, Bazilica di Santa Maria della Sallute. Návštěva
pouličních vystoupení, karnevalový průvod
masek, divadelní a hudební představení, Canal Grande a paláce, tržnice i židovská čtvrť,
Ponte di Rialto, volný program. Výlet lodí na
ostrovy Murano (ostrov sklářů) a Burano
(barevný ostrov krajky), slavnostní masky
pózují v uličkách pro fotografy. S ohledem
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na množství návštěvníků na tomto karnevalu je většina návštěv muzeí a památek
individuální. Odjezd 3. den večer.
4. den: Návrat do ČR ráno
CK si vyhrazuje právo výměn pořadí jednotlivých částí programu dle aktuální situace
karnevalu. V době karnevalu využíváme
soukromou loď.
Č. zájezdu
192IBCB01

Termín
01.03.–04.03.

Cena Odjezd
5590
N1

Cena zahrnuje: 2 noci se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1200 Kč,
1 večeře 480 Kč, komplexní pojištění 120 Kč.
Minimální výměna na vstupy a výlety lodí:
60 EUR.

TOSKÁNSKO

Itálie

5denní zájezd
1. den: Odjezd večer. Noční přejezd.
2. den: Prohlídka města Lucca s proslulým
dómem, historické centrum obehnané
hradbami, pěší zóna s řadou historických
budov a spletí úzkých středověkých uliček,
Piazza dell Anfiteatro, kostel Chiesa di San
Michele in Foro. Návštěva Pisy, významného města minulosti, jedinečné památky
Piazza del Duomo s gotickým dómem
a šikmou zvonicí, Battisterio, Piazza dei
Cavalieri. Ubytování. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Prohlídka Sieny s řadou
jedinečných památek tohoto významného
toskánského města. Náměstí Piazza del
Campo a Palazzo Publico s věží Torre del
Mangia a muzeem Civico. Sienský dóm patřící k největším katedrálám v Itálii a svou
architekturou, plastikami a malbami se řadí
mezi opravdové klenoty. V obrazárně Pinacoteca Nazionale naleznete skvělou sienskou
malířskou školu 12. až 16. století. Zastávka
v středověkém městečku Monteriggioni, klenotem mezi městy na kopci, které je obehnáno středověkými hradbami. Přejezd do San
Gimignana, které se řadí mezi nejatraktivnější
místa v Toskánsku, jeho hradby a historické
věže dokreslují malebný obraz středověkého
města. Návrat na ubytování. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Celodenní prohlídka největších zajímavostí hlavního města Toskán-

ska Florencie – náměstí Piazza della Signoria s palácem Palazzo Vecchio, katedrála
Duomo Santa Maria del Fiore, zvonice, baptisterium, Ponte Vecchio, náměstí Piazza di
San Lorenzo s kaplí Medicejských, Palazzo
Pitti. Návštěvy muzeí. Odjezd večer.
5. den: Návrat dopoledne.
Č. zájezdu
192ITOB01
192ITOB02

Termín
Cena
13.09.–17.09. 6490
25.10.–29.10. 6490

Odjezd
N1–8
N1–8

Cena zahrnuje: 2 noci s polopenzí v hotelu
3* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1400 Kč, galerie
Uffizi 750 Kč (rezervace při přihlášení)
Minimální výměna na vstupy: 60 EUR.

Florencie
Florencie

Siena

San Gimignano

GASTRONOMICKÉ PUTOVÁNÍ TOSKÁNSKÝM KRAJEM CHIANTI

Val d’ Orcia

6denní zájezd
1. den: Odjezd večer. Noční přejezd.
2. den: Návštěva historického statku
v oblasti Bagno a Ripoli. Ukázka výroby olivového oleje a vína, degustace místních produktů. Krátká exkurze do vaření toskánského
oběda. Florentská oblast Chianti, návštěva
Greve in Chianti a prohlídka historického
řeznictví Macelleria Falorni, prezentace toskánské šunky, sýrů a salámů. Zastávka v San
Donato in Poggio, typické vesnice s vyhlídkou na vinice. Ubytování. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Návštěva Castellina in
Chianti, etruského muzea s vyhlídkou
na vinice, přejezd do Radda in Chianti,
prohlídka středověké vesnice nacházející se
uprostřed vinic. Návštěva exteriérů hradu
Brolio, který patří od roku 1167 šlechtickému
rodu baronu Ricasoli, degustace místních renomovaných vín. Návštěva San Gimignana
(UNESCO), které se řadí mezi nejatraktivnější
místa v Toskánsku, hradby, historické věže.
Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Přejezd do poetické krajiny
Val d’Orcia (UNESCO) s bohatou florou.
Návštěva městečka Montalcino, pevnost
Rocca ze 14. století, místo známé pro skvělé
víno Brunello. Zastávka u vesničky Castelnuovo dell’Abate, na jejímž okraji leží
opatství Abbazia di Sant’Antimo, klenot
toskánské románské architektury. Průjezd
přes vesničku Castiglione d’Orcia do Bagno
Vignoni, nádherné panoramatické výhledy

na oblast. Zastávka v městečku Bagno
Vignoni s termálními lázněmi, známého již
od středověku. Historické centrum města
Pienza (UNESCO), Piazza Pio II, katedrála
Santa Maria Assunta. Ubytování v Chianciano Terme. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Návštěva Montepulciana, ulice lemují renesanční paláce a strmá
hlavní třída se šplhá až k dómu s řadou
cenných děl sienské školy. Z hradeb široširý
výhled na okolí, kde se pěstují hrozny pro
slavné Vino Nobile. Přejezd do Sieny
(UNESCO) s řadou jedinečných památek,
náměstí Piazza del Campo a Palazzo Publico s věží Torre del Mangia a muzeem
Civico. Sienský dóm patřící k největším
a nejkrásnějším katedrálám v Itálii. Bezpečnostní pauza autobusu. Večer odjezd
do ČR.
6. den: Příjezd kolem poledne.
Č. zájezdu
192ITRB01

Termín
Cena
19.09.–24.09. 8490

Odjezd
N1–8

Montepulciano

Montalcino

Cena zahrnuje: 3 noci s polopenzí v hotelu
3* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
luxusním autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1800, komplexní pojištění 180 Kč.
Minimální výměna na vstupy a degustace:
75 EUR.
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NEAPOLSKÝ ZÁLIV S KOUPÁNÍM A NÁVŠTĚVOU ŘÍMA

Itálie

10denní pobytově-poznávací zájezd
1. den: Odjezd po poledni. Noční přejezd.
2. den: Zastávka u benediktýnského kláštera Montecassino, který byl jedním z center
středověkého umění a vzdělanosti. Místo
hrálo také významnou roli v II. světové
válce, kdy bylo opěrným bodem německé
fronty. Nad klášterem ční vrchol Monte
Calvario s výhledem do krajiny a pomníkem polských vojáků. Dojezd na ubytování k moři do oblasti Baia Domizia.
Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Celodenní volno u moře.
Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Pompeje, prohlídka
antického města zničeného v roce 79 n. l.
při erupci sopky Vesuv. Jedinečně zachovalý archeologický areál bývalého významného města, které zakryla 7 metrová vrstva
popela, díky níž máme téměř dokonalou
představu o životě starých Římanů. Sopka
Vesuv, nenáročná vycházka k samotného
jícnu vulkánu, krásný výhled na celou
oblast. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Celodenní volno u moře.
Večeře. Nocleh.
6. den: Snídaně. Celodenní výlet na jeden
z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších ostrovů Tyrhenského moře Capri nebo individuální
volno v Neapoli. Již ve starověku byl ostrov
Capri oblíbeným místem pobytů římských
císařů Augusta a Tiberia. Z Marina Grande
výjezd lanovkou nebo pěší procházkou na
náměstíčko La Piazza do stejnojmenného
města Capri. Procházka městem do Parco
Augusto s nádherným výhledem. Možnost
návštěvy místní dopravou Anacapri, kde si
můžete prohlédnout vilu San Michele, kde
pobýval švédský spisovatel Axel Munthe.
Z terasy pod vilou je překrásný výhled.
Na severovýchodním místě ostrova jsou
zříceniny Tiberiovy vily, k nimž je možné
se dostat asi 45 min. procházkou. Večeře.
Nocleh.

7. den: Snídaně. Celodenní volno u moře
nebo fakultativní výlet do Salerna (minimálně 15 účastníků) a návštěva Amalfi
a Ravella (přejezd lodí do Amalfi). Starobylé Amalfi, v dřívější době centrum významné námořní velmoci, které konkurovalo
Pise i Janovu. Poblíž přístavu se nalézá
dóm Sant Andrea z 9. století postavený
v lombardsko-normandském sicilském stylu. Možnost vykoupání ve středisku. Místní
autobusovou dopravou výjezd do Ravella,
skutečného klenotu almalfského pobřeží,
vesničky zavěšené mezi horami a oblohou ve výšce 350 metrů nad mořem. Zde
naleznete kromě katedrály San Pantaleone
dvě významné vily s úžasným výhledem na
Amalfské pobřeží – Villa Ruffolo a Villa
Cimbrone. Večeře. Nocleh.
8. den: Snídaně. Celodenní volno u moře.
Večeře. Nocleh
9. den: Snídaně. Ráno přejezd do Říma.
Celodenní pěší prohlídka nejvýznačnějších
památek. Odjezd ve večerních hodinách.
10. den: Návrat odpoledne.
Č. zájezdu
192INEB01
192INEB02

Park Hotel Cristina

Amalfi

Termín
Cena Odjezd
28.06.–07.07. 13590 N1–8
19.07.–28.07. 13590 N1–8

Cena zahrnuje: 7 nocí s polopenzí v
hotelu Park Hotel Cristina 3* (2lůžkové
pokoje s příslušenstvím), dopravu autobusem,
průvodce, pobytová taxa, v ceně plážový servis
(slunečník a 2 lehátka na pokoj), klimatizace.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 3500 Kč, komplexní pojištění 300 Kč, fakultativní výlet do
Amalfi a Ravella 300 Kč + poplatek za loď,
Slevy: 3. a 4. osoba na přistýlce 1300 Kč.
Minimální výměna na vstupy a výlet na
Capri: 80 EUR.

Ravello

Florencie

VELIKONOCE VE FLORENCII, PISA, LUCCA, 3X UNESCO
5denní zájezd
1. den: Odjezd večer. Noční přejezd.
2. den: Prohlídka Florencie – náměstí Piazza
della Signoria, Palazzo Vecchio, katedrála
Duomo Santa Maria del Fiore, zvonice,
baptisterium, Ponte Vecchio, bazilika
San Lorenzo s kaplí Medicejských. Volno.
Možnost návštěvy muzeí především Galerie
Uffizi s poklady výtvarného umění od 13.
do 18. století. Ubytování. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Návštěva Pisy, jedinečné
památky Piazza del Duomo s gotickým
dómem a šikmou zvonicí, Battisterio, Piazza dei
Cavalieri. Prohlídka města Lucca s proslulým
dómem, historické centrum, pěší zóna s řadou
historických budov a spletí úzkých středověkých
uliček, Piazza dell Anfiteatro, kostel Chiesa di
San Michele in Foro. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Florencie. Dopoledne
účast na jedinečné velikonoční slavnosti
Scoppio del Carro s průvodem v historic-

kých kostýmech, zapalování velikonočního
ohně, kouzelná atmosféra v uličkách
a ohňostroje. Pokračování prohlídky Florencie – Ponte Vecchio, kostel Santa Maria
del Carmine, zahrady Boboli a Palazzo
Pitti se čtyřmi muzei. Případně návštěva
Galleria dell’Accademia, která je jedním
z nejznámějších muzeí ve Florencii. Večer
odjezd do ČR.
5. den: Návrat dopoledne.
Č. zájezdu
192IFLB01

Termín
Cena
29.03.–02.04. 6290

Lucca

Odjezd
N1–8

Cena zahrnuje: 2 noci s polopenzí hotelu 3*
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1400 Kč, komplexní pojištění 150 Kč, galerie Uffizi 750 Kč
(rezervace při přihlášení)
Minimální výměna na vstupy: 65 EUR.
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ZAHRADY KRAJŮ LAZIO, DEN KVĚTIN VE VITERBU

Itálie

6denní zájezd

Bolsena

Viterbo
Tuscania

1. den: Odjezd odpoledne. Noční přejezd.
2. den: Pohádkové středověké městečko
Civita di Bagnoregio na skalním ostrohu
s kamennými domky obklopenými zelení
a fantaskními výhledy do kraje utvářeného
sesuvy půdy. Kouzelné město Bolsena
ležící nad jezerem vulkanického původu,
historické centrum, hrad, katedrála Santa
Cristina. Městečko Montefiascone, ležící
na kráteru vyhaslé sopky u jezera Lago di
Bolsena, vévodí mu katedrála ze 17.století.
Ochutnávka místního slavného vína. Ubytování. Nocleh.
3. den: Snídaně. Městečko Caprarola –
renesanční venkovská vila Palazzo Farnese
s freskovou výzdobou a krásnými zahradami
s fontánami a sochami. Snad nejkrásnější
zahrady v kraji Lazio u Villy Lante – elegantní
renesanční zahrady a fontány ve vesničce
Bagnaia vytvořené pro kardinála Gambaru,
pozoruhodný systém rozvodu vody. Středověké městečko Tuscania s středověkými
hradbami, bývalé biskupské sídlo se dvěma
pozoruhodnými románskými kostely v lombardském stylu. Májový den ve městě Viterbu, bývalého sídla papeže, středověké
město obehnané hradbami, monumentální
papežský palác se síní, kde se ve 13. století
scházelo konkláve. Slavnost květů v malebné středověké čtvrti San Pellegrino,
krásné květinové dekorace na kašnách,

balkónech, domech, nádvořích a studnách.
Možnost koupání – termální a zážitkové
lázně Terme dei Papi nebo individuálně
večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Fantastický park Sacro
Bosco (Svatý les, též zvané Park příšer)
v údolí pod zámkem Orsini v Bomarzu,
gigantické sochy v manýristických zahradách uprostřed přírody, možná nejpozoruhodnější zahrady Itálie. Návštěva
Giardino dei Tarocchi – zahrada Mysterií,
srovnávaná s parkem Güell A. Gaudího
nebo Palais Ideal F. Chevala ve Francii, fantastické sochy od různých světových autorů
ukryté v zeleni. Nocleh.
5. den: Snídaně. Orvieto, město založené
Etrusky na 300 m vysoké náhorní plošině
uprostřed vinic, etruské hrobky pod starým
městem, lanovka, katedrála, studna sv. Patrika, možnost návštěvy podzemí, možnost
ochutnávky místních vín, fakultativně večeře. Večer odjezd.
6. den: Návrat v odpoledních hodinách.
Č. zájezdu
Termín
Cena Odjezd
192ILAB01 27.04.–02.05. 8690
N1
Cena zahrnuje: 3 noci se snídaní hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1800 Kč,
fakultativně večeře 500 Kč, komplexní pojištění
180 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 70 EUR.

BENÁTKY, FLORENCIE, ŘÍM
6denní zájezd s denním přejezdem
Benátky

Řím
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1. den: Odjezd ráno. Večer ubytování v Lido
di Jesolo. Nocleh.
2. den: Celodenní prohlídka Benátek –
náměstí a chrám sv. Marka, Dóžecí palác,
kostely Santa Maria Gloriosa dei Frari nebo
Ss. Giovanni e Paolo. Individuálně návštěva
muzeí jako Scuola di San Rocco nebo Galleria dell’Accademia. Možnost projížďky
po kanálech s jedinečnými okolními paláci.
Přejezd na ubytování. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Florencie
– náměstí Piazza della Signoria s palácem Palazzo Vecchio, katedrála Duomo Santa Maria del
Fiore, zvonice, Ponte Vecchio, náměstí Piazza di
San Lorenzo s kaplí Medicejských, Palazzo Pitti.
Ubytování v oblasti Říma. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Prohlídka nejvýznačnějších
památek Říma a Vatikánu. Kromě jiného
navštívíte chrám Svatého Petra a poblíž
ležící Andělský hrad na břehu Tibery.
Na opačném břehu si prohlédnete náměstí
Piazza Navona s fontánou Čtyř řek a nedaleko ležícím Pantheonem, Španělské
schody, fontána di Trevi. Benátské náměstí
s památníkem krále Viktora Emanuela II.,
starořímské památky Forum Romanum
a Koloseum. Nocleh.
5. den: Snídaně. Pokračování prohlídky
Říma. Odjezd kolem 22. hodiny.
6. den: Návrat v odpoledních hodinách.

Č. zájezdu
192IRVB01

Termín
22.05.–27.05.

Cena
8990

Odjezd
N1–8

Cena zahrnuje: 4 noci se snídaní v hotelu 3*
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 2 večeře,
dopravu autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2100 Kč, Vatikánská muzea 600 Kč (objednat při rezervaci),
komplexní pojištění 150 Kč.
Minimální výměna na vstupy a místního
průvodce v Římě: 85 EUR.
Florencie

BENÁTKY A OSTROVY NA VELIKONOCE
5denní zájezd
1. den: Odjezd večer. Noční přejezd.
2. den: Celodenní prohlídka Benátek – Piazza San Marco s byzantskou bazilikou, Dóžecí
palác a kampanila, Torre dell´Orologio,
cihlová basilika San Giovanni e Paolo
(náhrobky a pomníky dóžat, křídlový oltářní
obraz G. Belliniho), jezdecká socha kondotiéra Bartolomea Colleoniho na náměstí
před kostelem, basilika Santa Maria Gloriosa dei Frari ze 14. století s uměleckými
poklady (Belliniho Trůnící Madonna, sochy,
náhrobky), sváteční velikonoční atmosféra,
eventuálně volný program s návštěvou
historických objektů nebo galerií, Galleria
dell´Academia (Tintoretto, Veronese, Tiepolo, Bellini...). Večer odjezd lodí zpět do Lido
di Jesola. Ubytování.
3. den: Ostrovy Murano (ostrov sklářů,
sklářské dílny a muzeum, Dóm St. Maria
e Donato s románskými prvky a vzácnými
mozaikami), Burano (krajky, krajkářské
muzeum, rybářské domky s barevnými
fasádami), popř. i Torcelo , kdysi hlavní sídlo
biskupa, nejstarší benátská katedrála Santa
Maria dell´Assunta (7.–9. století), základy
baptistéria ze 7. století, kostel Santa Fosca
(11.–12. století), kampanila – výhled na lagunu, Museo dell´Estuario, Attilův trůn,
atmosféra uliček s kanály a mostky. Návrat
lodí do Benátek a návštěva klidných čtvrtí,
kavárničky a parky. Odjezd večer zpět do Li-

do di Jesola. V případě příznivého počasí
možnost pozdějšího návratu z Benátek.
Nocleh.
4. den: Dokončení prohlídky historického
centra Benátek, židovská čtvrť, návštěva
muzeí a galerií, muzeum Peggy Guggenheimové, lodí po Velkém kanále (okázalé
paláce – Casa d´Oro, Casa Foscari, Palazzo
Dario...) k Ponte Rialto. Dle počasí možnost
večerních Benátek nebo fakultativně
večeře. Poté lodí na Punte Sabbioni. Odjezd
do ČR
5. den: Návrat do ČR časně ráno.

Itálie
Benátky

Burano

Č. zájezdu
Termín
Cena Odjezd
192IBOB01 18.04.–22.04. 5590
N1
Cena zahrnuje: 2 noci v hotelu se snídaní
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1100 Kč,
komplexní pojištění 150 Kč, pobytová taxa cca
2 EUR.
Minimální výměna na vstupy, transfery
lodí a pobytovou taxu: 60 EUR.
Benátky

BENÁTSKO S POBYTEM U MOŘE

Padova

6denní zájezd
1. den: Večer odjezd, noční přejezd.
2. den: Dopoledne prohlídka Verony – římského amfiteátru Areny, Casa di Giuletta
– domu, kde údajně bydlela Julie Kapuletti,
náměstí Piazza Erbe a Piazza dei Signori,
v jejichž blízkosti uvidíte náhrobky rodu
Scaligerů, procházka k římskému mostu
Ponte Pietro, návštěva Duomu a obranného
hradu Scaligerů Castevecchio. Odpoledne
ubytování a pobyt u moře. Večeře, nocleh.
3. den: Snídaně. Výlet lodí do Benátek, celodenní prohlídka tohoto kouzelného města
nebo celodenní volno u moře, večeře, nocleh.
4. den: Snídaně. Výlet lodí na ostrov Burano – ostrov „mnoha barev“, známý pro
výrobu krajek, poté přejezd lodí na ostrov
Murano – návštěva sklárny, ukázka výroby
skla, prohlídka Duomu Santi Maria e Donato a kostela San Pietro Martire. Případně
individuální pobyt u moře. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Přejezd do Padovy,
prohlídka Baziliky Sant’Antonio, sídla Padovské Univerzity, Piazza dei Signori, Piazza
Frutta a Piazza Erbe, Palazzo della Ragione,
klasicistní Café Pedrocchi, Duomu, návštěva
Padovského muzea v areálu Eremitánů.
Možnost prohlídky kaple Scrovegni – slavné
fresky od Giotta (po předchozím objednání). Prohlídka Vicenzy s renesančními
paláci postavenými význačným rodákem
Andreou Palladiem. Sdružený vstup

umožňuje návštěvu klenotů tohoto města –
Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, Museo
Civico, Museo Naturalistico, Museo Diocesano. Při procházce městem budete obdivovat
řadu paláců, z nichž velká část se nalézá na
náměstí Piazza dei Signori. Večer odjezd.
6. den: Příjezd v ranních hodinách.
Č. zájezdu
Termín
Cena Odjezd
192IBKB01 02.07.–07.07. 7490 N1–4,6,7
Cena zahrnuje: 3 noci s polopenzí v hotelu 3* v Lido di Jeselo (2lůžkové pokoje
s příslušenstvím), dopravu autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2400 Kč, komplexní pojištění 180 Kč.
Slevy: 3. osoba na přistýlce 300 Kč.
Minimální výměna na vstupy a cesty lodí:
70 EUR.

Benátky

Verona
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TO NEJKRÁSNĚJŠÍ Z NORMANDIE

Francie

7denní zájezd s denním přejezdem

Mont Saint Michel
Giverny

Colleville sur Mer

Rouen

1. den: Odjezd ráno. Ubytování, nocleh.
2. den: Snídaně. Přejezd do Giverny s možností návštěvy Fondation Claude Moneta
(návštěva domu a zahrady malíře) nebo
Musée d’Art Americain (muzeum amerických umělců, kteří byli inspirováni zdejším
pobytem). Zastávka v údolí Seiny u impozantního středověkého hradu Gaillard,
krásně položeného nad údolím řeky Seiny.
Návštěva hlavního města Normandie Rouenu. Prohlídka historického centra – gotická katedrála Notre-Dame, starodávné
hrázděné domy, kostel Aitre Saint Maclou,
náměstíčko Vieux Marché, kde byla upálena Johanka z Arku, Hodinová brána.
Volno, možnost návštěvy muzea Beaux-Arts s významnými díly od 16. století do
současnosti (Caravaggio, Rubens, Vélasquez, Ingres, Delacroix, Monet, Renoir,
Sisley). Ubytování, nocleh.
3. den: Snídaně. Prohlídka přímořských lázních Étretat, které jsou proslaveny jedinečnými skalními útesy vysokými kolem 70
metrů. Západním směrem se vypíná Falaise
d’Aval, ze kterého můžete zahlédnout i Le
Havre. Uchvátí Vás pohled zpět na městečko
sevřené mezi útesy. Východním směrem je
Falaise d’Amont, který Maupassant kdysi
přirovnal ke slonovi, jenž svůj chobot noří
do oceánu. Odpoledne v bývalém významném přístavu Honfleur. Starý vnitřní přístav
Vieux Bassin, úzké uličky, nábřeží s malíři,
dřevěný kostel Clochet de Ste-Catherine.
Exkurze do palírny Calvadosu, typického
nápoje Normandie, degustace. Nocleh.
4. den: Snídaně. Přejezd do oblasti vylodění spojeneckých vojsk. Návštěva některých
z pláží: Sword, Juno, Gold, Omaha a Utah.
Zastávka v městečku Arromanches – uměle
vytvořený přístav Mulberry neboli „Port
Winston“, který během invaze zajistil bezpečné vylodění dvou a půl milionům mužům
a půl milionu vozidel. Na hlavním náměstí

nedaleko moře můžete navštívit Musée du
Débarquement, kde si připomenete pomocí
modelů, strojních mechanismů a filmů, co
se asi dělo za svítání v den D neboli 6. června 1944, kdy se spojenecká vojska vylodila
na normandském pobřeží. Pointe du Hoc
– zbytky německých bunkrů s hlubokými
šrámy po granátech. Návštěva nejrozsáhlejšího amerického hřbitova v Collevillesur-Mer blízko Pointe du Hoc. Nocleh.
5. den: Snídaně. Prohlídka opatství Mont
Saint-Michel. Architektonický celek sestávající
z archandělem korunovaného kostela s vysokou věží a nádherných gotických budov, kterým
se od roku 1228 přezdívá La Meveille – zahrnující celou severní část včetně ambitu, rytířského
sálu, refektáře, sálu pro hosty, sklepení. Přejezd
k Paříži. Návštěva katedrály v Chartres, která
patří k nejúžasnějším příkladům gotické
architektury v Evropě. Nocleh.
6. den: Snídaně. Přejezd do Paříže. Okružní
jízda po Paříži, během níž uvidíte největší
památky města. V průběhu dne budete mít
příležitost k osobnímu volnu a průvodce
Vám poskytne doporučení k individuální
návštěvě některé památky či muzea.
K nevšedním zážitkům přispěje i fakultativní
výlet lodí po Seině s neobvyklým pohledem
na pařížské památky. Cesta zpět do ČR.
7. den: Návrat dopoledne.
Č. zájezdu
Termín
192FNOB01 13.08.–19.08.

Cena
9290

Odjezd
N1–8

Cena zahrnuje: 5 nocí se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 3000 Kč, výlet
lodí po Seině 300 Kč, komplexní pojištění
210 Kč.
Příplatky u průvodce: večeře 20–22 EUR.
Slevy: 3. osoba na pokoji 1200 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 85 EUR.

TO NEJKRÁSNĚJŠÍ Z NORMANDIE
6denní zájezd
1. den: Odlet z Prahy. Přílet do Francie.
Transfer do hotelu. Večer setkání se skupinou z autobusového zájezdu, nocleh.
2. – 6. den: Program jako autobusový zájezd.
6. den odpoledne nebo podvečer transfer
na letiště. Odlet do ČR.
Honfleur

Č. zájezdu
192FNOL01

Termín
13.08.–18.08.

Cena
16990

Cena zahrnuje: 5 nocí se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), zpáteční
letenka Praha–Paříž, letištní taxa, transfery na
hotel, průvodce, dopravu autobusem.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 3000 Kč, výlet
lodí po Seině 300 Kč, komplexní pojištění
180 Kč.
Příplatky u průvodce: večeře 20–22 EUR.
Slevy: 3. osoba na pokoji 1200 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 85 EUR.
Point du Hoc
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PO STOPÁCH TEMPLÁŘŮ, KATARŮ, ZA SLUNCEM A VÍNEM

Francie

7denní zájezd s denním přejezdem
1. den: Odjezd v ranních hodinách. Denní
přejezd. Ubytování v oblasti Lyonu.
2. den: Snídaně. Prohlídka města Puy en
Velay s jedinečnou scenérií dvou pahorků
sopečného původu se svými dominantami sochou Panny Marie kaplí St-Micheld´Aiguilhe. Přejezd do oblasti Millau
a návštěva vesničky Roquefort-sur-Soulzon
s návštěvou slavné sýrárny. Nocleh.
3. den: Snídaně. Zastávka u jedinečného
technického díla viaduktu Millau, nejvyššího dálničního mostu v Evropě. Opevněné městečko La Couvertoirade, sídlo
templářského řádu. Přejezd do Narbonne
bývalého významného římského město
v Galii. Krásná katedrála sv. Justa a Arcibiskupský palác. Návštěva kláštera Abbaye
de Fontfroide z 11. století, perly cisterciánské architektury. Klášter se stal ortodoxní baštou během křižácké výpravy proti
albigenským. Nocleh.
4. den: Snídaně. Návštěva pohádkového
přírodního útvaru z pískovce a jílu ve
tvaru varhan Les Orgues d´Ille sur Tet.
Městečko Villefranche de Conflent s mohutnou Vaubanovou pevností Fort Libéria.
Výlet žlutým vláčkem úzkorozchodnou
dráhou do náročného horského terénu.
Nocleh.
5. den: Snídaně. Staré přístavní městečko
Collioure, město malířů s jedinečnou
atmosférou, templářský a pak královský
hrad přestavený Vaubanem, úzké křivolaké
uličky. Hrad Quéribus, bývalé významné
útočiště katarů. Jedinečné výhledy na
kraj Languedoc Roussillon a Pyreneje.
Prohlídka pohádkového hradního komplexu Carcassonne (UNESCO), které patří
k nejzachovalejším středověkým pevnostním městům v celé Evropě, naleznete zde

na 52 věží a 3 km opevněných hradeb.
Přejezd do Albi. Nocleh.
6. den: Snídaně. Návštěva „růžového
města“ Albi, které se řadí mezi přední
památky seznamu světového dědictví
UNESCO. Katedrála svaté Cecílie, největší
cihlové katedrály na světě, palác Palais de
la Berbie s muzeem Toulouse-Lautreka.
Návštěva středověké malebné vesničky
Conques pyšnící se nejkrásnější vesnicí
Francie. Významné opatství Sainte Foy je
ukryto v zalesněných kopcích nad řekou
Dourdou. V klášteře naleznete zlatý poklad
– relikviáře nepředstavitelné hodnoty zdobené zlatem, stříbrem a drahými kameny.
Noční přejezd.
7. den: Návrat kolem poledne.
Č. zájezdu
192FTEB01

Termín
01.07.–07.07.

Cena
9790

Conques

Carcassonne

Odjezd
N1–8

Cena zahrnuje: 5 noci se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 3400 Kč, komplexní pojištění 210 Kč.
Příplatky u průvodce: večeře 20–24 EUR.
Slevy: 3. osoba na pokoji 1000 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 80 EUR.
Albi

Millau

ALSASKO, POHÁDKA NEJEN O VÍNĚ, SLAVNOST TRUBAČŮ

Haut Koenigsburg

5denní zájezd
1. den: Odjezd ve večerních hodinách.
2. den: Hlavní město Alsaska – Štrasburk
(UNESCO), slavná gotická katedrála,
čtvrť s kanály „Petite France“, krytý most
Ponts-Couverts, možnost návštěvy muzeí
Muzeum Alsaska nebo Muzeum v Rohanském paláci, volno. Přejezd krajem Obernai
na hrad Haut-Koenigsbourg, prohlídka,
výhledy na oblast Alsaska. Nocleh.
3. den: Město Thann s gotickým kostelem.
Procházka mezi vinohrady a možná
i farmářský trh. Vyhlídková cesta na Grand
Ballon, nejvyšší vrchol Vogéz. Turistika
– jezera Lac Blanc a Lac Vert. Středověké
město Éguisheim s hradem a ulicemi do
kruhu, ochutnávka vína, sýru münster
a kougelhopf. Středověké hrázděné město
Kaysersberg. Fakult. večeře – alsaská specialita tarte flambée se salátem a dezertem.
Malebné renesanční městečko Turckheim
s večerním překvapením. Nocleh.
4. den: Prohlídka Colmar, čtvrť Petite Venice,

hrázděné domy plné květů, projížďka lodí
po kanále. Riquewihr, nejkrásnější ves na
vinné stezce. Půvabné městečko Ribeauville na úpatí tří hradů, vinařská slavnost
trubačů a vína s průvodem alegorických
vozů a rytířů na koních a víno teče v kašně
pro každého. Pro milovníky klidu variantně
turistika mezi hrady a vinicemi.
5. den: Návrat časně ráno.
Č. zájezdu
Termín
192FALB01 29.08.–02.09.

Cena
6290

Odjezd
N1

Cena zahrnuje: 2 noci v hotelu (2lůžkové
pokoje s příslušenstvím), dopravu autobusem,
průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1600 Kč,
2 snídaně 400 Kč, 1 večeře 600 Kč, komplexní
pojištění 150 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 40 EUR.

Štrasburk
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www.jastrans.cz

tel.: +420 312 312 121-4
e-mail: info@jastrans.cz

TO NEJLEPŠÍ ZE SAVOJSKA

Francie

7denní zájezd
1. den: Odjezd večer. Noční přejezd.
2. den: Návštěva hradu Chillon ležícího
na břehu Ženevského jezera, který
patří k nejnavštěvovanějším památkám
Švýcarska. Přejezd do Francie a návštěva
zámku Ripaille, možnost degustace renomovaných bílých vín. Návštěva starobylého
městečka Yvoire ležícího na břehu jezera,
které patří mezi nejkrásnější francouzské
vesničky. Návštěva obdivuhodné zahrady
Jardin des Cinq Sens. Ubytování. Nocleh.
3. den: Snídaně. Návštěva opevněného
hradu Menthon–Saint Bernard tyčícího
se nad jezerem Annecy. Návštěva soutěsky
Gorges du Fier, která vám nabídne úchvatnou podívanou vysokých a úzkých
skalních stěn s visutými terasovými chodníky. Prohlídka malebného městečka Annecy položeného u stejnojmenného jezera.
Nádherné město má starobylý střed se
spoustou podloubí, úzkých uliček a poklidných průplavů. Nocleh.
4. den: Snídaně. Největší přírodní jezero
Francie – Le Bourget schované mezi
dvěma horskými masivy. Výlet lodí z Aix–
Les–Bains k významnému savojskému
klášteru Hautecombe. Jedno z nejvíce
navštěvovaných míst Savojska. Po návštěvě
možnost relaxace a vykoupání v jezeře nebo
posezení v místních restauracích. Návštěva
zámku Touvet. Pozoruhodné zámecké
zahrady jsou zařazeny mezi historické francouzské památky. Ubytování. Nocleh.
5. den: Snídaně. Návštěva výrobny světoznámého likéru Chartreuse, který se

vyrábí ze 130 horských bylin. Výjezd autobusem do druhého nejvýznačnějšího francouzského poutního místa Notre Dame
de la Salette, které leží v nadmořské
výšce 1800 metrů. Zde je možná turistická
procházka s jedinečnými výhledy na okolní
krajinu – masiv Dévoluy, vzdálené jezero
Sautet a horu Mont Aiguille v masivu Vercors. Odpoledne prohlídka starého centra
Grenoblu. Možnost výjezdu lanovkou
na opevněnou horu Fort de la Bastille
ležící na křižovatce tří údolí. Krásný
výhled na město, soutok řek Isery a Drac
a vzdálený masiv Mont Blanku. Fakultativně
návštěva grenobelského muzea jednoho
z nejvýznačnějších muzeí Francie, bohatá
sbírka malířů 19. a 20. století. Nocleh.
6. den: Snídaně. Přejezd do Chamonix.
Bezpečnostní pauza autobusu. Celodenní
pobyt v Chamonix – výjezd zubačkou Montenvers k ledovci Mer de Glace, variantně
výjezd kabinou na Aiguilles du Midi nebo
na Le Brevent, možnost turistiky. Fakultativně
večeře – savojské speciality. Noční přejezd.
7. den: Příjezd v dopoledních hodinách.
Č. zájezdu
Termín
Cena Odjezd
192FSAB01 06.06.–12.06. 8290 N1–8
Cena zahrnuje: 4 noci se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 3000 Kč.
Příplatky u průvodce: večeře 20–24 EUR,
komplexní pojištění 210 Kč.
Slevy: 3. osoba na pokoji 1000 Kč.
Min. výměna na vstupy a lanovky: 85 EUR.

Yvoire

Chamonix

Zámek Touvet

ZELENÝ RÁJ FRANCIE, KAŇONY A PAMÁTKY UNESCO
7denní zájezd
1. den: Odjezd kolem poledne. Noční přejezd.
2. den: Objevování krás tajemného kraje
Quercy. Collonges-La-Rouge, zastávka
v malebné vesnici z červeného kamene
v kouzelné krajině. Středověké poutní místo Rocamadour (UNESCO). Zámek, sedm
kostelů na divokém ostrohu nad řekou,
malebné uličky. Nocleh v Cahors.
3. den: Návštěva Cahors (UNESCO),
středověká a renesanční architektura,
opevněný most Pont Valentré, starobylá
katedrála. Degustace regionálních vín. Kouzelná vesnička St-Cirq-Lapopie posazená
vyskoko nad řekou Lot. Turistika v okolí řeky.
Pravěká jeskyně Pech-Merle s malbami
modrých koní. Večerní Cahors. Nocleh.
4. den: Návštěva městečka Figeac (UNESCO), ležícího v zelené krajině u řeky Lot, se
středověkým centrem, rodiště archeologa
Champolliona s modelem Rosettské desky.
Návštěva Conques (UNESCO) proslulého
poutního místa na Svatojakubské cestě,
krásná kamenná zákoutí se středověkou atmosférou, románská katedrála se vzácnou
pokladnicí. Přejezd cestou středověkých
kamenných městeček s hrady přes Rodez. Most Millau, nejvyšší dálniční most

v Evropě, jeden technických divů světa.
Fakultativně večeře. Nocleh.
5. den: Návštěva vesničky Roquefort sur
Soulzon, která je proslulá výrobou roquefortského sýra, exkurze s ochutnávkou. Cesta
kaňonem řeky Tarn s vyhlídkami na okolní scenérie, Ste-Enimie – středověká vesnice vysoko
nad řekou Tarn. Možnost vykoupání. Nocleh.
6. den: Kouzlo kaňonu řeky Ardeche,
brána Pont-d’Arc, cesta nad kaňonem s fotozastávkami. Prohlídka Lyonu (UNESCO),
historické centrum, staré město Vieux
Lyon, basilika Notre Dame de Fourviere
nad městem, antické vykopávky a divadlo,
renesanční čtvrť tkalců. Fakultativně večeře.
Pozdě večer odjezd do ČR.
7. den: Návrat do ČR odpoledne.
Č. zájezdu
Termín
Cena
192FJFB01 29.07.–04.08. 12490

Cahors

Lapopie

Odjezd
N1

Cena zahrnuje: 4 noci v hotelu (2lůžkové
pokoje s příslušenstvím), dopravu autobusem,
průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 3500 Kč,
4 snídaně 750 Kč, 2 večeře 1200 Kč,
komplexní pojištění 210 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 60 EUR.
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PŘÍRODNÍ PARKY A PAMÁTKY PROVENCE

Francie

9denní zájezd
Avignon

Les Baux-de-Provence

Arles

1. den: Odjezd odpoledne. Noční přejezd.
2. den: Návštěva Orange, bývalé římské
město se zachovalým divadlem a vítězným
obloukem, které jsou pod patronací UNESCO. Přejezd do bývalého papežského sídla
Avignonu (UNESCO) s jedinečnou gotickou stavbou papežského paláce, středověký
most St-Benézet, Rocher des Doms, kouzlo
provensálských uliček. Možnost fakultativního výletu lodí po Rhôně. Nocleh.
3. den: Přírodní park Lubéron s cedrovými
lesy, cesta s vyhlídkami. Kouzelné kamenné městečko Bonnieux, romantický
starý římský most a pole levandule.
Prohlídka zajímavých červených skalních
útvarů u městečka Roussillon. Zastávka
u jedné z největších vyvěraček v Evropě
ve Fontaine-de-Vaucluse. V průběhu dne
možnost ochutnávky vín v Lacoste. Návrat
na ubytování.
4. den: Kamenná vesnice Bories v pohoří
Les Alpilles. Městečko Saint-Rémy-deProvence, archeologický areál římského
města GLANUM nebo klášter St-Paul-de
Mausole, kde pobýval Vincent van Gogh.
V pohoří Les Alpilles si prohlédnete
malebné skalnaté městečko Les Baux-deProvence se zbytky rozsáhlého hradu nad
Val d´Enfer. Fakultativně večeře v centru
Avignonu. Nocleh.
5. den: Prohlídka Arles (UNESCO), města
s řadou památek, antická aréna, skvost
románské architektury klášter St-Trophime,
antické nekropole Les Alyscamps, Goghova
nemocnice. Románský klášter Abbaye de
Montmajour. Zastávka u římského akvaduktu Pont du Gard (UNESCO), který
patří mezi největší a nejzachovalejší na světě,
lehká turistika v okolí, koupání v říčce

Gardon. Zastávka u pevnosti Tarascon
na břehu Rhony. Večerní Arles. Nocleh.
6. den: Přejezd k moři přes přírodní park Camargue, kde žijí plameňáci, stáda bílých koní
i černých býků. Možnost projížďky na koni,
ornitologická rezervace, poutní městečko
Saintes-Maries-de-la-Mer s dvoupatrovou
poutní katedrálou, vyhlídky ze střechy,
fakultativně ochutnávka místních písečných
vín a koupání na písečných plážích. Nocleh.
7. den: Rybářské městečko Cassis
s okolním přírodním parkem Calanques,
lehká turistika po útesech kolem úzkých
hlubokých zátok. Výlet lodí kolem Calanques a koupání v zátokách. Návštěva
Aix-en-Provence, město Paula Cézanna,
katedrála de Saint-Sauveur, Cours Mirabeau a boulevardy s proslulými kašnami.
Individuálně Cézannův ateliér a zahrada,
možnost večeře. Nocleh.
8. den: Celodenní návštěva Marseille,
starý přístav, bazilika St-Victor s kryptou,
chrám Notre-Dame-de-la-Garde, muzeum
středomořských civilizací. Fakultativně výlet
lodí kolem ostrova If s pevností na Frioulské
ostrovy s koupáním. Fakultativně večeře
v rybí restauraci, večer odjezd do ČR.
9. den: Návrat do ČR odpoledne.
Č. zájezdu
192FPPB01
192FPPB02

Termín
05.07.–13.07.
20.07.–28.07.

Cena Odjezd
12990
N1
12990
N1

Cena zahrnuje: 6 nocí v hotelu (2lůžkové
pokoje s příslušenstvím), dopravu autobusem,
průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 4300 Kč,
6 snídaní 1000 Kč, večeře v Avignonu 600 Kč,
večeře v Marseille 650 Kč, komplexní pojištění
270 Kč.
Min. výměna na vstupy a lodě: 115 EUR.

ALSASKO A SCHWARZWALD, ZÁŽITKY NA VINNÉ STEZCE
5denní zájezd
Colmar
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1. den: Odjezd ráno. Přejezd do německého
národního parku Schwarzwald. Historické
město Lahr mezi vinicemi se siluetou
vrcholků Černého lesa. Návštěva největších
květinových slavností v Německu – Chrysanthemum, více než 10000 chryzantém
v podobě pestrobarevných obrazců a tvarů.
Ubytování u Colmaru.
2. den: Návštěva Thann s gotickým chrámem
sv. Teobalda a nádhernou sochařskou výzdobou. Národní památník 1. světové války Viel
Armand. Vyhlídková jízda po Route de Cretes
krajinou Vogéz, lehká turistika na dva nejvyšší
vrcholy Grand Ballon (1424 m) a Hohneck.
Městečko Lapoutroie, muzeum ovocných
likérů, exkurze do sýrárny, která vyrábí sýr
münster. Zastávka v městečku Kayserberg při
nočním osvětlení. Fakultativně večeře. Nocleh.
3. den: Starobylé město Colmar se zachovalým centrem a hrázděné domy, čtvrť
Petite Venice, projížďka lodí po kanále,
Museum Unterlinden. Riquewihr, jedno
z nejkrásnějších alsaských městeček. Stře-

dověký Eguisheim s hradem a ulicemi do
kruhu, kamenné a hrázděné domy. Slavnosti hub Fete du Champignon. Nocleh.
4. den: Skanzen lidových staveb v Ungersheimu – Ecomusée d’Alsace, tradiční
hrázděné domy a ukázky lidových řemesel.
Návštěva Štrasburku, katedrála Notre
Dame, čtvrť „Petite France” s kanály, krytý
most Ponts-Couverts. Fakultativně večeře.
Odjezd pozdě večer.
5. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.
Č. zájezdu
Termín
192FAWB01 24.10.–28.10.

Cena Odjezd
6990
N1

Cena zahrnuje: 3 noci se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2500 Kč,
1 večeře 600 Kč, komplexní pojištění 150 Kč,
pobytová taxa.
Min. výměna na vstupy: 70 EUR.

BRETAŇ – TAJEMNÁ MÍSTA, PŘÍRODNÍ KRÁSY A MEGALITY
8denní zájezd
1. den: Odjezd večer. Noční přejezd.
2. den: Návštěva Chartres (UNESCO) –
gotická katedrála s krásnými vitrážemi,
fascinující sochařskou výzdobou a tajemným labyrintem. Večerní opevněné
středověké město Le Mans s katedrálou.
Nocleh.
3. den: Středověké městečko Vitré s úzkými uličkami plnými hrázděných domů,
hrad původně z 11. století, gotická katedrála. Středověké městečko Guerche de
Bretagne – gotická bazilika, procházka
kaštanovým lesem a megalit Kámen víl,
jeden z největších dolmenů Francie (14
m dlouhý). Tajemný Broceliandský les,
kde se odehrávala řada mýtických příběhů
s kouzelníkem Merlinem, vílami Viviannou a Morganou. Hrad Josselin, rodové
sídlo Rohanů s krásným podhradím. Přístav
Vannes v Morbihanské zátoce – hrázděné
domy opředené pověstmi, hradby a zahrady pod nimi. Nocleh.
4. den: Návštěva tajemných megalitických
polí v Carnacu. Výlet na poloostrov
Quiberon – turistika po žulových útesech
a v červenci koupání v Atlantiku. Zastávka
v starém městu Auray, které je významným
vnitrozemským přístavem na řece Loche,
renesanční kostel Saint-Gildas. Malebná
vesnička Pont Aven, kterou si oblíbila řada
malířů a především Paul Gauguin, který
zde několikrát pobýval. Řada obrazových
galerií. Nocleh.
5. den: Quimper – nádherná gotická katedrála sv. Correntina a stará městská čtvrť
z hrázděných domů, proslulá tržnice,
malovaná keramika, bretaňská fajáns.
Přejezd na samý konec Evropy – mys
Pointe-du-Raz. Úchvatné výhledy přes
rozeklané útesy. Městečko Locronan
s kamennými renesančními domy Vás
přenese o několik století zpět. Lehká turistika v oblasti Armorického národního

parku. Renesanční farní ohrady v Pleyben nebo Guimiliau, bretaňské kalvárie
pocházejících z 16. století a čítající i více jak
200 postav. Přejezd do St. Brieuc, cestou
výrobna čokolády s ochutnávkou. Nocleh.
6. den: Přejezd do oblasti Smaragdového
pobřeží se zastávkou na jednom z nejkrásnějších mysů Cap Fréhel se širokým
výhledem do okolí. Divoká skaliska, maják,
nezkrocená příroda, pobřeží plné skal a vln.
Výlet po útesech k pevnosti La Latte s nádhernými výhledy na La Manche. Pohádkové
středověké město Dinan – věž Tour-deLoche, bazilika Saint-Sauveur, klášter
františkánů, kostel Saint-Malo, řeka Rance
s jednou z největších přílivových elektráren
na světě. Jedna z nejznámějších památek
Francie – klášter a opatství Mont-StMichel (UNESCO), místo kde moře přichází
a odcházejí do dálek s přílivem a odlivem.
Návštěva bývalého korzárského přístavu
Saint-Malo s přístavem, pevností s hradbami a katedrálou. Nocleh.
7. den: Celodenní prohlídka Paříže v rámci
bezpečnostní pauzy autobusu. Prohlídka
centra s průvodcem, možnost návštěvy
muzeí. Fakultativně projížďka po Seině
nebo společná večeře. Večer odjezd.
8. den: Návrat kolem poledne.

Francie
Carnac

St. Malo

Mont Saint Michel

Č. zájezdu
Termín
Cena Odjezd
192FBRB01 01.05.–08.05. 12490 N1–8
192FBRB02 14.07.–21.07. 12490 N1–8
Cena zahrnuje: 5 nocí v hotelu (2lůžkové
pokoje s příslušenstvím), dopravu autobusem,
průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 3500 Kč,
komplexní pojištění 240 Kč, 5 snídaní 850 Kč,
1 večeře 600 Kč.
Minimální výměna na vstupy a výlet lodí:
70 EUR.
Strasbourg

ALSASKO NA VELIKONOCE
3denní zájezd s denními přejezdy a minibusem
1. den: Odjezd ráno. Prohlídka historického
centra Štrasburku – katedrála Notre-Dame,
Rohanský palác, malebná Petite France.
Fakultativní výlet po kanálech řeky Ill, při
kterém si můžete prohlédnout hrázděné
domy, středověké strážní věže, kryté mosty,
palác Evropského parlamentu. Nocleh.
2. den: Snídaně. Cesta po stopách patronky
Alsaska, svaté Odilie, k nejnavštěvovanějšímu
poutnímu místu na hoře Mont-Ste-Odile.
Prohlídka kláštera na skalním útesu s pěkným
výhledem na alsaskou nížinu, zbytky tzv.
pohanské zdi. Návštěva dominanty Alsaska,
hradu Koenigsbourg. Cesta Route du
vin se zastávkami v městečkách Ribeauvillé a Riquewihr, perlách alsaských vinic
s tradičním alsaským koloritem, degustace
alsaského vína. Nocleh.
3. den: Snídaně. Návštěva malebného

městečka Kaysersberg, které leží v malinkém údolí obklopeném vinicemi a nad
ním se tyčí ruina hradu Chateau du Kaysersberg. Prohlídka středověkého centra
Colmaru s řadou barevných hrázděných
domů, čtvrť kanálů proplétajících se mezi
domy, křivolaké uličky, možnost projížďky
lodí, Odpoledne odjezd do ČR. Návrat
v pozdních nočních hodinách.
Č. zájezdu
Termín
192FAVB01 19.04.–21.04.

Cena
6590

Kaysersberg

Odjezd
N1

Cena zahrnuje: 2 noci se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
luxusním minibusem pro 19 osob, průvodce,
komplexní pojištění.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1400 Kč.
Příplatky u průvodce: večeře 20–22 EUR.
Zájezd se realizuje od 15 osob.
Minimální výměna na vstupy: 50 EUR.
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KRAJ MIDI-PYRÉNÉES, GASKOŇSKO A KANÁL DU MIDI

Francie

9denní zájezd
Sarlat

Dordogne

Cordes sur Ciel

Albi

Auch
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1. den: Večer odjezd.
2. den: Cesta napříč Francií a zastávka ve
středověkém opatství Paray le Monial,
románský kostel Sacré-Coeur, jedna z nejvýznamnějších památek clunyjské architektury. Průjezd kouzelnou krajinou kraje
Quercy. Nocleh.
3. den: Oblast kraje Dordogne. Středověké
kamenné město Sarlat-La-Caneda – město
vyhlášených trhů (kozí sýry, husí játra a víno), nejvíce středověkých a renesančních
fasád domů a paláců v celé Francii. V údolí
řeky Dordogne naleznete v Marqueyssac
jedinečné francouzské zahrady. Turistická
procházka v přírodním parku s úžasnými
výhledy na meandry řeky. Možnost oběda.
Údolí řeky Vezére – jedna z nejhezčích
vesnic na nedobytné skále s hradem Beynac et Cazennac. Procházka městem
k hradu a ráj pro fotografy, variantně
koupání v řece. Oblast osídlení člověka cromagnonského, replika světoznámé jeskyně
s pravěkými malbami Lascaux (UNESCO),
pravěké a středověké sídliště pod skalními
převisy St-Christophe. Nocleh.
4. den: Návštěva města Périgueux, historického centra kraje Périgord. Stará čtvrť
La Cité (kdysi galořímská osada Vesunna),
kostel St. Étienne na Svatojakubské cestě,
impozantní románská katedrála, trhy města
lanýžů. Přejezd do města Bergerac. Město
d’Artagnana a Cyrana, náměstí Place Pélicier, kostel Saint Jacques založený benediktiny ve 12. století, ulice s hrázděnými domy,
renesanční měšťanské domy, muzeum vína
s ochutnávkou, historie pěstování tabáku,
palác Peyrar’de. Jedna z nejkrásnějších vesnic
Francie – opevněná „bastide“ Monpazier se středověkým náměstím s podloubími
a prádelnou, cesta krajem tabáku. Nocleh.
5. den: Návštěva města Condom, města
proslavené obchodem s armagnacem,
gotická katedrála, staré ulice, ochutnávka
likéru armagnacu v letním sídle biskupů
s daňčí oborou. Cesta gaskoňskou krajinou. Nejmenší opevněná vesnice Francie Larressingle s hradem, donjonem
a stylovou hospůdkou. Staré město
Auch na skalnatém výběžku nad řekou
Gers, Tour d’Armagnac, monumentální
schodiště k řece se 234 schody, zbytky
středověkého schodiště pousteris, ulice
Dessoles s pozoruhodnými domy, katedrála
s úžasně vyřezávanými lavicemi v chóru
a vitrážemi z 16. st., muzeum indiánského
umění z předkolumbovské doby v bývalém
Couvent des Jacobins. Můžete ochutnat typická vína kraje a zavzpomínat na
slavného Gaskoňce d’Artagnana u jeho
sochy. Město Agen je proslulé vynikajícími
švestkami a Mekka francouzského ragby,
Place Goya, boulevardy, kostel Notre Dame,
rekonstruované středověké domy v Rue
Voltaire, Maison du Sénéchal s otevřenou
lodžií, ochutnávka specialit ze švestek.
Krajina se švestkovými sady, pozdní návrat
na ubytování. Nocleh.

6. den: Jedna z nejkrásnějších vesnic
Francie – Auvillar, místo odpočinku na
cestě do Compostely. Krásný výhled na
řeku Garonnu, Place de Halle s malebnými starými domy, kruhová tržnice na
toskánských sloupech, kostel St. Pierre,
La tour d’Horloge. Město Moissac známé
pro světoznámé opatství Saint-Pierre
položeného mezi vinicemi, románská
křížová chodba a nádherný portál, perly
románského sochařského umění. Významné místo na poutní cestě do Compostely.
Město Montauban s náměstím Place
Nationale s podloubím, náměstí Place du
Coq. Toulouse – současné centrum obchodu, leteckého průmyslu a univerzity,
pozoruhodné historické centrum, kostely
St. Sernin, největší románská bazilika ve
Francii, Les Jacobins s vějířovitou klenbou,
renesanční dům Hotel de Bernuy s podloubím. Večerní atmosféra města plného
mladých lidí. Nocleh.
7. den: Opevněné středověké město
Cordes sur Ciel, které se rozkládá na
pahorku tyčícím se nad okolní krajinu.
Návštěva „růžového města“ Albi, které
se řadí mezi přední památky Seznamu
světového dědictví UNESCO. Díky své
výjimečně zachovalé architektuře tvoří
v Evropě jedinečný urbanistický celek
utvářený od středověku až po současnost.
Unikátní katedrála Ste-Cecile s pozoruhodným oltářem s apokalyptickou freskou
Posledního soudu, Toulouse – Lautrecovo muzeum. Ubytování u Carcassonne,
individuálně možnost do centra, krásně
osvětlené staré město. Nocleh.
8. den: Technická památka kanál du Midi
(UNESCO). Prohlídka pohádkového hradního komplexu Carcassonne (UNESCO),
které patří k nejzachovalejším středověkým
pevnostním městům v celé Evropě. Návštěva
hradu, unikátní katedrála, fakultativně oběd
ve stylové restauraci. Fakultativně cesta
lodí po kanále du Midi, zdymadla a scenérie nábřeží. Odjezd večer.
9. den: Návrat odpoledne.
Č. zájezdu
Termín
192FGAB01 03.08.–11.08.

Cena Odjezd
14390
N1

Cena zahrnuje: 6 nocí v hotelu (2lůžkové
pokoje s příslušenstvím), dopravu autobusem,
průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 4200 Kč,
6 snídaní 1200 Kč, 1 oběd 600 Kč, komplexní
pojištění 270 Kč.
Cena nezahrnuje: pobyt. taxu v hotelech.
Minimální výměna na vstupy: 90 EUR.
Carcassonne

CENTRÁLNÍ PYRENEJE, TURISTIKA MEZI PŘÍRODNÍMI KRÁSAMI
10denní zájezd
1. den: Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.
2. den: Odpoledne příjezd do městečka Saint
Lary. Ubytování v apartmánech. Možnost
procházky po okolních kopcích s výhledy
do údolí. Nocleh.
3. den: Výstup ze sedla Col du Tourmalet,
nejslavnější průsmyk v Pyrenejích při Tour
de France. Nenáročná cesta na Pic du Midi
du Bigorre. Nejnavštěvovanější pyrenejský
vrchol nabízí panoramatické kruhové výhledy na hlavní hřeben Centrálních Pyrenejí
a do Akvitánské nížiny. Nocleh.
4. den: Přejezd k jezeru Lac de Gaube
malebnou dolinou s množstvím potoků
a kaskád pod mohutnou stěnou nejvyšší
hory francouzských Pyrenejí Vignemale.
Návštěva Lourd, věhlasného poutního
místa římskokatolických věřících s léčivou
vodou. Nocleh.
5. den: Výlet do Néouvillského národního parku. Jedinečná krajina s překrásnými jezery, pěknými výhledy a úchvatnou
přírodou. Podél jezera Lac de l´Oule k chatě
Refuge de Bastan a dále na sedlo pod vrcholem Pic Bastan (2715 m n. m.), krásné
výhledy na jezera a nejvyšší horu oblasti Pic
de Néouville (3091 m n. m.). Nocleh.
6. den: Přejezd do horského střediska Gavarnie a výlet k nejznámějšímu ledovcovému karu Cirque de Gavarnie, z jehož
strmé karové stěny pokryté v nejvyšší
části ledovce spadá přes 20 vodopádů,
z nichž nejvyšší překonává výšku 422

metrů. Romantické starobylé městečko
Luz-Saint-Saveur překrásně umístěné na
prahu soutěsky řeky Pau, opevněný kostelík
postavený rytířským řádem Templářů ve
12. století. Nocleh.
7. den: Výlet do nejkrásnějšího národního
parku španělských Pyrenejí – Národního
parku Ordesa (UNESCO). Pěší turistika
v kaňonu Ordesa s několika krásnými vodopády pod 800 metrů vysokými skalními
stěnami. Nocleh.
8. den: Druhý výlet v Néouvillském národním parku. Túra do oblasti nádherných jezer Lac d´Orédon a Lac d´Aubert. Nocleh.
9. den: Dopoledne odjezd z Pyrenejí. Bezpečnostní pauza autobusu na pobřeží
Středozemního moře, koupání na krásných
písčitých plážích u Narbonne. Letovisko
Narbonne Plage – městečko s dlouhou
pláží, restauracemi a příjemným centrem.
10. den: Příjezd do Prahy.
Č. zájezdu
192FCIB01

Francie
Gavarnie

Ordesa

Termín
Cena Odjezd
16.08.–25.08. 12990
N1

Cena zahrnuje: 7 nocí (4lůžkové apartmány
s možností vaření), 7 snídaní, 6 večeří (jednoduchá strava připravovaná českou kuchařkou),
dopravu klimatizovaným autobusem, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 300 Kč,
2lůžkové studio 1100 Kč/os.
Doporučená výměna na vstupy: 60 EUR.
Pozn.: Doplňující informace k pobytu na
webu CK.

BEAUJOLAIS A BURGUNDSKO, KLÁŠTERY A SLAVNOST VÍNA

Clos de Vougeot

5denní zájezd
1. den: Odjezd večer. Noční přejezd.
2. den: Významné poutní místo Vézelay
(UNESCO), románská bazilika La Madeleine, shromaždiště poutníků do Santiaga
de Compostella. Vynikající vinařská oblast
a malebné městečko Chablis. Možnost
ochutnávky proslulých bílých vín Chablis.
Pohledy na opevněné městečko Semuren-Auxois. Nocleh.
3. den: Průjezd burgundskými vinicemi
(UNESCO), cestou z Côte d’Or do Beaujolais, zámek Clos de Vougeot ležící
uprostřed vinohradů, „bratrstvo rytířů
koštýře“, muzeum vína, pohled na vinice
Vosne-Romanée, Aloxe – Corton, vinice
založená Karlem Velikým. Dále přes
oblast Mersault, kde se vyrábějí slavná
bílá burgundská vína. Město Tournus s významným románským kostelem v opatství
St Philibert. Dále průjezd krajem Beaujolais s malebnými vesničkami a slavnými
vinicemi Grand Cru. Zastávka ve vesničce
Vaux, která sloužila jako předloha pro
městečko Zvonokosy ze stejnojmenného
humoristického díla. Ochutnávka vína
u místního vinaře, posezení ve stylovém
baru, večeře za příplatek. V oblasti začínají
slavnosti vína Beaujolais Nouveau . Nocleh.

4. den: Starobylé vinařské město Beaune,
návštěva historického špitálu, perla burgundské architektury, možnost ochutnat
místní specialitu: burgundské šneky.
Možnost návštěvy středověkých vinných
sklepů s ochutnávkou, muzeum hořčice,
v městě probíhá veletrh vína spojený’
s vinařskými slavnostmi – folklórní hudba
v ulicích, přehlídka vinařského bratrstva
La Confrérie de Belnus, možnosti nákupu
a ochutnávek různých burgundských vín.
Zastávka v Dijonu (UNESCO), večerní procházka starobylým městem burgundských
vévodů s osvětleným vévodským palácem.
Odjezd do ČR
5. den: Příjezd do ČR ráno.
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů
programu vzhledem k počasí a aktuální
situaci v místech ochutnávek.
Č. zájezdu
Termín
192FBJB01 20.11.–24.11.

Cena
6990

Beaune

Odjezd
N1

Cena zahrnuje: 2 noci v hotelu (2lůžkové
pokoje s příslušenstvím), dopravu autobusem,
průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1500 Kč,
2 snídaně 400 Kč, 1 večeře 650 Kč, komplexní
pojištění 150 Kč.
Min. výměna na vstupy: 65 EUR.
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PAŘÍŽ A VERSAILLES

Francie

5denní zájezd s denním přejezdem
Vaux le Vicomte

Remeš

Paříž

1. den: Odjezd ráno. Denní přejezd. K večeru příjezd do Paříže, ubytování, nocleh.
2. – 4. den: Snídaně. V průběhu pobytu
navštívíte nejvýznačnější památky a muzea
hlavního města Francie. Ve třech dnech si
prohlédnete památky, jejichž návštěva není
udána chronologicky s ohledem na provoz
a povětrnostní podmínky v Paříži. Náměstí
Svornosti s nedaleko ležícím Bourbonským
palácem a kostelem Sainte-Madeleine a blízkým náměstím Vendome. Poblíž se nalézají
dvě nejvýznačnější muzea – světoznámé
muzeum umění Louvre s nepřeberným
množstvím uměleckých děl a přes řeku
ležícím muzeem 19. století d’Orsay s vynikající
sbírkou francouzských impresionistů. Cestou
na ostrov Cité, kde je jedna z nejkrásnějších
katedrál Notre Dame, nemůžete minout
Palais Royal a oblast Beaubourg s obchodním
centrem Les Halles, goticko-renesančním
kostelem St. Eustache a svého času kontroverzní budovou Centre Pompidou, kde je
možno navštívit také Muzeum moderního
umění. Na nejstarší části města na ostrově
Cité najdete slavnou katedrálu a také
velký komplex Justičního paláce se skvělou
královskou gotickou kaplí Sainte Chapelle.
Hned vedle se nachází palác Consiergerie,
bývalé vězení a v současné době muzeum.
Na levém břehu řeky se rozkládá Latinská
čtvrť, čtvrť univerzit, studentů a hospůdek.
Na jejím okraji lze nalézt impozantní Pantheon a Lucemburské zahrady. V oblasti
Eiffelovky je možno navštívit kromě uvedené
rozhledny, také monumentální komplex Invalidovny s kaplí, kde je pohřben Napoleon,
a nedaleko ležící kouzelné muzeum sochaře
Rodina. Jistě bude čas na procházku po

nejslavnější pařížské třídě Champs Elysées,
na jejímž horním konci je náměstí EtoileCharles de Gaulle s Vítězným obloukem.
Jedno odpoledne či podvečer budete moci
strávit na nejvyšším bodě Paříže, v oblasti
Montmartre, kde se tyčí bazilika Sacré Coeur
a náměstíčko Place du Tertre a zábavní čtvrť
Pigalle s typickým Moulin Rouge. Jedno
dopoledne se vydáte do královského zámku
Versailles, vybudovaného Ludvíkem XIV.,
a zde kromě zámku budete moci navštívit
překrásné zahrady a park, včetně zámečků
Trianon. Jako kontrast k starým památkám
bude jistě návštěva moderní obchodní čtvrti
La Défense se stavbou Velké Archy ležící ve
velké pařížské ose s Vítězným obloukem,
Náměstím Svornosti a Louvrem. Při okružních
jízdách uvidíte také ostatní památky jako starou pařížskou operu Garnier nebo novou na
náměstí Bastily, pařížskou radnici a případně
další památky, které můžete navštívit ve svém
osobním volnu. Obvykle poslední den, kdy je
bezpečnostní přestávka autobusu, možnost
výletu lodí po Seině.
4. den: Cesta zpět do ČR s nočním přejezdem.
5. den: Návrat dopoledne.
Č. zájezdu
Termín
192FPAB01 01.05.–05.05.
192FPAB02 23.05.–27.05.
192FPAB03 13.09.–17.09.

Cena
6890
6890
6890

Odjezd
N1–8
N1–8
N1–8

Cena zahrnuje: 3 noci se snídaní v hotelu 3*
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1950 Kč, výlet lodí
po Seině 300 Kč, komplexní pojištění 150 Kč.
Příplatky u průvodce: večeře 20–22 EUR.
Minimální výměna na vstupy a metro: 80 EUR.

PAŘÍŽ A VERSAILLES
4denní zájezd letecky

Paříž

1. den: Odlet z Prahy. Přílet do Paříže,
transfer taxíkem do hotelu, volno. Večer
setkání se skupinou autobusového zájezdu.
Nocleh.
2.–4. den: Program je v Paříži zajištěn
společně s autobusovým zájezdem (viz
5denní autobusový zájezd s denním přejezdem). Poslední den odpoledne transfer
na letiště. Odlet do ČR.

Č. zájezdu
192FPAL01
192FPAL02
192FPAL03

Termín
01.05.–04.05.
23.05.–26.05.
13.09.–16.09.

Cena
14590
14590
14590

Cena zahrnuje: 3 noci se snídaní v hotelu 3*
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), zpáteční
letenku Praha–Paříž, transfery, dopravu autobusem, průvodce, letištní taxy.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1950 Kč, výlet lodí
po Seině 300 Kč, komplexní pojištění 120 Kč.
Minimální výměna na vstupy a metro: 80 EUR.

PAŘÍŽ S INDIVIDUÁLNÍM POBYTEM – 5X NOCLEH
7denní zájezd s denním přejezdem
Paříž
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1. den: Odjezd ráno. Ubytování, nocleh.
2.–5. den: Snídaně. Individuální pobyt v Paříži bez průvodce. Fakultativně možnost zakoupení 4denní karty umožňující vstup do
pařížských památek. Možnost zakoupení
3denní karty Paris Visite na volnou dopravu
po Paříži. Nocleh.
6. den: Snídaně. Volná prohlídka Paříže.
Večer odjezd do ČR.
7. den: Návrat dopoledne.

Č. zájezdu
Termín
Cena Odjezd
192FPVB01 13.08.–19.08. 9390
N1–8
Cena zahrnuje: 5 nocí se snídaní v hotelu 3* v centru Paříže (2lůžkové pokoje
s příslušenstvím), dopravu autobusem.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 4200 Kč,
4denní karta Paris Museum Pass 1800 Kč.
3denní karta Paris Visite 820 Kč/ děti 11 let
410 Kč, komplexní pojištění 210 Kč.

VÁLEČNÉ MONUMENTY A BITVA V ARDENÁCH

Francie

5denní zájezd s denními přejezdy a mikrobusem
1. den: Odjezd v ranních hodinách. Cestou
zastávka na protažení a oběd v lázeňském
městečku Bad Wimpfen, ležícím na levém
břehu Neckaru, ve svahu nad řekou, kolem
středověké falce. Návštěva amerického
hřbitova Hamm v Lucembursku – hrob
Generála Pattona. Dle času prohlídka středu
hlavního města Lucemburska, Adolfův
most, katedrála Notre Dame s hrobem
českého krále Jana Lucemburského. Přejezd
na ubytování. Nocleh.
2. den: Snídaně. Přejezd do oblasti Verdunu, prohlídka míst spojených s jednou z největších bitev 1. světové války,
prohlídka pevnosti Douamont. Prohlídka
jedné z největších pevností Maginotovy
linie – pevnost Fort Fermont, prohlídka
podzemních prostor elektrickým vláčkem.
Nocleh.
3. den: Snídaně. Přejezd údolím řeky do
kláštera Orval, prohlídka cisterciánského
kláštera, kde je pochován Václav Lucemburský, bratr Karla IV. Mniši zde vyrábějí,
jako jeden ze sedmi klášterů na světě, lahodné trapistické pivo. Návštěva městečka
Bouillon ležícím v malebném údolí řeky
Semois. Mohutný hrad, položený na skalní
plošině je jedinečným příkladem středověké
architektury. Na závěr atraktivní město
Dinant s návštěvou impozantní citadely
položené vysoko nad řekou Meuse. Nocleh.
4. den: Snídaně. Návštěva nejdůležitějších
míst s pojených s bitvou v Ardenách. Bastogne – jedno z nejdůležitějších střetnutí

bitvy v Ardenách. Místo, které se německým
armádám díky hrdinné obraně amerických
armádních jednotek nepodařilo dobýt.
Návštěva muzea. Návštěva německého
vojenského hřbitova v Recogne. Cestou na ubytování zastávka v městečku
Malmedy,u amerického památníku masakru amerických válečných zajatců. Dle
času návštěva historického centra Baugnez
44. Nocleh.
5. den: Snídaně. Návštěva amerického
památníku a hřbitova Ardennes American Cemetery and Monument ve vesničce
Neupré. Odjezd od ČR a cestou zastávka
v Remagenu u zbytků legendárního mostu
na Rýně. Návrat ve večerních hodinách.
Č. zájezdu
192FBAB01

Bastogne

Termín
Cena Odjezd
19.06.–23.06. 10490
N1

Cena zahrnuje: 4 noci se snídaní (2lůžkové
pokoje s příslušenstvím), dopravu luxusním
minibusem pro 19 osob, průvodce.
Zájezd se realizuje od 14 osob.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 3000 Kč,
2 večeře 1200 Kč, komplexní pojištění 150 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 60 EUR.

Dinant

Verdun

KOUZELNÉ BURGUNDSKO, HRADY, ZÁMKY, KLÁŠTERY A VINICE
5denní zájezd s denními přejezdy a minibusem
1. den: Odjezd v ranních hodinách. Ubytování v oblasti Besanconu.
2. den: Snídaně. Zastávka v Semur en Auxois,
malebném středověkém městečku, které se
tyčí nad ohbím řeky Armancon. Návštěva
středověkého poutního městečka Vézelay,
UNESCO, které svou zelení, starými uličkami
a hradbami tvoří jedno z nejkrásnějších míst
Burgundska. Zastávka v Noyers patřící mezi
nejkrásnější vesnice Francie. Městečko je
opevněno 16 věžemi a naleznete zde řadu
středověkých dřevěných a lomenicových
domů. Návštěva Auxerre, mezi starobylými domy s vysokými červenohnědými
střechami, vyčnívají zvonice kostela SaintPierre a katedrály Saint-Etienne. Nocleh.
3. den: Snídaně. Průjezd slavnou vinařskou
oblastí Chablis. Návštěva vinařského
zámku. Návštěva zámku Ancy-Le-Franc,
mistrovského díla italského architekta Selia působícího na dvoře krále Františka I.
Návštěva dokonale zachovalého opatství ve
Fontenay, UNESCO, založeného r. 1118
svatým Bernardem, je dokonalým obrazem
původního cisterciáckého opatství. Ubytování v oblasti Dijonu. Nocleh.
4. den: Snídaně. Průjezd vinařskou oblastí
Cote de Nuits. Zastávka mezi vinicemi

Orval Abbey

u vinařského zámku Clos de Vougeot,
přejezd přes oblast Meusault s případnou
degustací vín. Hrad La Rochepot položený
na skalním výběžku hrál velkou roli v minulosti Burgundska a patřil rytířům Zlatého
rouna. Zastávka ve vinařské oblasti Cote
de Beaune. Prohlídka Beaune, centra
burgundského vinařství. Středověký hospic
Hotel – Dieu z 15. století s neuvěřitelnou
architekturou střechy oplývající barvami
a tvary. Collégiale baziliky Notre Dame
s jedinečnou sbírkou tapisérií z 15. století.
Návrat na ubytování. Nocleh.
5. den: Snídaně. Dijon, prohlídka historického centra, které je chráněnou památkovou
rezervací, palác Palais des Ducs et des Etats
de Bourgogne, v němž se nalézá radnice
a muzeum krásných umění. Přejezd do ČR.
Návrat kolem půlnoci.
Č. zájezdu
192FBUB01

Termín
Cena Odjezd
25.09.–29.09 10490
N1

Chablis

Rochepot

Dijon

Cena zahrnuje: 4 noci se snídaní (2lůžkové
pokoje s příslušenstvím), dopravu luxusním
minibusem pro 19 osob, průvodce.
Zájezd se realizuje od 14 osob.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 3000 Kč,
2 večeře 1200 Kč, komplexní pojištění 150 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 70 EUR.
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VELIKONOCE, TERMÁLNÍ WELLNESS A SLAVNOST UNESCO

Maďarsko

4denní zájezd s denním přejezdem
Eger

Lázně Egerszalók

1. den: Odjezd v ranních hodinách. Transfer
přes Slovensko. Zastávka v Gödöllö. Královský zámek a zahrady. Ubytování. Koupání
v hotelu v centru Egeru. Večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Prohlídka Egeru město
baroka a vína. Na 150 chráněných barokních domů, náměstí s chrámem (K. I. Dientzenhofer), hrad s původním biskupstvím,
turecký minaret. Relaxace v hotelu s vlastními termálními lázněmi a neomezeným
přístupem do areálu městských lázní Eger
– celodenní pohoda, masáže a turecké
lázně a wellness za příplatek. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Termální lázně Egerszalók
moderní lázeňský areál, bohatá škála zážitkových bazénů, saunový svět, procházka parkem kolem přírodních jezírek. Návrat na ubytování. Večeře. Možnost posezení ve vinárně
nebo v cukrárně v centru Egeru. Nocleh.

4. den: Snídaně. Velikonoce v Hollókö.
Palócký festival, který je zapsaný na seznam
nehmotného dědictví UNESCO díky tradiční
architektuře a zvláštní kultuře místních
obyvatel Páloků. Lidové kroje a velikonoční
zvyklosti, tradišní lidový trh a umělecká
řemesla, typická keramika, maďarská gastronomie. Odjezd v odpoledních hodinách.
Návrat do ČR do půlnoci.
Č. zájezdu
Termín
192HTWB01 19.04.–22.04.

Cena Odjezd
8590
N9

Cena zahrnuje: 3 noci s polopenzí v hotelu,
vstup do městských lázní, dopravu autobusem,
průvodce.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění 120 Kč,
ochutnávku vína v Egeru 130 Kč.
Příplatky: jednolůžkový pokoju 1800 Kč,
ochutnávka vín v Egeru 130 Kč, komplexní
pojištění 120 Kč.
Doporučená výměna na vstupy a lázně:
20 000 HUF.

EGER, TOKAJ, TERMÁLY A VÍNO
4denní zájezd
Budapešť

Gödöllö

1. den: Odjezd večer. Noční přejezd Slovensko.
2. den: Prohlídka Egeru. „barokní perla
Maďarska“, náměstí s chrámem, hrad,
turecký minaret. Odpočinek a relaxace v termálních lázních. Návštěva oblasti vinných
sklepů tzv. „údolí krásné paní“, posezení
ve vinném sklepě s ochutnávkou egerského
vína bikaver, leanyka. Ubytování v lázních
v Miskolc-Tapolca. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Barlangfürdö, koupání
a relaxace v jeskynních termálních lázních Tapolca. Návštěva pověstné vinařské
oblasti Tokaj (UNESCO), na jaře účast na
„festivalu Tokajského vína“, na podzim
zahájení vinobraní. Průvod v krojích,
přehlídka místních vín spojená s ochutnávkou, přehlídka vinařů, folklórní program
(v případě zrušení slavností náhradní program
s delší dobou na koupání nebo návštěvou

zajímavých míst v Bukových horách,
a potom návštěva tokajského vinného
sklepa, ochutnávka a pohoštění). Návrat na
ubytování. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Prohlídka Budapešti
(UNESCO), okružní jízda městem, hradní
čtvrt Buda, Matyášův chrám, rybářské bašty
a výhledy na Pešť, secesní architektura.
Vyhlídka na rozloučenou z vrchu Gellért .
Odpoledne odjezd. Příjezd do ČR do půlnoci.
Č. zájezdu
Termín
192HEGB01 30.05.–02.06.
192HEGB02 03.10.–06.10.

Cena
5390
5390

Odjezd
N9
N9

Cena zahrnuje: 2 noci s polopenzí v hotelu/
penzionu, dopravu autobusem, ochutnávku
tokajského vína, vstupné na festival, průvodce.
Příplatky: 1lůžkový pokoj 1200 Kč, ochutnávka vín 130 Kč, komplexní pojištění 150 Kč.
Min. výměna na vstupy a lázně: 20000 HUF.

ADVENTNÍ BRATISLAVA, BUDAPEŠŤ A TERMÁLY
3denní zájezd s denním přejezdem…
Szechenyi

Budapesť
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1. den: Odjezd v odpoledních hodinách.
Přejezd do Bratislavy na ubytování.
Individuální návštěva adventních trhů
v centru slovenské metropole, především
na Hlavním, Primaciálním, Františkánském
a Hviezdoslavově náměstí, kde naleznete
nejvíce stylově vybavených stánků. Nocleh.
2. a 3. den: Snídaně. Přejezd do Budapešti, která se pyšní jedněmi z nejkrásnějších a největších vánočních trhů
v Evropě. Parlament a vyhlídky na Budín,
Pešť a její centrum, chrám sv. Štěpána,
světoznámá tržnice a Váci utca s adventní
atmosférou, možnost nákupů, adventní
trhy na náměstíčkách, nabídka tradičních
rukodělných suvenýrů. V centru na vás
bude všude dýchat jedinečná atmosféra
Vánoc. Z gastronomického hlediska jsou
vánoční trhy v Budapešti jedinečným

zážitkem. Jídlo, které zde dostanete, je
především z maďarské provenience, skvělé
chuti a vysoké kvality. Mezi nejvyhlášenější
patří maďarské uzenky, klobásy. V případě
chladu doporučujeme fakultativně návštěvou proslulých termálních lázní Széchenyi a Géllert. Odjezd odpoledne. Návrat
kolem půlnoci
Č. zájezdu
Termín
192HBVB01 08.12.–10.12.

Cena
4490

Odjezd
N1

Cena zahrnuje: 2 noci v hotelu se snídaní,
1 večeře, dopravu autobusem, průvodce.
Příplatky: 1lůžkový pokoj 1100 Kč, komplexní
pojištění 90 Kč.
Minimální výměna: 15000 HUF.
Poznámka: odjezd bez příplatku na trase do
Brna.

TERMÁLNÍ LÁZNĚ ZALAKAROS, HOTEL PARK INN 4*

Maďarsko

4denní zájezd s denním přejezdem
1. den: Odjezd v ranních hodinách. Příjezd
po 14 hodiny do Zalakaros. Ubytování.
Odpolední relaxace v lázních. Večeře.
Nocleh.
2.–3. den: Snídaně. Všechny pokoje jsou
vybaveny koupelnou se sprchovým koutem,
WC, fénem, individuálně regulovatelnou
klimatizací, telefonem, TV, připojením
na internet zdarma, trezorem, některé
pokoje s balkonem (CK nezaručuje pokoj
s balkonem). Hotel Park Inn by Radisson Zalakaros, patřící ke skupině Radisson
Hotel Group, představuje svým nenapodobitelným světem barev, přátelskou, rodinnou atmosférou elán, svěžest, bezstarostný
odpočinek. Hotel se nachází ve středu
města, je v přímém spojení s lázněmi Zalakarosi Gyógy- és Élményfürdő. Hosté mohou krytou, vytápěnou chodbou pohodlně
procházet třebas jen v koupacím plášti
do lázeňské budovy, kde si přijdou na své
rodiny toužící po vodních zážitcích i ti, kteří
zde využívají zdravotní ošetření. V Evropě
ojedinělá, léčivá termální voda zvláštního
složení, poskytuje hostům přijíždějícím
za léčbou hýčkání, komplexní lázeňské
kůry s možnostmi léčby a masáží. Vnitřní
zážitkový bazén je přímo propojen s venkovním zážitkovým bazénem, kde lze po celý
rok využívat masážních kaskád na šíji a perlivek. V saunovém světě se kromě panora-

matické finské sauny nachází v Maďarsku
ojedinělá sauna, která je v provozu při nízké
teplotě a mohou ji používat i malé děti,
solná jeskyně a solné pískoviště.
4. den: Snídaně. Relaxace v lázních.
Uvolnění pokojů ve 12. hodin. Návrat ve
večerních hodinách.
Č. zájezdu
Termín
192HTZB01 24.03.–27.03.
192HTZB01 13.06.–16.06.

Cena
5990
6490

Park Inn Zalakaros

Odjezd
N1–4,8
N1–4,8

Cena zahrnuje: 3 noci v hotelu Park Inn Radisson
4* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 4 polopenze formou bufetu, dopravu autobusem, neomezený vstup do termálního areálu (prvý den
po 15. hodině a poslední den do 12 hodin),
zapůjčení koupacího pláště.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1700 Kč, komplexní
pojištění 150 Kč, pobytová taxa od 18 let 1,7 EUR/
den.
Slevy: 3. osoba na přistýlce 1000 Kč, dítě 6–12 let
na přistýlce 1200 Kč.

Park Inn Zalakaros

Park Inn Zalakaros

Park Inn Zalakaros

TERMÁLNÍ LÁZNĚ V BÜKU, DANUBIUS HEALTH SPA 4*
5denní zájezd s denním přejezdem
1. den: Odjezd v ranních hodinách. Příjezd
po 13 hodiny do lázní Bük. Ubytování.
Odpolední relaxace v lázních. Večeře.
Nocleh.
2.–4. den: Relaxace v lázních hotelu Danibius Health Spa 4*. Hotel se nachází
v klidném přírodním prostředí lázní Bük
a nabízí svým hostům wellness a sportovní
programy pro klidnou i aktivní relaxaci.
Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou, WC, fénem, klimatizací, telefonem,
TV-SAT, županem, minibarem. V hale
a zahradě nabízí své služby drink-bar
Apothek a pivnice Wasa Söröző s bowlingem. K dispozici je recepce, trezor,
úschovna zavazadel, Wifi, kosmetika,
manikúra, pedikúra, prodejna suvenýrů,
karetní a šachový salónek, knihovna. Naleznete zde prostor pro sportovní aktivity:
tenisové kurty, mini-golf, squash, stolní
tenis, zahradní šachy, kuželky, kulečníkové
stoly, Nordic Walking, petanque a půjčovna
jízdních kol. All Inclusive service zahrnuje
následující: bohatá bufetová snídaně, oběd
a večeře formou bohatého bufetu, tématické gastronomické večery, 11–22 hod
nealkoholické nápoje, káva, čaj, rozlévané
víno a pivo. V hotelu se nachází vnitřní
termální bazén 37 ºC, vnitřní plavecký
bazén 26–28 ºC, venkovní plavecký bazén
25–26 ºC, vnitřní a venkovní zážitkový ba-

zén s masážními tryskami 32–36 ºC, římské
parní lázně, finská sauna, jacuzzi.
5. den: Relaxace v lázních. Uvolnění pokojů
v 11 hodin. Návrat ve večerních hodinách.
Č. zájezdu
Termín
192HTBB01 24.03.–28.03.

Cena
7990

Danubius Buk

Odjezd
N1–4,8

Cena zahrnuje: 4 noci v hotelu Danubius
Health Spa Resort Bük 4* (2lůžkové pokoje
s příslušenstvím), All Inclusive service, dopravu
autobusem, neomezený vstup do termálního
areálu (prvý den po 14. hodině a poslední den
do 11 hodin), zapůjčení koupacího pláště.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1600 Kč, komplexní pojištění 150 Kč, pobytová taxa od
18 let 1,7 EUR/den.

Danubius Buk

Danubius Buk

Danubius Buk
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PIENINY, TATRY A SPIŠSKÁ GOTICKÁ CESTA

Slovensko

4denní zájezd s denními přejezdy
Kežmarok

Červený Kláštor

Orava

1. den: Odjezd v časných ranních hodinách.
Návštěva Kežmaroku se zachovaným hradebním opevněním a artikulárním kostelem
(UNESCO). Historický vzhled a panorama
Tater činí z tohoto starobylého města nejpřitažlivější turistický cíl na Spiši. Termální
koupaliště v obci Vrbov. V areálu se nachází
10 bazénů – z toho 4 dětské – s termální
vodou, která je podle znaleckých posudků
považována za nejléčivější vodu ve střední
Evropě, a to jak k pití, tak ke koupání. Ubytování v hotelu 3* v Popradu. Hotel se nachází
cca 1500 m od aquaparku. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjedeme do Červeného
Kláštora na slovensko-polském pomezí,
považovaného za vstupní bránu Pieninského
národního parku. Krásu parku budeme
moci obdivovat v největším kaňonu střední
Evropy z paluby dřevěných vorů při splavování řeky Dunajec. Navštívíme středověký
hrad Stará Ľubovňa, který byl postaven ve
13. století jako královský pohraniční hrad.
Zastavíme se v Podolínci s renesanční zvonicí,
gotickým kostelem ze 13. století a částečně
zachovanými městskými hradbami. Nocleh.
3. den: Snídaně. Navštívíme Levoču – město,
o němž se říká, že je nejtřpytivějším kamenem
ve spišské koruně. Uvidíme jeden z největších
gotických oltářů na světě – dílo Mistra Pavla
z Levoče. Prohlédneme si církevní městečko
Spišská Kapitula (UNESCO) považované

za slovenský Vatikán a k němu přilehlou
naučnou stezku Sivá Brada. Ve Spišské
salaši pod Spišským hradem budeme mít
možnost ochutnat tradiční domácí jídla (na
výběr budou bryndzové halušky nebo opékané vepřové koleno). Odpoledne navštívíme
Spišský hrad (UNESCO). Návrat na ubytování, individuálně možnost prohlídky Popradu nebo návštěva aquaparku. Nocleh.
4. den: Snídaně. Vydáme se do nejvýše
položené tatranské osady, do Štrbského
plesa. Projdeme se kolem stejnojmenného
jezera a také si prohlédneme tzv. Areál snů
s vyhlášenými skokanskými můstky. Podnikneme túru ze Štrbského plesa na Popradské
pleso, kde si prohlédneme „Symbolický cintorín“ věnovaný obětem hor. Cestou zpět do
Brna se zastavíme v salaši Krajinka u Ružomberku, Návrat do ČR ve večerních hodinách.
Č. zájezdu
Termín
Cena Odjezd
192TPTB01 08.08.–11.08. 6290
N8,9
Cena zahrnuje: 3 noci se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 1 večeři,
1 oběd na salaši, dopravu autobusem,
průvodce
Příplatky: jednolůžkový pokoj 900 Kč, plavba
na vorech 290 Kč (děti do 12 let 230 Kč),
komplexní pojištění 120 Kč
Doporučená částka na vstupy: 30 EUR.
Poznámka: odjezdové místo Brno bez
příplatku.

PRÁZDNINY NA ORAVĚ
4denní zájezd s denními přejezdy

Zuberec
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1. den: Odjezd ráno. Lanovka z Oščadnice
nás doveze na hřebeny Kysuckých vrchů.
Nenáročná túra přírodní rezervací vede
na nejvyšší vrchol masivu – Veľkou Raču.
Poté se zastavíme v Staré Bystrici – jediný
slovenský orloj, který je zároveň největší
dřevěnou sochou v zemi. Za dobrodružstvím
vyrazíme na pomezí Kysuc a Oravy, kde se
necháme unášet unikátní historickou lesní
úvraťovou železnicí Vychylovka. Jedná se
o jeden ze dvou světových unikátů. Nocleh.
2. den: Snídaně. Po Oravské přehradě
podnikneme plavbu na Slanický ostrov
umění. Nachází se zde kostel Povýšení
sv. Kříže – jako jediný zbyl z obce Slanica,
která byla zatopena Oravskou přehradou.
Netradiční atrakcí Oravy je kopie slavné
brazilské sochy Ježíše Krista v Rio de Janeiru.
Potom se zastavíme v Tvrdošíně k prohlídce
hřbitovního kostela Všech svatých. S Oravou
a jejími tradicemi se seznámíme v Zuberci
v Muzeu oravské dědiny. Navštívíme
vesničku Podbiel, jejíž chloubou je unikátní
soubor lidové architektury Bobrova raľa
s celkem 64 dřevěnic z 19. století. Nocleh.
3. den: Snídaně. Vydáme se do oblasti Západních Tater, absolvujeme procházku Roháčskou dolinou. Naším cílem bude Ťatliakova chata (1373 m). Kousek od chaty se
nachází uměle vytvořené pleso – Ťatliakovo
jezero. Možnost občerstvení, odpočinku

a procházek po okolí. V závěru dne nás
čeká koupání v termálech v Oravicích
s geotermální vodou o teplotě 35–36 °C
přímo ze zřídla. Nocleh.
4. den: Snídaně. Cestu k Oravskému
hradu si vychutnáme z paluby vorů, na nichž
se doplavíme až k patě vápencové skály,
na které se až do výšky 112 metrů majestátně tyčí rozsáhlý hradní areál ze 13. století.
Prohlédneme si jeho nádvoří i interiéry. Naší
další zastávkou bude vesnička Leštiny, kde
se nachází nejlépe dochovaný dřevěný evangelický kostel na Slovensku (UNESCO). V interiéru kostela najdeme barokní oltář s dřevořezbou ze 14. století, renesanční kazatelnu
z 18. století a výzdobu empora, která vyniká
bohatstvím tvarů a barev. Naše slovenské putování zakončíme nákupem oblíbených liptovských sýrových specialit na salaši u Ružomberku. Návrat do ČR ve večerních hodinách.
Č. zájezdu
Termín
192TPOB01 04.07.–07.07.

Cena
5190

Odjezd
N8,9

Cena zahrnuje: 3 noci se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 2 večeře,
dopravu autobusem, průvodce
Příplatky: jednolůžkový pokoj 790 Kč, plavba
na vorech 390 Kč (děti do 14 let 230 Kč),
komplexní pojištění 120 Kč.
Doporučená částka na vstupy: 40 EUR.
Poznámka: odjezdové místo Brno bez
příplatku.

TOKAJSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ V UHRÁCH A NA SLOVENSKU
4denní zájezd s denními přejezdy
1. den: Odjezd ráno. Prohlídka Košic.
Ochutnávka 6 vzorků vín s občerstvením
v slovenské tokajské oblasti. Ve večerních
hodinách se ubytujeme v Egerszalók. Náš
hotel má vlastní menší lázně – tři bazény
s termální vodou (vstup v ceně). Nocleh.
2. den: Snídaně. Navštívíme Eger Vystoupáme na hrad, prohlédneme si barokní
náměstí, kostel sv. Antonína z Padovy,
40metrový minaret, radnici komitátu
Heves, barokní ulici L. Kossutha. V klasicistické Arcibiskupské katedrále spatříme
také největší varhany v zemi. Degustace vína Egri Bikavér. Odpoledne strávíme
v termálním areálu Egerszalók. Po večeři
zajedeme do „Údolí krásných žen“ s více
než dvěma sty vinnými sklípky. Nocleh.
3. den: Snídaně. Navštívíme oblast Bukových hor. Ve vesničce Szilvásvárad
nastoupíme do vláčku a pojedeme 5 km
dlouhým údolím řeky Szalajka. Projdeme
se k vodopádu Fátyol. Do údolí sejdeme
příjemnou procházkou nebo můžeme sjet
vláčkem. Poté odjedeme do vesničky Noszvaj, degustace klasických vín z oblasti
Egeru. Návrat na hotel, možnost relaxace
v bazénech. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Navštívíme Miškolc. Prohlídka města. Ti, kteří dají přednost koupání,
mohou navštívit unikátní jeskynní termální lázně Miskolctapolca. Odpoledne

přijedeme do významné vinařské oblasti
Tokaj, která světu dodává již 450 let
světoznámé tokajské víno. V Tokaji
navštívíme rodinné vinařství, kde pro nás
bude připravena degustace tokajských vín.
Návrat do hotelu, večeře, relaxace. Nocleh.
5. den: Snídaně. Zastavíme se v Szentendre. V labyrintu malebných uliček si
nakoupíme vyhlášenou papriku nebo jiné
typické suvenýry. Neměli bychom si nechat
ujít místní halaszle, guláš a jiné vyhlášené
speciality. Poté navštívíme Vyšehrad –
bývalou luxusní středověkou rezidenci
významného renesančního krále Matyáše.
S Maďarskem se rozloučíme v Ostřihomi
návštěvou největší katedrály v zemi. Návrat
do ČR v nočních hodinách.
Č. zájezdu
Termín
Cena
192TTDB01 21.08.–25.08. 9990

Slovensko
Vinice Tokaj

Odjezd
N8,9

Cena zahrnuje: 4 noci se snídaní v hotelu (2lůž.
pokoje s příslušenstvím), 4 ochutnávky vín s
občerstvením, dopravu autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1900 Kč,
3 večeře (švédský stůl) 1190 Kč, ubytování
v apartmá (ložnice a obývací část) 390 Kč/
os., 3. os. v apartmá sleva 1000 Kč, pobytová
taxa v hotelu cca 7 EUR/os./pobyt, komplexní
pojištění 120 Kč.
Poznámka: odjezdové místo Praha, Brno bez
příplatku.
Doporučená výměna na vstupy: 15 EUR.

Z BOJNICE ZA ZLATEM STŘÍBREM

Szentendre
Košice

Banska Stiavnica

4denní zájezd s denními přejezdy
1. den: Odjezd v brzkých ranních hodinách
na Slovensko, kde nás čeká prohlídka
pohádkového zámku Bojnica ,který, tak
jak si to přál hrabě Pálffy, v mnohém připomíná romantické zámky na Loiře. Odpoledne se vydáme za tajemstvím „zlaté“
Kremnice s dominantním středověkým
městským hradem a jedinečnou expozicí
mincovnictví. Poté se příjemně vykoupeme
v lázních Sklené Teplice, kde dnes vyvěrá
termální voda ze čtrnácti přírodních mineralizovaných pramenů z hloubky až 1600
metrů, a nenecháme si ujít ani zdejší raritu
– jeskynní parní lázeň „Parenica“. Ubytujeme
se v oblasti Štiavnických vrchů a v jednom
z nejstarších měst střední Evropy – v Bánské
Štiavnici. Nocleh.
2. den: Snídaně. Uvidíme Starý i Nový
zámek, výstavné měšťanské domy, uličky
spojující stovky schodů i skromné hornické
domky vystavené na úbočích strmých hor.
Absolvujeme prohlídku podzemní části Důlního muzea se zpřístupněnými šachtami ze
17. století i fárací trasou. Dozvíme se také
o původu tajchů, které byly v 19. století
nejdokonalejší vodohospodářskou stavbou
Evropy. I my jistě uvítáme procházku, při
které se ohřejeme pod sluníčkem u tajchu
– jezera Klinger. Budeme mít možnost vychutnat si i podmanivou atmosféru nasvětleného večerního města. Nocleh.

3. den: Snídaně. Návštěva v Zubří oboře,
kde budeme svědky krmení těchto mohutných a vzácných zvířat. V nedalekém
letním sídle Habsburků v Topoľčiankách,
obklopeném rozsáhlým anglickým parkem
s jezírky, fontánami a sochami, se v bohatých interiérech ponoříme do historie
Odpoledne se vrátíme do Bánské Štiavnice.
Můžeme vystoupat na Kalvarii nebo se
zajít podívat do starobylé botanické zahrady. A kdo si chce užít přírody, může
se vydat na dvouhodinovou procházku
k Počůvadlianskému jezeru. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjedeme do rovinaté
oblasti ohraničené koryty Malého Dunaje
a Dunaje na Žitný ostrov. Z vodní hladiny se
blíže seznámíme s monumentálním Vodním dílem Gabčíkovo. Během dvouhodinové plavby proplujeme i jeho plavebními
komorami. V podvečer se přes Bratislavu
vydáme na cestu zpět do ČR.

Bojnice

Topolcianky (COPY SACR_Ladislav Struhar)

Č. zájezdu
Termín
Cena
Odjezd
192TBZB01 18.07–21.07.
5990
N8,9
Cena zahrnuje: 3 noci se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2000 Kč,
3 večeře 1090 Kč, komplexní pojištění 120 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 50 EUR.
Poznámka: odjezdové místo Brno bez
příplatku.
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JULSKÉ ALPY A JEZERA BLED A BOHINJ

Slovinsko
,

7denní zájezd s turistikou a denním přejezdem
Bohinjské jezero

Hotel Jadran

Soča

1. den: Odjezd ráno. Průjezd Rakouskem do
Slovinska. Příjezd do proslulých lázní Bled
u stejnojmenného jezera a ubytování v hotelu Jadran. Snídaně jsou přímo v hotelu
Jadran, večeře v restauraci čtyřhvězdičkového
hotelu Park. Večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd k Bohinjskému
jezeru v kotli Julských Alp. Okruh okolo jezera, cestou krásný barokní kostel sv. Ducha.
Od konce jezera výstup k chatě Koča pri
Savici a dále k nejznámějšímu slovinskému
vodopádu Savica. Sestup zpět k jezeru,
lodní výlet po průzračně čistém jezeře
s výhledy na okolní hory. Návrat do hotelu.
Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd na náhorní planinu
Pokljuka. Přes planinu Javornik k chatě Blejska koča na planině Lipanca. Výstup na vrchol
Debela Peč (2014 m n. m.) s nádherným
výhledem na Triglav a další vrcholy Julských
Alp. Sestup a přechod k autobusu na Rudno
Polje. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd k Bohinjskému
jezeru. Gondolovou lanovkou ke Skihotelu Vogel, vynikající vyhlídková terasa
nad Bohinjským jezerem. Dále sedačkovou
lanovkou na Orlovu Glavu (1682 m n. m.).
Výstup přes Visoki Orlov Rob na hřeben a po
hřebeni až na vrchol Rodica (1966 m n. m.),
panoramatické rozhledy na Julské Alpy
včetně nejvyššího vrcholu Triglav. Sestup

k lanovce. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Odjezd k soutěsce Vintgar. Vycházka skalnatou soutěskou s mohutnými peřejemi, křišťálově průzračnou vodou
a vodopádem. Odpoledne okruh okolo
Bledského jezera s kostelíkem na ostrově
a hradem na skalním ostrohu. Krásné pohledy na jezero a pohoří Karavanky v pozadí.
Možnost prohlídky hradu a plavby na ostrov.
Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
6. den: Snídaně. Odjezd do Staré Fužiny,
krátký výstup na Peč s jedním z nejkrásnějších
pohledů na Bohinjské jezero. Sestup zpět.
Poté proti toku Mostnice až do doliny Voje.
Malebnost doliny zvyšuje množství seníků
a vodopád Mostnički slap. Odjezd do ČR.
7. den: Návrat ráno.
Č. zájezdu
Termín
192JSBB01 02.07.–08.07.

Cena
12390

Odjezd
N1–8

Cena zahrnuje: 5 nocí s polopenzí v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), dopravu autobusem, průvodce.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 3,15 EUR/
osoba/noc, která se platí hotově v hotelu.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 3000 Kč, komplexní pojištění 210 Kč.
Slevy: 3.osoba na přistýlce 1500 Kč.
Doporučená výměna na lanovky a vstupy:
36 EUR.
Pozn.: Odjezdové místo N8 bez příplatku.

SMARAGDOVÁ SOČA, JEZERA BLED A BOHINJ, LUBLAŇ
5denní zájezd s denním přejezdem

Jezero Bled
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1. den: Odjezd ráno. Průjezd rakouskými
Alpami do Slovinska. Ubytování v Cerknu
v malebné horské krajině v hotelu s krytým
bazénem s termální vodou. Večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd do údolí smaragdově zelené řeky Soča v Julských
Alpách. Prohlídka infocentra Národního
parku v Trentě. Zastávka u hlubokých
říčních soutěsek Mala korita a Velika
korita, které Soča vyhloubila. Zastávka
v Kobaridu, prohlídka městečka známého
z 1. světové války, od pyramidového monumentu krásný rozhled do údolí Soči. Návrat
do hotelu přes malebné městečko Most na
Soči. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd do Lublaně,
hlavního města Slovinska s atmosférou
uliček a kaváren na nábřeží řeky Lublanica.
Výhled z věže Lublaňského hradu, prohlídka starého města – katedrála sv. Mikuláše
a Trojmostoví arch. Josipa Plečnika.
Odjezd do historického města Škofja
Loka, procházka zachovalým středověkým
centrem, nad nímž se vypíná stejnojmenný
zámek. Před návratem do hotelu návštěva
bývalé partyzánské nemocnice Franja na
konci malebné soutěsky. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd k Bohinjskému
jezeru v Julských Alpách. Lanovkou pod
vrchol Vogel s nádherným výhledem na
jezero i nejvyšší slovinskou horu Triglav.

Odjezd k chatě Koča pri Savici, krátká
vycházka k vodopádu Savica. Návrat
k Bohinjskému jezeru, lodní výlet po
průzračném jezeře s výhledy na okolní hory.
Odjezd do lázní Bled na břehu stejnojmenného jezera. Vycházkový okruh lázněmi
s hradem na skalním ostrohu a ostrovním
kostelíkem uprostřed jezera, cestou mnoho
malebných vyhlídek. Odjezd do ČR.
5. den: Návrat ráno.
Č. zájezdu
192JSTB01

Termín
Cena
04.07.–08.07. 7990

Odjezd
N1–8

Cena zahrnuje: 3 noci s polopenzí v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím, TV a balkonem), vstup do krytého hotelového termálního
bazénu, dopravu autobusem, průvodce.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 1,37 EUR/
osoba/noc, která se platí hotově v hotelu.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1000 Kč, komplexní pojištění 150 Kč.
Slevy: 3. osoba na přistýlce 500 Kč.
Doporučená výměna na lanovky a vstupy:
41 EUR.
Hotel Cerkno

TRIO-D spol.s.r.o.
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www.trio-d.cz

UKRAJINA, MOLDAVSKO, RUMUNSKO

Ukrajina, Moldavsko

15denní zájezd

Užhorod

Šipot

Sucevita

Cricova

Iasi

Tiraspol
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1.–2. den: Odjezd přes Slovensko na
Ukrajinu. Prohlídka hlavního města bývalé
Podkarpatské Rusi a dnešního „Zakarpatí“
– Užhorodu: historické centrum s hradem,
původní synagoga, budova županátu,
bývalá budova zemského sněmu a skanzen
rusínské kultury. Přejezd do okolí Volovce
pod poloninu Boržava. Procházka k nádhernému, stupňovitému vodopádu Šipot.
3. den: Přejezd do Koločavy: muzeum
Ivana Olbrachta, hroby Nikoly Šuhaje
a Eržiky, starý řeckokatolický dřevěný
kostel sv. Ducha s hroby českých četníků.
Možnost občerstvení v místní Četnické
stanici. Výstup kolem salaší do lučnatého
sedla Prislop pod horu Strimba (1719 m).
Panoramatické výhledy na celou kotlinu
a sousední poloniny.
4.–5. den: Přejezd na úpatí Karpat do historické metropole Bukoviny Černivci: komplex Černovické univerzity (UNESCO, dříve
sídlo biskupů), Rynek s radnicí, Opilý kostel
sv. Mikuláše. Hranice Rumunska. Velkolepý
malovaný klášter Sucevita (UNESCO)
harmonicky zasazený do okolní přírodní
scenérie, kde je zobrazen jedinečný výjev
Žebřík ctnosti a nádherný Rodokmen
Kristův. Sixtinská kaple východu – Voronet
(UNESCO): jeden z nejstarších malovaných
kláštěrů v oblasti s působivými freskami
z 16. století. Hospodářské a kulturní centrum Rumunska – Iasi: prohlídka centra,
náměstí Sjednocení, Národní divadlo, kostel Tří hierarchů aj.
6. den: Dokončení prohlídky města Iasi
a přejezd do Moldávie. Pravoslavný klášter
a bývalé sídlo moldavského biskupa –
Căpriana. Busem do hlavního města
Moldávie – Kišiněv: Vítězný oblouk ve
tvaru pěti opřených pušek, katedrála Zrození páně se zvonicí na náměstí Vítězství,
široké bulváry, městské parky, muzea.
7. den: Cricova: prohlídka vyhlášených
vinných sklepů vytesaných ve skalách do
délky 60 km. Jedna z nejpůsobivějších
moldavských památek – Orhei Vechi:
skalní klášter vybudovaný nad řekou Răut.
Klášterní areál Curchi s nejvyšší katedrálou
na území Moldavska.
8. den: Výlet do samozvané Podněsterské
republiky. Hlavní město Tiraspol ležící
na východním břehu Dněstru: „skanzen“
Sovětského svazu, Suvorovovo náměstí
se sochou zakladatele města, katedrála
Narození Páně, Památník slávy aj. Město
spojené s Podněsteřím jen širokým mostem
– Bender: stará turecká pevnost, Leninova
třída aj.
9. den: Huluboaia (Holubinka) – jediná
vesnice v Moldavsku s českým obyvatelstvem, kde prožijete pravý návrat do minulosti. Místo aut zde potkáte povozy s koňmi
či dobytek přecházející silnici, místní pěstují
vlastní víno a udržují české zvyky. Přesun do
Rumunska.
10.–11. den: Výlet lodí do delty Dunaje,
jedinečné biosférické rezervace (UNESCO)

a ráje ornitologů: 300 druhů ptáků, 100
druhů ryb, krásná flóra, rybářské vesnice…
Antické město Histria: návštěva vykopávek,
bazilika i římské lázně. Odpočinek a relaxace na plážích Černého moře. Noční
přejezd do Karpat.
12.–13. den: „Drakulův“ Bran – nejproslulejší hrad Transylvánie. Starobylý horský
Brašov (Kronstadt). Pěší výlet v jednom
z ejnavštěvovanějších pohoří Rumunska
– Bucegi. Lanovkou na Babele, nádherný
skalní útvar – Babelská sfinga (2216 m)
i památník 1. světové války.
14.–15. den: Drakulovo rodiště – Sighisoara:
opevněný středověký hrad s městským
jádrem (UNESCO). Kluž s neporušeným
historickým centrem. Nocleh v hotelu, brzy
ráno odjezd, přes Maďarsko domů.
Č. zájezdu
192UMRB01

Termín
Cena Odjezd
03.08.–17.08. 18690
N9

Cena zahrnuje: 12 nocí v hotelu s polopenzí
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), autobusovou dopravu, průvodce, výletní loď do delty
Dunaje, trajekt přes Dunaj, vstup do Moldávie.
Příplatky: 1lůžkový pokoj 4900 Kč, komplexní
pojištění 450 Kč
Minimální výměna na vstupy: 140 EUR.
Poznámka: bez příplatku také odjezdy Brno,
Přerov, Žilina
Voronet

Voronet

Užhorod

RUMUNSKO – ZA PERLAMI TRANSYLVÁNIE, BUKUREŠŤ

Rumunsko

7denní zájezd s denním přejezdem
1. den: V brzkých ranních hodinách odjezd
přes Slovensko a Maďarsko. Prohlídka města
Arad, které bylo založeno již v 11. století
a bylo transylvánskou pevností. K dominantám města patří ortodoxní katedrála
Narození sv. Jana Křtitele a katolická
katedrála sv. Antonína z Padovy. Pokud
nám zbude čas, vydáme se na procházku
parky na březích řeky Mureš a podíváme se
i k dalším pamětihodnostem tohoto města,
v němž se mísí gotická, barokní, neoklasicistní i secesní architektura, nocleh.
2. den: Snídaně. Cesta za objevováním
pokladů oblasti Sedmihradska (Transylvánie), které je nejen územím podivných zámků knížete Drákuly, ale také
územím, na kterém se nacházejí zajímavá
saská města, selské pevnosti a typické
rumunské a maďarské vesnice. Návštěva
města Sibiu, které je považováno za
nejdůležitější město Sedmihradska. Při
procházce centrem budeme obdivovat
mohutné opevnění s věžemi (z původních
39 se dochovalo 9) a tři půvabná náměstí
v historickém centru – Piata Mare, Piata
Mica, Piata Huet. Zastavíme se u budovy
Staré radnice, Brukenthalova barokního
paláce, navštívíme evangelický farní kostel
z 16. století, v jehož kryptě je uloženo tělo
Drákulova syna – Mircey Zlého. Ortodoxní
katedrála, která je zmenšeninou Agia Sofia
v Istanbulu. Ze Sibiu budeme pokračovat
do Brašova a poté do krásného prostředí
rumunských Karpat, do horského letoviska
Predeal. Ubytování. Nocleh.
3. den: Snídaně. Návštěva jednoho z nejkrásnějších a nejluxusnějších zámků na
světě, zámek Peleš, který se nacházející
v letovisku Sinaia. Ve 160 pokojích a sálech
najdeme vzácný nábytek, obrazy a zbraně,
řezby ze dřeva a ze slonoviny, orientální
koberce a gobelíny. Zámek je jedním z nejlépe zachovaných v Evropě a zároveň jedním z nejvýznamnějších rumunských muzeí
s cennými sbírkami. Nahlédneme také
k zámečku Pelišor – „Malý Peleš“, který
se nachází jen pár kroků opodál. Poté pojedeme na návštěvu jednoho z Drákulových
hradů – Bran, kde prý nocoval sám kníže
Vlad Tepes (Drákula), a který se stal populární zejména díky knize „Hrabě Drákula“
od Brama Stokera. Přes horské lyžařské
středisko Poiana Brašov přijedeme do
největšího města Sedmihradska, Brašova,
které je také nazýváno „rumunský Salzburg“. Prohlédneme si historické jádro
města, kterému vévodí budovy Staré radnice
a Černý kostel, brána Poarta Schei i nejužší
ulička v Rumunsku Strada Sforii. Nocleh.
4. den: Snídaně. Horské středisko Busteni,
odkud vyjedeme lanovkou do pohoří
Bucegi. Od horní stanice lanovky u chaty
Cabana Babele (2200 m) to budeme mít jen
kousíček k pozoruhodnému skalnímu útvaru známému jako Babelská sfinga, od níž
se nám naskytne nádherný výhled do okolí.
Od Babelské sfingy budou moci zájemci

také podniknout kratší túry, nebo jen tak
vnímat krásy kolem. Odpoledne sjedeme
lanovkou zpět do Busteni a odjedeme do
letoviska Sinaia, zde navštívíme klášter
a vychutnáme půvaby nejluxusnějšího horského střediska Rumunska, které se nazývá
„Perlou Karpat“. Nocleh.
5. den: Snídaně. Celodenní výlet do rumunského hlavního města Bukurešť, které
získalo v minulosti přídomek „Paříž východu“. Během okružní jízdy se seznámíme
s nejdůležitějšími pamětihodnostmi. Pojedeme bulvárem Kiseleva a třídou Calea
Victoriei, uvidíme Vítězný oblouk, Královský
palác, náměstí Revoluce, překrásné Atheneum i druhou největší budovu na světě
– Palác Parlamentu vybudovaný za vlády
Ceaušesca. Projdeme se také zachovalými
uličkami ve staré obchodní čtvrti, kde
budeme mít i čas vychutnat starobylou
atmosféru tohoto velkoměsta ve svém volném čase. Cestou zpět se ještě zastavíme
ve Skanzenu rumunské vesnice. Nocleh.
6. den: Snídaně. Návštěva „perly Sedmihradska“ – města Sighisoara (UNESCO),
které je jedním z největších a dodnes obydlených středověkých hradů. Celé město
bylo obehnáno hradbami, z nichž se zachovalo devět obranných věží. Doménou města
je věž s velkým orlojem s pohybujícími se
figurkami, která se tyčí při hlavním vjezdu
do pevnosti. Nalezneme zde také dům, kde
se prý narodil kníže Vlad Tepes, který už po
několik století straší po světě pod maskou
Drákuly. Odpoledne odjezd do ČR.
7. den: Návrat v ranních hodinách.
Č. zájezdu
Termín
Cena
192QRUB01 18.06.–24.06. 9190
192QRUB02 23.07.–29.07. 9190

Odjezd
N1,8
N1,8

Cena zahrnuje: 5 nocí se snídaní v 3*hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), průvodce,
dopravu autobusem.
Slevy: 3. osoba na přistýlce (omezené
množství) 500 Kč.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 3000 Kč,
4 večeře 1590 Kč, komplexní pojištění 210 Kč.
Poznámka: Odjezdové místo N8 bez příplatku.
Doporučená výměna na vstupy: 50 EUR

Brašov

Sighisoara

Busteni
Bran

Babele

Bukurešť
Peleš
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Chorvatsko

KOUZELNÝ JADRAN, PERLY SLOVINSKA A BENÁTKY
10denní pobytově-poznávací zájezd
1. den: Odjezd ve večerních hodinách.
2. den: Ráno zastávka u Bledského jezera na
úpatí Julských Alp s teplou vodou a ostrůvkem,
na kterém je poutní kostel Panny Marie. Prohlídka Lublaně, jejíž dominantu tvoří Lublaňský
hrad, Katedrála sv. Mikuláše, Trojmostí a Dračí
most. Odjezd do Slovinského krasu, prohlídka
Škocjanské jeskyně. Přejezd na ubytování na
pobřeží Jadranu. Večeře a nocleh.
3. den: Snídaně. Odpočinek na pláži. Večeře a nocleh.
4. den: Snídaně. Celodenní výlet po Istrii.
Prohlídka Puly, jednoho z nejstarších měst
na jadranském pobřeží, známého svým
římským amfiteátrem. Návrat na ubytování
přes přírodní rezervaci Limski fjord, kde se
pěstují ústřice a slávky jedlé. Večeře a nocleh.
5. den: Snídaně. Odpočinek na pláži. Možnost fakultativního celodenního výletu na
Brijunské ostrovy. Návrat na ubytování.
Večeře a nocleh.
6. den: Snídaně. Odpočinek na pláži. Večeře a nocleh.
7. den: Snídaně. Celodenní výlet do historické
Poreče s tradičními istrijskými kamennými domy
a bludištěm ulic. Prohlídka Eufráziovy baziliky,
její součástí je biskupský palác, baptisterium
a kampanila. Projdeme se dva tisíce let starou
Dekumanskou ulicí, navštívíme přístav a místní
trhy. Pokračujeme do města Motovum, které
je obklopené hradbami a v jehož blízkých lesích

rostou lanýže. Prohlídka Pazinu s Pazinskou
propastí. Návrat na ubytování. Večeře a nocleh.
8. den: Snídaně. Individuální program.
Možnost fakultativního celodenního lodního výletu s rybím piknikem do Limského
fjordu, se zastávkou v Rovinji a Vrsaru.
Návrat na ubytování. Večeře a nocleh.
9. den: Snídaně. Odjezd autobusem do Itálie
do Punta Sabioni, odtud lodí okolo ostrovů
Murano, Burano, Torcello a Lido do
Benátek. Prohlídka nejzajímavějších míst
– náměstí sv. Marka, bazilika sv. Marka,
Dóžecí palác, kostel sv. Jana a Pavla, kanál
Grande. Návrat lodí zpět do Punta Sabioni
a autobusem odjezd do ČR.
10. den: Návrat časně ráno.
Č. zájezdu
Termín
Cena
192JCKB01 06.09.–15.09. 9790

Odjezd
N1–4

Odjezd bez příplatku z Písku, Vodňan
a Českých Budějovic.
Cena zahrnuje: 7 nocí v hotelu s polopenzí
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
klimatizovaným autobusem, pobytovou taxu,
průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 300 Kč,
1lůžkový pokoj 900 Kč, pokoj s balkonem
490 Kč/os., pokoj s balkonem na mořskou
stranu 990 Kč/os.
Slevy: dítě do 12 let na přistýlce 500 Kč.
Pozn.: dospělá osoba na přistýlce není možná.
Doporučená výměna na vstupy: 250 HRK,
40 EUR.

SEVERNÍ JADRAN A JEHO OSTROVY
9denní pobytově-poznávací zájezd
1. den: Odjezd ve večerních hodinách.
2. den: Prohlídka italského Terstu s řadou
krásných paláců a zámku Miramare,
postaveného na skalních útesech nad mořem
a obklopeného nádhernými zahradami.
Odjezd na ubytování. Večeře a nocleh.
3. den: Snídaně. Odpočinek na pláži. Večeře a nocleh.
4. den: Snídaně. Okruh po ostrově Krk,
největším jaderském ostrově s neokoukanými přírodními scenériemi a malebnými
městečky. Prohlídka hlavního města ostrova Krk s trojlodní křesťanskou bazilikou,
pitoreskní městečko Vrbenik a turisticky
atraktivní Baška s úzkými uličkami a průchody a dlouhou oblázkovou pláží. Zastávka
v přímořských lázních Opatija s noblesními
lázeňskými domy obklopenými bujnou zelení parků a zahrad s exotickými květinami.
Návrat na ubytování. Večeře a nocleh.
5. den: Snídaně. Prohlídka jednoho z největších a nejstarších měst na Istrii Puly s překrásným římským amfiteátrem. Návštěva
starobylé Rovinje, prohlídka a možnost
koupání. Zastávka u vyhlídky nad Limským
zálivem a historické městečko Pazin se
středověkým hradem nad propastí. Návrat
na ubytování. Večeře a nocleh.
6. den: Snídaně. Odpočinek na pláži. Možnost fakultativního výletu trajektem na ostrov
Cres–tajemné hory a městečka na skalních
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útesech, historické město Osor, přes most
na ostrov Lošinj. Prohlídka malebného
městečka Mali Lošinj a koupání v zátoce
Čikat. Návrat na ubytování. Večeře a nocleh.
7. den: Snídaně. Návštěva Slovinské riviéry.
Prohlídka městečka Piran, jednoho z nejkrásnějších na Slovinském pobřeží. Krátký
přejezd do noblesní Portorože a cestou
zpět na ubytování zastávka v Poreči. Večeře
a nocleh.
8. den: Snídaně. Návštěva Postojenských
jeskyní – 20 km podzemních chodeb, jízda
podzemním vláčkem. Zastávka v hlavním
města Slovinska Lublani, kterému dominuje hrad, z jehož věží je výhled až k Julským
Alpám a jeho prohlídka. Odjezd do ČR.
9. den: Návrat v ranních hodinách.
Č. zájezdu
Termín
Cena Odjezd
192JCDB01 30.08.–07.09. 11990 N3,8,9
Odjezd bez příplatku z Prahy, Pardubic,
Hr. Králové a Brna.
Cena zahrnuje: 6 nocí v hotelu s polopenzí
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
klimatizovaným autobusem, pobytovou taxu,
průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 270 Kč, 1lůžkový
pokoj 2500 Kč, výlet na ostrov Cres 400 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 40 EUR,
250 HRK.

NÁRODNÍ PARKY CHORVATSKA S POBYTEM U MOŘE

Chorvatsko

10denní pobytově-poznávací zájezd
1. den: Odjezd odpoledne.
2. den: Dopoledne prohlídka NP Plitvická
jezera (UNESCO), tvořeného 16 terasovitě
položenými jezery propojenými vodním
tokem s množstvím vodopádů a peřejí na
délce 8 km. Ubytování na Zadarské riviéře.
Večeře a nocleh.
3. den: Snídaně. Odpočinek na pláži. Večeře a nocleh.
4. den: Snídaně. Prohlídka starého přístavního města Šibenik, kterému dominují pevnost sv. Anny, katedrála sv. Jakuba, gotické
kostely, renesanční radnice a biskupský
palác. Přejezd do NP Krka s nádhernými
vodopády a mlýnicemi, možnost koupání
pod vodopády a ochutnávka místních likérů.
Návrat na ubytování. Večeře a nocleh.
5. den: Snídaně. Celodenní fakultativní lodní
výlet s rybím piknikem na Kornatské ostrovy, zastávka u jezera Telaščica, možnost
koupání, procházka k útesům. Navečer
návrat na ubytování. Večeře a nocleh.
6. den: Snídaně. Půldenní výlet do Zadaru
a prohlídka historického centra s římskými
památkami a rotundou sv. Donáta. Odpoledne individuální volno, po večeři
návštěva Biogradu s nádhernou promenádou a starými úzkými uličkami. Návrat na
nocleh.
7. den: Snídaně. Celodenní výlet do pohoří Velebit – Velká Paklenická soutěska,

jeskyně Matina peč, možnost koupání
u hotelu Alan ve Starigradu. Navečer
odjezd na ubytování. Večeře a nocleh.
8. den: Snídaně. Odpočinek na pláži. V termínech 21.06. a 30.08. výlet do největšího
města chorvatského pobřeží Splitu a historického Trogiru. Večeře a nocleh.
9. den: Snídaně. Odpočinek na pláži. Navečer odjezd do ČR.
10. den: Návrat v ranních hodinách.
Č. zájezdu
192JCMB01
192JCMB02
192JCMB03
192JCMB04
192JCMB05
192JCMB06

Termín
21.06.–30.06.
28.06.–07.07.
05.07.–14.07.
16.08.–25.08.
23.08.–01.09.
30.08.–08.09.

Cena Odjezd
10790 N1,2,4
10990 N1,2,4
11290 N1,2,4
11290 N1,2,4
11290 N1,2,4
10990 N1,2,4

Odjezd bez příplatku z Písku, Vodňan
a Českých Budějovic.
Cena zahrnuje: 7 nocí v hotelu s polopenzí
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
klimatizovaným autobusem, pobytovou taxu,
průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 300 Kč,
1lůžkový pokoj 4850 Kč, pokoj s balkonem
mořskou stranu 450 Kč/os.
Slevy: dítě do 12 let na přistýlce 5000 Kč,
3. osoba na přistýlce 500 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 600 HRK.

NÁRODNÍ PARKY A PŘÍRODNÍ KRÁSY CHORVATSKA
6denní pobytově-poznávací zájezd
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách.
2. den: Návštěva Národního parku Paklenica v pohoří Velebit, procházka divokou
přírodou kaňonem Velké Paklenice. Prohlídka Zadaru, starobylého města s úžasnou
atmosférou na poloostrově obehnaném
opevněním. Přejezd na ubytování. Večeře
a nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd do Šibeniku, prohlídka historického centra s katedrálou sv.
Jakuba z 11. století. Přejezd do Národního
parku Krka s proslulými vodopády, kaskádami a jezírky. Procházka u vodopádu
Skradinski Buk, kde řeka vytváří terasovité
kaskády a na úseku 400 m padá do hloubky
45 metrů, možnost koupání. Návrat na
ubytování. Večeře a nocleh.
4. den: Snídaně. Návštěva největšího města
chorvatského pobřeží Splitu (UNESCO),
prohlídka starého města s Diokleciánovým
palácem, městským parkem a noblesním
pobřežím s promenádami a kavárnami.
Přejezd do Trogiru, jehož historické jádro
města je na seznamu UNESCO, návštěva starého města obehnaného hradbami s paláci,
kostely a měšťanskými domy, katedrálou
sv. Vavřince s klenotnicí. Návrat na ubytování. Večeře a nocleh.
5. den: Snídaně. Návštěva známého národního parku Plitvická jezera (UNESCO)
s jezírky, vodopády a kaskádami, jejichž

romantická nádhera nás přenáší do časů
našeho dětství do slavných indiánek o Vinnetouovi. NP je tvořen soustavou 16 jezer
spojených 90 vodopádovými kaskádami.
Odjezd do ČR.
6. den: Návrat v ranních hodinách.
Č. zájezdu
192JCEB01
192JCEB02

Termín
16.05.–21.05.
27.09.–02.10.

Cena
5990
5990

Odjezd
N4,9
N4,9

Odjezd bez příplatku z Prahy, Písku a Českých
Budějovic.
Cena zahrnuje: 3 noci v penzionu s polopenzí
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu klimatizovaným autobusem, pobytovou taxu, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 180 Kč, 1lůžkový
pokoj 1050 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 550 HRK.
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Chorvatsko

PERLY JIŽNÍ DALMÁCIE, BOSNA A HERCEGOVINA
10denní pobytově-poznávací zájezd
1. den: Odjezd v podvečerních hodinách.
2. den: Prohlídka města Jajce s hradem
a Medvědí věží, kde tloušťka zdí dosahuje
až 6 metrů. Vodopád řeky Plivy a zastávka
u Plivských jezer. Přejezd do městečka Travnik,
které je položené na dně úzké rokle, jíž protéká
řeka Lašva a sevřené horami. Uvidíme mešitu,
hodinovou věž a hrad. Nocleh v Sarajevu.
3. den: Snídaně. Prohlídka Sarajeva, města,
kde byl spáchán atentát na Františka
Ferdinanda d’Este. Uvidíme bývalou radnici inspirovanou maurskými stavbami ve
Španělsku, kamenný most a nejstarší mešitu.
Zastávka u zlověstně bublajícího zřídla Vrelo
Bosne, které po 50 metrech vytvoří 50 metrů
širokou řeku. Návrat na ubytování.
4. den: Snídaně. Kaňonem řeky Neretvy dojedeme do Mostaru (UNESCO), prohlídka
města. Zastávka v Medjugorje u jednoho
z nejznámějších mariánských poutních míst.
Romantické vodopády řeky Kravice, které
při vyšším stavu vody připomínají Plitvice.
Přejezd do Neumu. Večeře a nocleh.
5. den: Snídaně. Odpočinek na pláži. Večeře a nocleh.
6. den: Snídaně. Celodenní výlet na poloostrov Pelješac, zastávka v Orebiči. Možnost
fakultativního výletu lodí na Korčulu.
Prohlídka rybářského města Ston, které je
známé těžbou soli a kde se nachází druhá
největší zeď na světě hned po Velké čínské

Černá Hora

Č. zájezdu
192JCJB01
192JCJB02

Termín
Cena Odjezd
21.06.–30.06. 12390 N3,8,9
23.08.–01.09. 12390 N3,8,9

Odjezd bez příplatku z Prahy, Pardubic, Hr. Králové
a Brna.
Cena zahrnuje: 7 nocí v penzionu a v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 7 snídaní,
5 večeří, dopravu klimatizovaným autobusem,
pobytovou taxu, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 300 Kč, 1lůžkový
pokoj 2500 Kč.
Dop. výměna na vstupy: 40 BAM, 700 HRK.

KRÁSY ČERNÉ HORY S VÝLETEM DO ALBÁNIE
10denní pobytově-poznávací zájezd
1. den: Odjezd kolem poledne.
2. den: Dopoledne příjezd do Černé Hory,
ubytování (7 nocí) a individuální program.
Večeře a nocleh.
3. den: Snídaně. Projížďka okolo Velké pláže
u Ulcinju až k řece Bojaně, kde se nachází
spousta tradičních rybích restaurací.
Možnost koupání. Při zpáteční cestě prohlídka starobylého Ulcinju, který býval
sídlem alžírských pirátů, návštěva pevnosti.
Večeře a nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd do fjordu Boka
Kotorská, krátká plavba lodí z Perastu
k ostrůvku s kostelíkem Gospa od Škrpjela.
Prohlídka historického Kotoru, města námořníků a starobylé Budvy, se spletí úzkých
uliček. Zastávka u Sv. Štefanu a kláštera
Reževiči. Večeře a nocleh.
5. den: Snídaně. Celodenní výlet do Albánie.
Navštívíme kupecké město Shkodra. Vyjdeme na pevnost Rozafu z které je krásný
výhled na Skadarské jezero a na albánské
řeky Bojanu a Drin. Procházka městem
Skadar – kostely, mešity a návštěva tržnice.
Večeře a nocleh.
6. den: Snídaně. Odpočinek na pláži. Večeře a nocleh.
7. den: Snídaně. Odjezd do Starého Baru,
kde roste nejstarší olivovník na Jadranu, starý
přes 2000 let. Prohlídka Cetinje – Cetinjsky
klášter, černohorský palác Nikoly I. Při pěkném
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zdi. Návrat na ubytování. Večeře a nocleh.
7. den: Snídaně. Návštěva Omiše, malebného městečka ve skalách se strážním
hradem. Fakultativně možnost výletu po
řece Cetinje. Možnost koupání na místních
plážích. Odpoledne zastávka na Makarské
riviéře, návrat na ubytování. Večeře a nocleh.
Odpoledne zastávka na Makarské riviéře.
Návrat na ubytování. Večeře a nocleh.
8. den: Snídaně. Odpočinek na pláži.
Večeře a nocleh.
9. den: Snídaně. Odjezd do Dubrovníku,
kouzelného středověce působícího města,
které se rozkládá na úpatí strmého
skalního masivu a je ze tří stran omývané
mořem a obklopené mohutnými hradbami.
Fakultativně lodní výlet na ostrov Lokrum,
kde je krásná botanická zahrada. Možnost
koupání. Večer odjezd do ČR.
10. den: Návrat v odpoledních hodinách.

počasí vyjedeme na horu Lovčen, kde se
nachází mauzoleum krále Neguše a odkud je
nádherný výlet po okolí. Večeře a nocleh.
8. den: Snídaně. Návštěva Virpazaru, vstupního místa k jednomu z největších balkánských jezer – Skadarskému jezeru, kde žijí
sladkovodní i mořské ryby a je zde největší
ptačí rezervace v Evropě. Plavba lodí po
jezeře s občerstvením a koupáním z lodi.
Večeře a nocleh.
9. den: Snídaně. Odjezd do Dubrovníku, lanovkou na horu Srč, prohlídka města včetně
městských hradeb, fakultativně výlet lodí ze
starého přístavu ve městě na ostrov Lokrum–
pevnost, botanická zahrada. Volno na koupání, ve večerních hodinách odjezd do ČR.
10. den: Návrat v dopoledních hodinách.
Č. zájezdu
Termín
Cena Odjezd
192JHKB01 31.05.–09.06. 11290 N2,4,9
192JHKB02 13.09.–22.09. 11290 N2,4,9
Odjezd bez příplatku z Prahy, Plzně, Písku
a Českých Budějovic.
Cena zahrnuje: 7 nocí v hotelu s polopenzí
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
klimatizovaným autobusem, pobytovou taxu,
průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 300 Kč,
1lůžkový pokoj 2190 Kč.
Slevy: 3. osoba na přistýlce 700 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 70 EUR,
500 HRK.

VELKÝ OKRUH POLSKEM

Polsko

7denní zájezd
1. den: Odjezd ve večerních hodinách.
Noční přejezd.
2. den: Celodenní pobyt v oblasti Baltického moře. Městečko Malbork, ležící
necelých šedesát kilometrů od Gdaňsku,
patří k vůbec nejvyhledávanějším turistickým atrakcím v celém Polsku především pro
jeden z nejkrásnějších středověkých hradů
Evropy. Základy rozsáhlého hradního komplexu (UNESCO), stojícího na břehu řeky
Nogat, byly postaveny koncem 13. století.
Již v roce 1309 sem bylo z italských Benátek
přeneseno sídlo velmistra řádu německých
rytířů. Nejkrásnější město na Baltu Gdaňsk–
přístav, Královská cesta, Neptunova fontána, výstavné domy, Zlatá brána. Nocleh.
3. den: Návštěva Sopot – známé letovisko
u Baltského moře, lázně zde založil v r. 1823
Napoleonův lékař Jean Haffner. Významné
přístavní město Gdyně s Oceánografickým
muzeem a plovoucím muzeem – torpédoborec Błyskawica a stoletý trojstěžník Dar
Pomorza. Návštěva Slowinského národního
parku – tzv. polská Sahara, pohyblivé, až 40
metrů vysoké písečné duny. S ohledem na
přímořská jezera se místo stalo skutečným
rájem pro ptactvo. Původně malý rybářský
přístav Leba, dnes významné přímořské
letovisko na pobřeží Baltského moře.
4. den: Hlavní město Varmijsko-mazurského
vojvodství v severním Polsku Olsztyn, muzeum

lidového umění, městská brána ze 14. stol.,
kostel sv. Jakuba. Oblast Mazurských jezer
– jedna z nejoblíbenějších rekreačních oblastí
v Polsku. Více než 3000 jezer ledovcového
původu je ideálním prostředím pro kanoisty
a jachtaře. Dojezd na nocleh.
5. den: Prohlídka Varšavy, nové „staré”
město, které bylo obnoveno po zničení během
2. světové války tak úspěšně, že bylo zapsáno
na seznam UNESCO, královský zámek, národní muzeum. Dojezd na nocleh.
6. den: Unikátní solný důl Wieliczka – slaná
jezírka, přírodní jeskyně, technické důlní
zařízení, katedrála ze soli. V dole je celkem asi
300 km chodeb sestupujících do hloubky až
327 metrů. Zbytek dne strávíme v Krakově
(UNESCO) – královský hrad Wawel, katedrála,
Collegium Maius, Sukiennice, Muzeum Czartoryskych (Dáma s hranostajem). Noční přejezd.
7. den: Návrat v časných ranních hodinách.
Č. zájezdu
Termín
Cena
192LPOB01 15.07.–21.07. 8390
192LPOB02 12.08.–18.08. 8390

Malbork

Gdaňsk

Odjezd
N3,9
N3,9

Odjezd bez příplatku z Prahy, Pardubic
a Hr. Králové.
Cena zahrnuje: 4 noci v hotelu se snídaní
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
klimatizovaným autobusem, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč,
1lůžkový pokoj 1950 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 350 PLN.
Krakov

KRAKOV, MĚSTO KRÁLŮ, VĚLIČKA A PAMÁTKY UNESCO
3denní zájezd s denními přejezdy
1. den: den: Odjezd ráno. Návštěva
Kroměříže, historické centrum je vyhlášená
městská památková rezervace, exteriéry
zámku, květná zahrada (UNESCO) – pro
zájemce výstava Floria 2019, exkurze do
arcibiskupských sklepů s ochutnávkou vína.
Přejezd na ubytování. Večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Přejezd do Krakova, který
se pro své památky a krásu dostal na seznam
UNESCO. Historické centrum – Wawel,
královský zámek, pro zájemce reprezentativní renesanční interiéry, katedrála (mauzoleum sv. Stanislava, královské náhrobky,
zájemci krypta a věž se zvonem Zikmund),
Královská cesta, kostel sv. Petra a Pavla,
románský kostel sv. Ondřeje, Mariánský
chrám s největším gotickým oltářem na
světě, renesanční Sukiennice (bývalé soukenické krámy), Floriánská brána, zachovalá brána městského opevnění Barbakan,
historická budova univerzity Collegium
Maius. Dle času volno v centru Krakova
a možnost využití doporučených muzeí
nebo čas na pohodu u zmrzliny, kavárnička
nebo Pijalnia czekolady – výborná čokoláda
na pití. Odjezd na ubytování, fakultativně
večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Návštěva solného dolu
ve Věličce, světový unikát, jedna z hlavních
světových památek UNESCO. Podzemní
prostory, solná jezera a především komplex

kaplí, mj. kaple sv. Kingy dlouhá 54 m
a vysoká 12 m s nádhernou výzdobou,
sbírka soch ze soli, muzeum. Lehká turistika v Ojcowském národním parku, bizarní
skalní útvary. Pro zájemce zřícenina gotického hradu v Ojcově, Lokýtkova jeskyně*
(možné přesuny programu dle počasí).
Fakultativně večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Dopoledne v Krakowě,
procházka po židovské romantické čtvrti
Kazimierz (UNESCO). Návštěva poutního
místa Kalwaria Zębrzydowska (sanktuárium
a kulturní krajina na seznamu UNESCO),
jedno z nejvýznamnějších poutních míst
v Polsku s nejrozsáhlejší kalvárií tvořenou
41 kaplemi rozprostírající se na okolních
kopcích. Příklad dokonale zasazené sakrální
architektury do přírody. Pozdě večer návrat.
Č. zájezdu
Termín
192LKRB01 02.05.–05.05.

Cena
5190

Odjezd
N1

Cena zahrnuje: 3 noci se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 1 večeře,
dopravu minibusem/ autobusem, průvodce.
Zájezd se realizuje od 15 osob.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1500 Kč, večeře
450 Kč, komplexní pojištění 120 Kč., záloha na
Floria Kroměříž 100 Kč, ochutnávka a exkurze
arcibiskupské sklepy 140 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 300 Kč,
130 PLZ

Vratislav

Zámek Ksiaž
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PO STOPÁCH POLSKO-LITEVSKÉHO KNÍŽECTVÍ

Polsko

7denní zájezd s denním přejezdem
Sandoměř

Bialystok

Kaunas

Trakaj
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1. den: Odjezd v ranních hodinách.
Prohlídka města Sandoměř. Město patří
k nejkrásnějším a nejstarším v Polsku.
Vypíná se nad řekou Vislou a uchovává si
atmosféru minulosti středověkého sídla.
Má královský hrad, Opatovskou bránu, kostel sv. Jakuba, který je jeden z nejstarších
cihlových kostelů v Polsku, také Dlugoszův
dům je dokonalý příklad gotického obytného domu. Po prohlídce odjedeme do Lublinu. Město, které harmonicky utvářela
polská a židovská kultura, je též nazýváno
„polský Jeruzalém“. Nocleh.
2. den: Snídaně. Zamíříme do města Zamość
založeného v 16. století jako výsledek spolupráce italského architekta Bernarda Meranda se šlechticem a kancléřem Janem
Zamoyským, jehož kupní síla byla dvakrát
větší než kupní síla Billa Gatese. Propojení
italských a středoevropských vlivů se odrazilo v architektonické jedinečnosti města
zapsaného již v roce 1992 na seznam
UNESCO. Odpoledne se budeme věnovat
prohlídce Lublinu, města s množstvím
kaváren a restaurací s polskou a židovskou
kuchyní. Toto významné pulzující univerzitní město sehrálo několikrát důležitou
úlohu v polských dějinách. 2. světová
válka přerušila pokojnou symbiózu soužití
obyvatel různého vyznání, 40.000 židů
zahynulo v koncentračním táboře Majdanek v bezprostřední blízkosti města. Projdeme se gotickým historickým centrem
s labyrintem uliček, renesančním náměstím
s katedrálou, Dominikánským klášterem
a královským palácem. Navštívíme hradní
kapli s nádhernými středověkými byzantskými freskami. Návrat na hotel, nocleh.
3. den: Snídaně. Navštívíme barokní palác
v Kozlówce, který patří k nejzachovalejším
šlechtickým sídlům v Polsku. Byl vybudován
v 18. stol. a později přešel do rukou slavné
rodiny Zamoyských. Dnes slouží jako
muzeum, které uchovává mnohá umělecká
díla a najdeme zde jednu z nejlepších sbírek
v Polsku zahrnující nejen 19. stol., ale také
předměty každodenní potřeby. Na počátku
20. stol. byla postavena palácová kaple
po vzoru Královské kaple ve Versailles.
Kolem paláce se také rozprostírá barokní
park s fontánou a hroby napoleonských
vojáků. Odpoledne se zastavíme na hoře
Grabarka, hlavním poutním místě polských pravoslavných věřících. Poté budeme
pokračovat do Bialystoku. Město je úzce
spojené se šlechtickým rodem Branických. Tento rod byl budovatelem velkého
barokního zámku s rozsáhlým parkem
a celý komplex bývá označovaný jako „polské Versailles“. V centru města nás upoutá
novogotická katedrála Nanebevzetí P. Marie, pravoslavné chrámy sv. Mikuláše i modernistický chrám sv. Rocha, dokončený
v roce 1946. Po prohlídce se ubytujeme
v Bialystoku. Nocleh.
4. den: Snídaně. Vypravíme na výlet do úžasného Bělověžského národního parku

(UNESCO). Jedná se o poslední místo v Evropě, na kterém se dochoval původní nížinný
prales. Tato magická rezervace s obrovskými stromy byla vyhlášeným lovištěm polských králů, ale i ruských carů. Národní park
proslul záchranou zubra evropského, které
zde i uvidíme. Odpoledne se vydáme podél
běloruských hranic do vesnice Kruszyniany, která je hlavním střediskem tatarské
menšiny v Polsku. Zde můžeme navštívit
mešity, tatarskou jurtu, malé muzeum
i pravou tatarskou restauraci. Cestou zpět
na ubytování se ještě zastavíme v městečku
Supraśl, které zdobí řecko-katolický chrám
Zvěstování Panny Marie, který se pyšní
goticko-byzantskou architekturou. Návrat
na ubytování v Bialystoku. Nocleh.
5. den: Snídaně. Vydáme se severovýchodním Polskem na cestu do největší z pobaltských republik, do Litvy. Kolem
poledne dojedeme do Kaunasu. Druhé
největší litevské město leží na soutoku řek
Neris a Nemunas a svůj půvab ukazuje
na proslulé Aleji Svobody, která je kouzelnou promenádou města, svým šarmem
vyniká i Radniční náměstí a Bílá labuť, tak
místní označují budovu historické radnice.
Uvidíme i Perkunasův dům, katedrálu sv.
Petra a sv. Pavla a Kaunaský hrad. V podvečer dorazíme do hlavního města Vilniusu. Nocleh.
6. den: Snídaně. Lanovkou si vyjedeme
na Gediminasův hrad a vychutnáme si
úžasné panorama Říma severu, poté si
prohlédneme katedrální chrám s barokní
kaplí sv. Kazimíra, univerzitu, prezidentské sídlo, okouzlující kostelík sv. Anny,
tolik obdivovaný Napoleonem. Navštívíme
Muzeum jantaru, kostel sv. Kazimira, pravoslavný chrám sv. Ducha a renesanční
Jitřní bránu. Jistě bude možnost ochutnat
v restauracích na Zámecké ulici litevskou
specialitu knedlíčky cepelinai, i třeba zakoupit si malý šperk z baltského zlata – jantaru.
V pozdním odpoledni se již na cestě domů
zastavíme v městečku Trakai, kde je stejnojmenný hrad, symbol litevské národní
hrdosti. V městečku na jezeře Galvé žijí
příslušníci turkotatarské menšiny Karaimů
a zachovaly se zde jejich typické dřevěné
domky. Odjezd do ČR.
7. den: Návrat v dopoledních hodinách.
Č. zájezdu
Termín
Cena Odjezd
192LPLB01 01.07.–07.07. 10790
N8,9
Cena zahrnuje: 5 nocí se snídaní v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2500 Kč,
5 večeří 1790 Kč, komplexní pojištění 210 Kč.
Slevy: 3. osoba na přistýlce 800 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 55 PLN
+ 15 EUR.
Poznámka: odjezdové místo Praha a Brno bez
příplatku.

POBALTÍ

Litva, Lotyšsko, Estonsko

8denní zájezd
1. den: V Odlet z Prahy/Vídně do Vilniusu,
transfer do hotelu, ubytování. Dle časových
možností a letového řádu večerní procházka městem. Nocleh
2. den: Snídaně. Dopoledne budeme
poznávat město Vilnius, historické centrum
památkou UNESCO. Projdeme se uličkami
převážně barokního starého města, které
můžeme pozorovat i z Gedmiminova vrchu
se starým hradem. Centrem města je Katedrální náměstí s klasicistní bílou katedrálou,
věží a sochami litevských knížat. Město
má i mnoho kostelů, mezi nimiž je skvostem cihlový kostel sv. Anny. Odpoledne
odjedeme na výlet do bývalého hlavního
litevského města Trakai, vystavěného
v malebné oblasti jezer a ostrovů. Toto
místo je vyhledáváno turisty zejména kvůli
pohádkovému cihlovému vodnímu hradu,
který se tyčí na ostrově obklopeném
několika jezery. Po procházce a návštěvě
hradu návrat na ubytování ve Vilniusu.
Možnost procházky městem. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjedeme do města
Klaipeda na pobřeží Litvy, přesun trajektem na písečný poloostrov Kurská
kosa v jihovýchodním cípu Baltského moře,
zařazený do seznamu UNESCO. Projížďka
litevskou částí poloostrova a procházka
touto přírodní atrakcí tvořenou zejména
vysokými písečnými dunami, často porostlými lesy. K večeru návrat do Klaipedy
na ubytování. Možnost procházky městem.
Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd z Klaipedy
k městu Šiauliai, návštěva jedné z nejvyhledávanějších zajímavostí Litvy, Křížový
vrch. Ohromí nás tisíce křížů různých
tvarů a velikostí. Okolo poledne přejezd
do hlavního města Lotyšska Rigy, bývalého
hanzovního města s výraznou secesní architekturou. Projdeme se Starým městem
(UNESCO) s románskou monumentální
katedrálou, rižským zámkem, který je dnes
sídlem prezidenta, nádherně zdobeným
domem Černohlavců i řadou dalších historických budov. K večeru ubytování v hotelu v Rize. Možnost procházky městem.
Nocleh.
5. den: Snídaně. Odjezd k západnímu
pobřeží Estonska, kde navštívíme největší
západoestonské souostroví. Trajektem
přejedeme na ostrov Muhu, památkově
chráněná vesnice Koguva s několik staletí
starými domy pochází ještě z období
švédské nadvlády a dodnes užívanými. Zachované tři větrné mlýny, které ale uvidíme
i na mnoha dalších místech souostroví.
Naším hlavním cílem bude největší estonský
ostrov Saaremaa který je často nazýván
ostrovem chleba, piva a větrných mlýnů,
které budeme obdivovat především u kopce
větrných mlýnů Angla. Čeká nás i prohlídka asi 100 m širokého kráteru po meteoritu
u Kaali, který patří k největším evropským
kráterům. K večeru navštívíme starobylé
hlavní město Kuressaare se středověkým

biskupským hradem, který patří k největším
v Pobaltí i krásné pobřežní scenérie tohoto
lázeňského městečka. Ubytování na ostrově
Saaremaa v Kuressaare v lázeňském hotelu
u pláže. Nocleh.
6. den: Snídaně. Ráno odjezd na trajekt
zpět na pevninu a přejezd do hlavního
města Estonska. Prohlídka Tallinu, jednoho
z nejmalebnějších měst Evropy, staré město
památka UNESCO – Horní město s hradem
Toompea, kde sídlí estonský parlament
i vláda, katedrála Alexandra Něvského,
krásné vyhlídky na staré město. Budeme
pokračovat do Dolního města s gotickou
radnicí ze 14. stol. a řadou hanzovních
a kupeckých domů. Večer ubytování
v hotelu v Tallinnu a možnost procházky
městem. Nocleh.
7. den: Snídaně. Odjezd na pobřeží finského zálivu do estonského národního
parku Lahemaa s typickou pobřežní
krajinou severního Estonska. Park je proslaven nejen nádhernou přírodou s lesy, zátokami a poloostrovy vybíhajícími hluboko
do moře, ale i historickými budovami
a rybářskými vesničkami. Návštěva typického šlechtického sídla Palmsee Manor
a za hezkého počasí i procházka zdejší
divokou krajinou. Zastávka v pobřežní
vesnice Käsmu s bohatou námořní historií,
díky které je nazýváno vesnicí kapitánů.
Možnost procházky podél pobřeží k bludným kamenům nebo návštěvy Mořského
muzea. Odpoledne návrat do Tallinnu
a návštěva barokního paláce Kadriorg
s překrásnými květinovými zahradami. který
nechal na začátku 18. století postavit ruský
car Petr Veliký pro svou ženu Kateřinu I.
Večer návrat do hotelu v Tallinnu, možnost
procházky. Nocleh.
8. den: Snídaně. Dopoledne transfer
na letiště a odlet do Prahy/Vídně .
Č. zájezdu
192NTEL01

Termín
15.08.–22.08.

Cena
25990

Vilnius

Trakai
Šiauliai

Saaremaa

Cena zahrnuje: 7 nocí se snídaní v hotelu
3* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), letecká
doprava včetně tax, dopravu autobusem dle
programu, průvodce, trajekt na Kurskou kosu
a zpět, trajekt na ostrov Muhu a zpět.
Příplatky: 6x večeře 3000 Kč, jednolůžkový
pokoj 5500 Kč, komplexní pojištění 240 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 40 EUR.
Koguva
Kadriorg
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Pobaltí

POBALTSKÉ REPUBLIKY A PETROHRAD
10denní zájezd
1. den: Odjezd odpoledne, přejezd přes
Polsko.
2. den: Hlavní město Lotyšska Riga se starým
městem na východním břehu řeky Daugavy.
Kromě starého centra s historickými, architektonickými a kulturními památkami se
zde nachází také několik ulic s množstvím
krásných secesních domů, díky kterým je
Riga skvostem secesní architektury. Nocleh.
3. den: Snídaně. NP Gauja – unikátní
přírodní scenérie se zalesněným údolím
řeky Gauji a cihlový hrad Turaida, který
se tyčí přímo nad jejími vodami. Odjezd do
Tallinnu. Nocleh.
4. den: Snídaně. Krásy estonské metropole
Tallinnu si vychutnáme při pěší procházce
městem. Ve zdejších uličkách si budeme
připadat jako bychom se v čase vrátili
o několik staletí zpět. Projdeme se starým
hanzovním městem, které je z velké části
obehnáno původními hradbami. Uvidíme
starobylou lékárnu a radnici a na hradním návrší Toompea katedrálu Alexandra
Něvského. Přejezd na nocleh k Petrohradu.
5. den: Snídaně. Letní sídlo ruských carů
Petrodvorce – palácový a parkový komplex
z 18. a 19. století vybudovaný carem Petrem
Velikým, kde je umístěno přes 170 fontán.
Přejezd do Petrohradu – procházka historickým centrem, Petropavlovská pevnost,
chrám Vzkříšení Krista, Něvský prospekt

a další. Večerní výlet do krásně osvícenéhocentra města. Nocleh.
6. den: Snídaně. Přejezd do bývalého
carského sídla Puškina (Carskoje Selo),
jemuž dominuje Kateřinský palác s Jantarovou komnatou. Pokračování prohlídky
Petrohradu. Nocleh.
7. den: Snídaně. Dokončení prohlídky
Petrohradu – Zimní palác, Ermitáž, Palácové náměstí s Alexandrovým sloupem,
procházka po Něvském prospektu, hlavní
tepně Petrohradu. Možnost plavby lodí po
Něvě. Noční přejezd do Litvy.
8. den: Příjezd do Vilniusu hlavního a největšího města Litvy, prohlídka historického
centra. Nocleh.
9. den: Snídaně. Návštěva vodního hradu
Trakai, jedinečné památky v přírodním
parku nedaleko Vilniusu. Odjezd do ČR.
10. den: Příjezd v ranních hodinách.
Č. zájezdu
Termín
Cena Odjezd
192NTCB01 22.07.–31.07. 13990
N3,9
192NTCB02 09.08.–18.08. 13990
N3,9
Odjezd bez příplatku z Prahy, Pardubic
a Hr. Králové.
Cena zahrnuje: 6 nocí v hotelu se snídaní
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
klimatizovaným autobusem, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 300 Kč, 1lůžkový
pokoj 2800 Kč, vízum do Ruska 2290 Kč,
Carské Selo s Janatovou komnatou 890 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 130 EUR.

MALÝ OKRUH POBALTÍM
7/8denní zájezd
1. den: Odjezd kolem poledne, přejezd
přes Polsko do Litvy.
2. den: Příjezd do Vilniusu (UNESCO)
hlavního města Litvy, které svým půvabem
a atmosférou připomíná Prahu, jeho staré
město patří k nejrozsáhlejším městským
jádrům v Evropě. Procházka historickým
centrem. Nocleh.
3. den: Snídaně. Návštěva vodního hradu
Trakai, jedinečné památky v přírodním
parku nedaleko Vilniusu se 61 jezery, který
kdysi býval sídlem litevských knížat. Unikátní
skanzen Rumšiškés a Kaunas – město na
soutoku řek Nemunas a Neris se starým hradem a radnicí zvanou „Bílá labuť“. Nocleh
v Kaunasu.
4. den: Snídaně. Zastávka v Šiauliai,
navštívíme Horu křížů – několik tisíc křížů
symbolizujících utrpení Krista i prostých
Litevců. Přejezd do Lotyšska, kde uvidíme
velkolepý barokní zámek Rundále – sídlo
kuronských vévodů, který byl postavený
podle předlohy francouzského Versailles.
Nocleh u Tallinnu.
5. den: V termínu 30.6.–7.7. fakultativní
výlet do Helsinek (ranní trajekt cca 2,5 hodiny) – Olympijský stadion, hala Findlandia,
kostel ve skále Temppeliaukio, prezidentský
palác, Senátní náměstí s katedrálou aj.
Večer plavba zpět, návrat do hotelu v pozdních hodinách.
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5. (6.) den: Snídaně. Prohlídka malebné
estonské metropole Tallinn (UNESCO),
města ležícího u Finského zálivu – Staré
město, hanzovní cechovní a kupecké domy,
starobylé kostely. Dojdeme až na návrší
Toompea, kterému vévodí pravoslavná
katedrála Alexandra Něvského. Přejezd do
Lotyšska, nocleh v Rize.
6. (7.) den: Snídaně. Hlavní město Lotyšska
Riga (UNESCO) se starým městem na
východním břehu řeky Daugavy. Kromě
spousty historických památek najdeme
v Rize také mnoho pouličních prodavačů
suvenýrů z jantaru, menších či větších tržišť,
kaváren, galerií a vynikajících restaurací.
Odjezd do ČR, noční přejezd.
7. (8.) den: Příjezd do Prahy kolem poledne.
Č. zájezdu
Termín
192NTDB01 30.06.–07.07.
192NTDB02 05.08.–11.08.

Cena
8990
8290

Odjezd
N3,9
N3,9

Odjezd bez příplatku z Prahy, Pardubic
a Hr. Králové.
Cena zahrnuje: 4 (5) nocí v hotelu (2lůžkové
pokoje s příslušenstvím), 4 (5) snídaní, dopravu
klimatizovaným autobusem, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/240 Kč,
1lůžkový pokoj 1850 Kč/2350 Kč, výlet do
Helsinek 1250 Kč (pouze termín 30.6.-7.7.).
Doporučená výměna na vstupy: 90 EUR.

PETROHRAD – MĚSTO UMĚNÍ

Rusko

5denní zájezd
1. den: Odlet z Prahy do Petrohradu, transfer do hotelu. Nocleh.
2. den: Snídaně. Okružní jízda Petrohradem, při které uvidíte tepnu města – Něvský
prospekt a palác ve Smolném. Dále pak
Palácové náměstí, Letní sad a Měděného
jezdce – památník zakladatele města Petra
Velikého. Odpoledne prohlídka světově
proslulé Ermitáže, jejíž sbírka čítá několik
milionů exponátů, budete mít možnost nahlédnout do komnat Zimního paláce. Nocleh.
3. den: Snídaně. Výlet do bývalého carského sídla Puškino (Carskoje Selo), jemuž
dominuje monumentální Kateřinský palác
pojmenovaný na počest Kateřiny Veliké
a určitě vás potěší návštěva světoznámé Jantarové komnaty. Odpoledne po návratu
do Petrohradu návštěva Petropavlovské
pevnosti, místa posledního odpočinku
Romanovců. Osobní volno s možností
plavby po něvských kanálech. Nocleh.
4. den: Snídaně. Výlet do letního sídla
ruských carů Petrodvorců – procházka po
palácovém a parkovém komplexu z 18.a 19.
století vybudovaného na ploše 800 ha carem
Petrem Velikým, kde uvidíte Velký palác,
palác Petra I., paláce Marli a Montplaisir
a pavilon Ermitáž s více než 170 fontánami, z nichž nejznámější jsou centrální Velká
kaskáda, Šachová hora, kaskády Zlatá hora,
socha Samsona bojujícího se lvem, Římské

fontány a fontána Slunce tvořící s parky
velkolepý komplex. Odpoledne po návratu
do Petrohradu volný program. Nocleh.
5. den: Snídaně. Návštěva chrámu sv. Izáka, který byl postaven na tisících kůlech a je
nejkrásnějším kostelem města. Možnost
výstupu na vyhlídkový ochoz, odkud je
nezapomenutelný výhled na historické centrum. Individuální volno, transfer na letiště
a samostatně odlet do Prahy.
Č. zájezdu
192NPEL01
192NPEL02
192NPEL03
192NPEL04
192NPEL05
192NPEL06
192NPEL07

Termín
17.05.–21.05.
07.06.–11.06.
21.06.–25.06.
05.07.–09.07.
09.08.–13.08.
06.09.–10.09.
26.09.–30.09.

Cena
18990
19990
19990
19990
19990
18990
18990

Cena zahrnuje: 4 noci v hotelu se snídaní
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), leteckou
přepravu Praha–Petrohrad–Praha, dopravu na
místě dle programu, místního česky mluvícího
průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 150 Kč, vízum
do Ruska 2290 Kč, 4 večeře 2490 Kč, 1lůžkový
pokoj 3990 Kč.
Pozn.: vstupy do Ermitáže, Kateřinského paláce
s Jantarovou komnatou, paláce v Petrodvorcích, chrámu sv. Izáka a Petropavlovské pevnosti je nutné závazně zarezervovat nejpozději
měsíc před odletem. Platba na místě v EUR.
Doporučená výměna na vstupy: 90 EUR.

METROPOLE RUSKA – MOSKVA A PETROHRAD
8denní zájezd
1. den: Odlet z Prahy do Moskvy, transfer do
hotelu. Nocleh.
2. den: Snídaně. Okružní jízda Moskvou–
Rudé náměstí, obchodní centrum GUM, Velké
divadlo a Manéž, Leninský prospekt, vyhlídka
na Moskvu z Vrabčích hor u Lomonosovy
univerzity, chrám Krista Spasitele. Uvidíme
Novoděviččí klášter a navštívíme hřbitov, kde
jsou pohřbeny osobnosti ruské kultury i politické scény. Dle časových možností zastávka
na Vítězné hoře, místě oslav velkých výročí.
Odpoledne návštěva Treťjakovské galerie
s díly významných ruských umělců. Nocleh.
3. den: Snídaně. Prohlídka Kremlu a chrámů
na Chrámovém náměstí (Archangelskij, Blagověššenskij a Uspenskij), Carský zvon a Carské
dělo. Odpoledne individuální volno. Nocleh.
4. den: Snídaně. Výlet do Sergijev Posad
(Zagorsk) – Trojickosergijevský mužský klášter
s typickou ruskou chrámovou architekturou se
zlatými kopulemi a studnou se svatou vodou.
Návrat do Moskvy. Procházka po Arbatu,
oblíbeném místě umělců, kde bydlel Puškyn.
Noční přejezd lůžkovým vlakem do Petrohradu.
5. den: Příjezd do Petrohradu, transfer do
hotelu a snídaně. Okružní jízda Petrohradem
– Něvský prospekt, paláce ve Smolném, Palácové náměstí, Letní sad. Odpoledne prohlídka
Ermitáže s možností nahlédnout do ostatních
komnat Zimního paláce. Nocleh.
6. den: Snídaně. Výlet do Petrodvorců – paláco-

vého a parkového komplexu vybudovaného
carem Petrem Velikým – Velký palác, palác Petra
I., paláce Marli a Montplaisir a pavilón Ermitáž
a více než 170 fontán. Nocleh.
7. den: Snídaně. Výlet do bývalého carského
sídla Puškino, jemuž dominuje Kateřinský palác
s Jantarovou komnatou. Návrat do Petrohradu
– Petropavlovská pevnost. Osobní volno
s možností plavby po něvských kanálech. Nocleh.
8. den: Snídaně. Dopoledne návštěva chrámu
sv. Izáka s pozlacenou kopulí, která patří mezi
největší na světě. Možnost výstupu na vyhlídkový ochoz. Transfer na letiště a odlet do Prahy.
Č. zájezdu
192NPML01
192NPML02
192NPML03

Termín
19.05.–26.05.
14.07.–21.07.
24.08.–31.08.

Cena
29990
29990
29990

Cena zahrnuje: 6 nocí v hotelu se snídaní
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), leteckou
přepravu Praha–Moskva, Petrohrad–Praha,
noční přejezd vlakem II. třídy z Moskvy do
Petrohradu ve 4lůžkovém kupé, dopravu na
místě dle programu, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 240 Kč, vízum
do Ruska 2290 Kč, 6 večeří 2790 Kč, 1lůžkový
pokoj 5490 Kč, 2lůžkové kupé v I. třídě 2590 Kč.
Pozn.: vstupy do Treťjakovské galerie, Kremlu,
kláštera v Sergijev Posad a vstupy v Petrohradu
je nutné rezervovat nejpozději měsíc před
odjezdem. Platba na místě v EUR.
Doporučená výměna na vstupy: 110 EUR.
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JEZERO BAJKAL – NÁVRAT DO PŘÍRODY

Rusko

8denní zájezd
Irkutsk

Trans-Siberian Railroad
Listvjanka

Baikal

Olkhon

82

1. den: Večer odlet z Prahy přes Moskvu
do Irkutsku.
2. den: Okolo poledne přílet do Irkutsku
a prohlídka města, které bylo vždy obchodním městem, kde jsou zachovány spousty
dřevěných architektonických památek
a nádherných pravoslavných kostelů.
Návštěva hlavních ulic města, kde uvidíme
budovy z 19. století, památník Alexandra
III., Bílý dům, budeme moci obdivovat
výhled na Dolní nábřeží, návštěva Kostelu
Spasitele – jedinou zachovanou budovu
Irkutského Kremlu, dále pak katedrála
Znamenského se symbolickým hrobem
admirála Kolčaka. Po prohlídce transfer
do hotelu a ubytování. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd vlakem po železnici
k jezeru Bajkal. Jedná se o starodávnou
cestu, dlouho používanou jako součást
slavné Transsibiřské magistrály. Tato
železnice vedoucí mezi jezerem a útesem
nabízí nádherné výhledy a je zapsaná roku
1970 jako architektonická a historická
památka. Součástí cesty je i oběd. Následně
odjezd na ubytování v Listvjance, ubytování, večeře v hotelu, nocleh.
4. den: Snídaně. Návštěva Bajkalského
muzea. Seznámíme se s rozmanitou flórou
a faunou jezera Bajkal a také s jeho geologií a geografií. Zažijeme virtuální ponor
do podmořského života jezera Bajkal skrz
okna ponorky. Kombinace autentičnosti
a technologií tohoto muzea nás okouzlí
tak, že se naše návštěva promění v téměř
skutečné objevování prostředí jezera.
Poté výjezd lanovkou na Čerského kámen
s vyhlídkou v 728 metrech nad mořem.
Z vrcholu hory výhled na jezero Bajkal,
Listvjanku, pramen řeky Angary, pohoří
Hamar – Daban, legendární šamanskou
skálu neno vlak projíždějící starou železnicí.
Okolo poledne oběd v restauraci a poté
návštěva Něrpinária – Bajkal Něrpa (tuleň
bajkalský) je v přírodě velice plachý, bude
to tak jedinečná možnost setkat se se
symbolem tohoto regionu, který zvládne
skákat, počítat, hrát si a zpívat. Posléze
prohlídka jednoho z nejrušnějších turistických míst na celé Sibiři Listvjanky – malé
městské osady, která se nachází asi 70 km
od Irkutsku v blízkosti místa, kde řeka Angara vytéká z jezera Bajkal. Večer návrat
do hotelu. Nocleh.
5. den: Snídaně. Návštěva skanzenu
Talcy v malebném místě na břehu řeky
Angary. Seznámíme se s životním stylem
a hospodařením domorodých obyvatel regionu a uvidíme starou ruskou architekturu
17. – 20. století: staré panství, školy, kostely, věže. Možnost vyzkoušet tkaní z březové
kůry nebo modelování z jílu. Přesun na ostrov Olchon, největší a nejkrásnější ostrov
na jezeře. Ubytování. Procházka na mys
Burchan a k nejslavnějšímu místu jezera
nazvanému šamanská skála – místo
šamanské moci, jedno z 9 svatých míst
Asie. Večeře v hotelu, nocleh.

6. den: Snídaně. Celodenní výlet na mys
Choboj, nejsevernější výběžek ostrova
Olchon. Tento mys zůstává nedotčeným
místem na jezeře Bajkal. Tvar mramorové
skály nápadně připomíná tesák, od kterého
je odvozen i jeho název. Tento mys
na špičce ostrova Olchon je ideální pro
pěší túry, ale poskytuje i nádherné výhledy
na jezero a Přibajkalský hřeben. Večer
návrat do hotelu, večeře v hotelu, nocleh.
7. den: Snídaně. Návštěva ethnoparku
„Zlatá Horda“. Tato exkurze nám
představí etno-kulturní identitu Buryatů,
jejich tradice a hospodaření. Uvidíme
nejkrásnější vyřezávanou jurtu Ruska, vyrobenou z drahocenného dřeva a vysvěcenou
knězem, což odráží její národní kulturní
a náboženskou hodnotu. Budeme moci
sledovat úžasnou lidovou show a zúčastnit
se jejich tance, zpěvu, hraní na folklorní
nástroje, historických her nebo bitev
a setkat se se skutečným šamanem. Navíc
budeme mít možnost se seznámit s národní
kuchyní Buryatů a ochutnat lahodný oběd
s tradičními pokrmy a nápoji. Večer příjezd
do hotelu v Irkutsku, nocleh.
8. den: Snídaně. Volno na procházky po
Irkutsku. Před polednem odjezd na letiště
a odlet přes Moskvu zpět do Prahy.
Č. zájezdu
192NPBL01

Termín
30.08–06.09.

Cena
49700

Cena zahrnuje: 6 nocí se snídaní v hotelu 3*
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), leteckou
dopravu včetně tax, dopravu v místě dle programu, průvodce, 3x oběd, 3x večeře.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 7800 Kč, Víza
1990 Kč, komplexní pojištění 480 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 40 EUR.
Olkhon

Talcy

ISLANDSKÁ POHLEDNICE

Island

4/5denní zájezd
1. den: Odlet z Prahy do Keflavíku. Po příletu
výlet na poloostrov Reykjanes – muzeum
v Njardvíku, skalní útesy Rejkjanestá s vyhlídkou na Atlantik a „Ohňový ostrov” Edey, horké
prameny Gunnuhver, rybářské městečko
Grindavík a oblast horkých pramenů Seltún.
Odpoledne termální lázně Modrá laguna.
Odjezd do oblasti Selfossu (2 noci). Nocleh.
2. den: Snídaně. V celodenním výletu na
jižní pobřeží Islandu nebudou chybět vodopády Seljalandsfoss a Skógafoss,
procházka po tajuplné černé pláži Reynisfjara s kamennými útesy a úchvatný pohled
na Atlantik a ledovce u nejjižnějšího mysu
Islandu – útesy Dyrhólaey. Po zastávce
v městečku Vík návrat na nocleh.
3. den: Snídaně. Výlet po trase „Zlatého
islandského trojúhelníku” povede ke kráteru
Kerid, do geotermální oblasti gejzírů s úchvatnou podívanou na famózní gejzír Strokkur
a k vodopádům Gullfoss, považovaným za
nejkrásnější na ostrově. Procházka romantickou krajinou v NP Tingvellir, kde byl v r. 930
založen první demokratický parlament světa.
Ubytování v Reykjavíku (1 nebo 2 noci).
4. den: Snídaně. Volno v Reykjavíku s možností návštěvy termálních lázní, botanické
zahrady, muzeí a dalších zajímavých míst.
Fakultativně celodenní výlet do oblasti Borgarfjördur, kraje považovaného za domov
islandských ság (cca 70 EUR), v jehož progra-

mu bude dominantní návštěva Reykholtu,
největších horkých pramenů Islandu Deildartunguhver (180 litrů vařící vody za
vteřinu), kaskád vodopádů Hraunfossar
tryskajících zpod lávového pole a divokého
vodopádu Barnafoss. Nocleh (programu A).
Program B – v podvečer transfer na letiště
v Keflavíku a odlet do Prahy.
5. den: Program A – snídaně. Prohlídka
nejzajímavějších míst Reykjavíku. Odpoledne volný program s možností návštěvy
termálních lázní. V případě vhodných klimatických podmínek možnost fakultativního
lodního výletu za velrybami (cca 60 EUR
za 3,5 hodiny plavby), nebo jízda na islandských koních (cca 90 EUR za instruktáž a 1,5
hodiny jízdy s místním průvodcem). Transfer
na letiště v Keflavíku, odlet do Prahy. Přílet po
půlnoci.
Č. zájezdu
192NIPL01
192NIPL02
192NIPL03
192NIPL04

Termín
25.04.–28.04.
01.05.–05.05.
26.09.–30.09.
03.10.–06.10.

Cena Program
25990
B
29990
A
29990
A
25990
B

Cena zahrnuje: 3(4) noci v hotelu (2lůžkové
pokoje s příslušenstvím), 3(4) snídaně, leteckou
přepravu Praha–Keflavík–Praha, dopravu na
místě dle programu, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 120/150 Kč,
1lůžkový pokoj 4490 Kč/5990 Kč, Modrá
laguna 1900 Kč/os. starší 14 let.
Doporučená výměna na vstupy: 30 EUR.

GEJZÍRY, LEDOVCE, VODOPÁDY A FJORDY ISLANDU
4/5denní zájezd
1. den: Odlet z Prahy do Keflavíku.
Cesta podél jižního pobřeží Islandu povede
k vodopádům Seljalandsfoss a Skógafoss, tajuplné černé pláži a nejjižnějším
útesům Islandu Dyrhólaey s úchvatnými
pohledy na Atlantik a dále do městečka Vík
na nocleh (2 noci).
2. den: Snídaně. Kolem gigantického lávového pole, vzniklého za jedné z největších
sopečných erupcí v dějinách lidstva (sopka
Laki) dojedeme ke kamenným formacím
u městečka Kirkjubaejarklaustur a do NP
Skaftafell. Nenáročná, avšak atraktivní pěší
túra k vodopádu Svartifoss poblíž největšího
evropského ledovce Vatnajökull. Návštěva
ledovcové laguny Jökulsárlón s možností
projížďky speciálním obojživelným vozidlem.
Návrat na ubytování.
3. den: Snídaně. Podél jižního pobřeží
a zastávce u kráteru Korid bude následovat
cesta po „Zlatém islandském trojúhelníku”
do geotermální oblasti gejzírů s úchvatnou
podívanou na famózní gejzír Strokkur
a k vodopádům Gullfoss. Dále procházka
romantickou krajinou v NP Tingvellir.
Ubytování v Reykjavíku (1 nebo 2 noci).
4. den: Program A – snídaně. Volno v Reykjavíku s možností návštěvy termálních lázní,
botanické zahrady, muzeí a dalších zajímavých
míst hlavního města Islandu. Fakultativně
celodenní výlet do oblasti Borgarfjördur,

kraje považovaného za domov islandských ság
v jehož programu bude dominantní návštěva
největších horkých pramenů na Islandu
Deildartunguhver (180 litrů vařící vody
za vteřinu), kaskád vodopádů Hraunfossar
tryskajících zpod lávového pole a divokého
vodopádu Barnafoss. Nocleh.
4. (5.) den: Snídaně. Dopoledne volný program s možností návštěvy termálních lázní.
V případě vhodných klimatických podmínek
se zájemci budou moci vydat na lodní
výlet za velrybami a nebo okusit jízdu
na islandských koních. Odpoledne cestou
na letiště zastávka v proslulých termálních
lázních Modrá laguna. Koupání a relaxace
zde patří k nezapomenutelným zážitkům,
bez kterých by návštěva Islandu nebyla
úplná. Večer odlet z Keflavíku do Prahy.
Přílet po půlnoci.
Č. zájezdu
192NIGL01
192NIGL02
192NIGL03
192NIGL04

Termín
25.04.–28.04.
01.05.–05.05.
26.09.–30.09.
03.10.–06.10.

Cena Program
26990
B
29990
A
29990
A
27990
B

Cena zahrnuje: 3(4) noci v hotelu (2lůžkové
pokoje s příslušenstvím), 3(4) snídaně, leteckou
přepravu Praha–Keflavík–Praha, dopravu na
místě dle programu, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 120/150 Kč,
1lůžkový pokoj 4490 Kč/5990 Kč, Modrá
laguna 1900 Kč/os. starší 14 let.
Doporučená výměna na vstupy: 30 EUR.
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Norsko

NORSKÉ FJORDY
10denní zájezd
1. den: Odjezd odpoledne.
2. den: Vylodění, prohlídka druhého největšího města Švédska Göteborgu, nocleh.
3. den: Zastávka u hraničního fjordu Iddefjorden, vyhlídková jízda podél nejdelšího
jezera Mjösa. Návštěva Lillemammeru,
turistického a sportovního centra, dějiště
zimních olympijských her a věhlasného
skanzenu. Údolím Gudbrandsdalen dojedeme až na ubytování. Nocleh.
4. den: Snídaně. Výlet k největšímu evropskému ledovci Jostedalsbreen, ledovcový
splaz Nigardsbreen. Horskou silnicí s nádhernými sceneriemi až k bočnímu rameni
fjordu Sognefjorden. Večeře a nocleh.
5. den: Snídaně. Hlubokým údolím Romsdalen dojedeme až k nejvyšší kolmé stěně
Evropy Trollveggen. Výjezd věhlasnou
cestou Trollů a prohlídka města Alesund.
Vyhlídková jízda podél Romsdalsfjordu
a Storfjordu. Večeře a nocleh.
6. den: Snídaně. Údolím Ottadalen až
k úpatí hory Dalsnibba a výjezd na její
vrchol s nádhernou vyhlídkou. Geirangerfjord, jehož strmé stěny jsou krášleny
desítkami nádherných vodopádů. Zastávka
v městečku Lom. Večeře a nocleh.
7. den: Snídaně. Údolím ledovcové řeky
Sjoa dojedeme až k největšímu norskému
pohoří Jotunheimen, pěší túra na vyhlídku

Besseggen nad jezerem Gjende. Pro méně
zdatné možnost procházky kolem jezera.
Městečko Vagamo se starou norskou
dřevěnou architekturou. Večeře a nocleh.
8. den: Snídaně. Oslo – vzdušná a zelená
metropole s množstvím kulturních památek
i s věhlasnými muzei. Noční přejezd.
9. den: Prohlídka hlavního města Dánska
Kodaně – královský palác Amalienborg, Christianborg, radnice, možnost okružní plavby,
symbol města Malá mořská víla. Noční přejezd.
10. den: Příjezd do Prahy v ranních hodinách.
Č. zájezdu
192NOFB01
192NOFB02
192NOFB03
192NOFB04
192NOFB05
192NOFB06
192NOFB07
192NOFB08

Termín
21.06.–30.06.
05.07.–14.07.
12.07.–21.07.
19.07.–28.07.
02.08.–11.08.
09.08.–18.08.
16.08.–25.08.
23.08.–01.09.

Cena Odjezd
13690
N2,9
13690
N2,9
13890
N2,9
13690
N2,9
13890
N2,9
13690
N2,9
13390
N2,9
13390
N2,9

Odjezd bez příplatku z Prahy a Teplic.
Cena zahrnuje: 6 nocí (1x po trase, 5x
4lůžkové chatky s možností vaření), 5 snídaní,
4 večeře (česká kempingová kuchyně), dopravu
klimatizovaným autobusem, trajekty, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 300 Kč,
2lůžková chatka 1200 Kč (5 nocí).
Doporučená výměna na vstupy: 900 NOK,
300 DKK, 300 SEK.

DO SRDCE NORSKÝCH FJORDŮ
6/7denní zájezd
1. den: Odlet z Prahy do Bergenu s přestupem, transfer do hotelu. Nocleh.
2. den: Prohlídku druhého největšího
města Norska – Bergenu, jehož neopakovatelnou atmosféru tvoří rybí trh
a hansovní domy na nábřeží Bryggen.
Možnost vyjížďky na vyhlídku Floyen, kam
lze vystoupat pěšky nebo se svézt pozemní
lanovou dráhou. Přejezd na nocleh.
3. den: Trajektem poplujeme přes nejdelší
fjord světa Sognefjorden, budeme pokračovat malebnými sceneriemi přírody,
kolem fjordů, údolími i serpentinami přes
horské hřebeny. Odpoledne krátká vycházka na ledovcový splaz Briksdalsbreen,
který je součástí největšího ledovce evropské pevniny Jostedalsbreen. Pokud bude
dostatek času a bude nám přát počasí,
vyjedeme na vyhlídku na hoře Dalsnibba.
Plavba po fjordu Geirangerfjorden.
Přejezd na nocleh.
4. den: Trajektem přes Storfjord, přístavní
město Alesund – postavené na několika
ostrovech. Navštívíme jedno z největších
mořských akvárií v severní Evropě nebo
Centrum secesní architektury. Vydáme
na vrchol slavné silnice Trollstigen. Odjezd
na ubytování.
5. den: Prohlédneme si sloupový kostel v Ringebu nad údolím Gudbrandsdalen, jímž dojedeme do olympijského
Lillehammeru – nejstarší norský skanzen
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Maihaugen, vrchol skokanských můstků.
Oslo – budova Opery, pěší zóna Karl Johans Gate kolem níž jsou rozesety hlavní
budovy města (parlament, univerzita,
Národní divadlo), královský palác. Zajdeme
do parku Frogner, kde je umístěno 212
soch Gustava Vigelanda. Nocleh. V termínu
od 10.6. je navíc nocleh v Gjoviku. Uvidíme
mj. divokou přírodu u ledovcové řeky Sjoa,
soutěsku Rytířův skok.
6. den: Poloostrov muzeí Bygdoy, na který
lze doplout lodičkou. Zde našla svůj trvalý
domov polární loď Fram. Prohlédneme si
vor Kon Tiki, papyrovou loď Ra II Thora
Heyerdahla, tři vikinské lodě. Podíváme se
na vrcholek sportovního areálu Holmenkollen. Transfer na letiště a odlet do Prahy.
Program v Oslu v termínu od 10.6. bude
rozložen do 6. a 7. dne.
7. den: Dne 16.6. dokončení programu
v Oslu a odlet do Prahy navečer.
Č. zájezdu
Termín
Cena
192NOSL01
10.06.–16.06.
31500
192NOSL02
11.07.–16.07.
30900
192NOSL03
28.07.–02.08.
30900
Cena zahrnuje: 5(6) nocí v turistických hotelech (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 5(6)
snídaní, 4 večeře, leteckou přepravu Praha–
Bergen,Oslo–Praha (lety možné s přestupy),
dopravu na místě dle programu, trajekty,
plavbu po Geirangerfjordu, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 180/210 Kč,
1lůžkový pokoj 4800 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 800 NOK.

VELKÝ POLÁRNÍ OKRUH

Norsko, Švédsko, Dánsko

13denní zájezd
1. den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
Trajekt z Německa do Dánska a Öresundským mostem z Kodaně do švédského
Malmö.
2. den: Lund – významné kulturní středisko
v jižním Švédsku s pěknou románskou katedrálou.
3. den: Zastávka u hraničního fjordu Iddefjord. Vyhlídková jízda podél nejdelšího
norského jezera Mjösa a návštěva Lillehammeru, města s věhlasným skanzenem.
4. den: Průjezd nejdelším norským údolím
Gudbrandsdalen a národním parkem
Dovrefjell. Prohlídka Trondheimu – třetí
největší město Norska s katedrálou, která je
považována za nejkrásnější gotickou stavbu
severní Evropy. Noční přejezd.
5. – 6. den: Souostroví Lofoty, které patří
k nejmalebnějším místům ve Skandinávii
a je považováno za ráj turistů, malířů a rybářů.
Uvidíme rybářské vesničky rozprostřené
podél mořských zálivů, nad nimiž se tyčí
vrcholky hor. Navštívíme neoficiální hlavní
město Svolvaer, chráněný most Nusfjord
a městečko Sund, které je známé kovářskou
výrobou a rybářské osady A a Reine
7. den: Silnicí s mnoha dlouhými tunely
a trajektem se vydáme zpět na pevninu. Pojedeme divokou krajinou Nordlandu podél
jezer a hlubokých fjordů. Turistika v národ-

ním parku Rago, městečko Fauske.
8. den: Zastávka na polárním kruhu
a prohlídka návštěvního centra. Výlet do
NP Svartisen a města Mo i Rana na břehu
Ranafjordu. Noční přejezd.
9. den: Procházka tundrou v Dovrefjellu
v okolí Dombasu. Královská cesta, kterou
putovali králové na korunovaci do katedrály
v Trondheimu.
10. den: Zlatá cesta severu silnicí Trollstigen přes hory k Norddalsfjordu a po jeho
přeplutí trajektem dále k nejkrásnějšímu
fjordu Geiranger, jehož strmé stěny jsou
krášleny vodospády. Malebným údolím
Ottadalen dojedeme do Lomu.
11. den: Prohlídka metropole Norska Oslo.
12. den: Prohlídka švédského Malmö
a odjezd do ČR.
13. den: Příjezd v ranních hodinách.
Č. zájezdu
Termín
Cena Odjezd
192NOLB01 04.07.–16.07. 16390
N2,9
192NOLB02 01.08.–13.08. 15990
N2,9
Odjezd bez příplatku z Prahy a Teplic.
Cena zahrnuje: 8 nocí (4–5lůžkové chatky
s možností vaření nebo ubytovny), dopravu
klimatizovaným autobusem, trajekty, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 390 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 1250 NOK,
50 SEK.

SKANDINÁVSKÉ METROPOLE A NORSKÉ FJORDY
10denní zájezd
1. den: Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.
2. den: Vylodění. Prohlídka druhého největšího města Švédska Göteborgu. Nocleh.
3. den: Oslo – vzdušná a zelená metropole
Norska s množstvím kulturních památek
i s věhlasnými muzei. Příjezd do „srdce“
Norska – údolí Gudbrandsdalen. Nocleh.
4. den: Průjezd divokým údolím Romsdalen, jejž lemují strmé a rozeklané vrcholy. Zastávka u pověstné převislé horolezecké stěny Trollů – Trolltindan. Výjezd
věhlasnou cestou Trollů – Trollstigveien.
Prohlídka města. Alesund, které je
nazývané klenotnicí secesního umění a je
překrásně položené na břehu a ostrůvcích
Atlantského oceánu. Vyhlídková jízda podél
Romsdalsfjordu a Storfjordu. Nocleh.
5. den: Vyhlídková jízda údolím Ottadalen. Výjezd na vyhlášenou vyhlídku Dalsnibba s úchvatnými pohledy na fjordy.
Nejkrásnější fjord Geiranger, jehož strmé
stěny jsou krášleny desítkami nádherných
vodopádů. Lom – městečko s rázovitým
dřevěným kostelíkem a další zajímavou
architekturou. Nocleh.
6. den: Průjezd údolím říčky Sjoa
mezi našimi sportovci známé raftovými
sjezdy. Největší norské pohoří Jotunheimen (Domov obrů) – výlet na vyhlídku
Besseggen nad jezerem Gjende. Pro slabší
turisty možnost procházky kolem jezera.

Městečko Vagamo – krásná ukázka staré
norské dřevěné architektury. Nocleh.
7. den: Přejezd do Švédska. Zastávka
v městečku Lillehammer – turistické centrum, dějiště zimních olympijských her,
věhlasný skanzen. Nocleh.
8. den: Stockholm – překrásná švédská
metropole, Benátky Severu. Radnice s vyhlídkovou věží, královský palác, malebné
staré město na ostrově, unikátní muzeum
lodi Vasa. Noční přejezd.
9. den: Prohlídka Kodaně – královský palác Amalienborg, Christianborg, velkolepá
radnice, možnost okružní plavby přístavem.
Dánsko nemůžete opustit bez fotografie
Malé mořské víly, symbolu Kodaně. Noční
přejezd.
10. den: Příjezd do Prahy v ranních hodinách.
Č. zájezdu
Termín
Cena Odjezd
192NOMB01 28.06.–07.07. 11790
N2,9
192NOMB02 26.07.–04.08. 11790
N2,9
Odjezd bez příplatku z Prahy a Teplic.
Cena zahrnuje: 6 nocí (2x ve Švédsku, 4x
v Norsku s možností vaření v 4-5lůžkových
chatách), dopravu klimatizovaným autobusem,
trajekty, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 300 Kč,
2lůžková chatka 1000 Kč (4 noci), 4 polopenze
(česká kempingová kuchyně) 1600 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 850 NOK,
300 DKK, 800 SEK.
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GRUZIE A ARMÉNIE – ZEMĚ JIŽNÍHO KAVKAZU

Gruzie a Armenie

9denní zájezd – letecky z Prahy a Vídně
Uplistsikhe

Hrad Ananuri
Gergeti

Sevan

Khor Virap
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1. den: Odlet z Prahy a Vídně do Tbilisi.
2. den: V noci přílet do Tbilisi, transfer
do hotelu a ubytování. Po pozdní snídani
prohlídka Tbilisi, hlavního města Gruzie.
Procházka historickou části města – úzké
uličky s krásnými fasádami domů, katedrála
Sioni, most Míru, kostely a slavné sirné
lázně. Výjezd lanovkou na pevnost Narikala
s pěknými výhledy na město. Večer návrat
do hotelu. Nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do starověkého
hlavního města a centra náboženství Gruzie Mccheta, kde navštívíme památky
pod ochranou Unesco: kostel Jvari ze
6. stol. a katedrálu Svetitskhoveli z 11. stol.
Pokračujeme do Uplistsikhe, jednoho
z prvních gruzínských měst vytesaných
do skal k návštěvě jeskynního města. Poté
přejezd do oblasti Velkého Kavkazu, cestou
zastávka u pevnosti Ananuri a ubytování
v hotelu v lyžařském resortu Gudauri.
Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Dopoledne výjezd do osady Stepantsminda pod bájnou horou
Kazbek, u které byl dle řeckých bájí
přikován Prométheus za trest, že ukradl
bohům oheň. V terénních autech výjezd
po zalesněných svazích k chrámu Gergeti
ze 14. století, odkud se otvírá nádherný
výhled na okolní hory. Odpoledne odjezd
pět do Tbilisi. Cestou možnost návštěvy
vinařství s ochutnávkou gruzínského vína.
Večer ubytování v Tbilisi a možnost individuálních procházek po starém městě
Tbilisi. Nocleh.
5. den: Po snídani odjedeme ke gruzínskoarménské hranici a návštěva první památky
Unesco na území Arménie, kláštera Hagpat. Pokračujeme do hor k vysokohorskému jezeru Sevan, nazývanému smaragd Arménie, kde se nachází i arménská
riviéra. Návštěva zdejšího kláštera Sevan
z 9. stol. s krásnými výhledy na jezero.
K večeru příjezd do hotelu v Jerevanu, ubytování. Nocleh.
6. den: Snídaně. Dopoledne prohlídka
Jerevanu, hlavního města Arménie, tepajícího moderního města, které si udržuje
svoje kouzlo a atmosféru díky čilému
životu v centrálních čtvrtích – na trzích,
v pouličních kavárnách a hospůdkách. Poté
se vydáme na výlet do bývalého hlavního
města a centra arménské církve Echmiadzinu. Návštěva katedrály ze 4. stol., ve které
bylo jako v první zemi na světě oficiálně
přijato křesťanství za státní náboženství.
Město se pyšní řadou kostelů ze 7. stol.,
prastarých náhrobků i krásných bazilik.
Na zpáteční cestě prohlídka ruin Zvartnots
ze 7.století, které jsou zapsané na seznam
památek UNESCO. Večer návrat do hotelu.
Nocleh.
7. den: Po snídani odjezd ke klášteru Khor
Virap s nejromantičtější polohou ze všech
arménských klášterů s krásným výhledem
na údolí Ararat a biblickou horu Ararat.
Odsud budeme pokračovat do vinařské

oblasti Areni, kde se produkují známá
arménská vína. Odpoledne návštěva
klášterního komplexu Noravank, stále
fungujícího kláštera s přístupovou cestou
průsmykem Selim, kterým kdysi vedla
hedvábná stezka. Večer návrat do hotelu.
Nocleh.
8. den: Snídaně. Dopoledne návštěva helenistického chrámu Garni z 1. stol. n. l.,
zasvěceného bohu slunce. Dále návštěva
kláštera Geghard ze 13. stol. napůl vytesaného do skály a napůl postaveného
z velkých vápencových kvádrů, který je
asi nejhezčím arménským klášterem. Byl
založen ve 4. století, fungoval nepřetržitě
a dodnes se tu provádějí křty. Dřevěný kostel s přistavěnou vstupní halou je nejstarší
částí kláštera. V jedné ze tří hal vytesaných
do skály teče svatý pramen živé vody. Legenda vypráví, že sem byl přinesen jeden
z trnů z Kristovy trnové koruny. Tento
klášter je také zaspán na seznam památek
UNESCO. Oběd v Garni s možností sledovat
pečení arménského chleba a ochutnávkou
místního barbecue. Odpoledne návrat
do Jerevanu a fakultativně návštěva výrobny arménského brandy s ochutnávkou.
Večer návrat do hotelu. Nocleh.
Č. zájezdu
Termín
Cena
192XGAL01
14.09.–22.09.
31990
Cena zahrnuje: 8 nocí, 7x snídaně ve 3*
hotelech (2lůžkové pokoje s příslušenstvím),
leteckou dopravu Praha/Vídeň tam a zpět vč.
tax, dopravu autokarem a programy dle programu, výjezd auty k chrámu Gergeti, 1x oběd,
1x večeře, průvodce.
Příplatky: 5x večeře 2.500 Kč, jednolůžkový
pokoj 6.000 Kč, návštěva výrobny brandy
10 EUR.
Doporučená výměna na vstupy: 40 EUR.
Geghard

Mount Kazbek

TO NEJLEPŠÍ Z GRUZIE

Gruzie

11denní zájezd
1. den: Odlet z Prahy/Vídně do Tbilisi. Ubytování. Nocleh.
2. den: Snídaně. Prohlídka hlavního města.
Procházka historickou části města – uličky
s krásnými fasádami domů, katedrála Sioni,
most Míru, kostely a slavné sirné lázně. Výjezd
lanovkou na pevnost Narikala s pěknými
výhledy na město. Návrat do hotelu. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd do jižní části Gruzie
bohaté na jezera a krásnou přírodu. Zastávka
u kláštera Poka známého výrobou sýrů, medu
a džemů. Přejezd do oblasti Malého Kavkazu
s množstvím hradů a pevností budovaných
na ochranu území. Návštěva města Vardzia
proslaveného skalním městem ze 12. stol.
vytesaným do kolmé stěny v údolí řeky Kury.
Ubytování ve Vardzii. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd do města Akhaltsikhe vystavěného v rozlehlém údolí Malého
Kavkazu a plného památek z různých historických období. Můžeme zde vidět hrad/ pevnost,
mešitu, synagogu, paláce, galerie i krásné
zahrady s fontánami. Po prohlídce odjezd
do národního parku Borjomi a procházka nádhernou přírodou. K večeru příjezd do západní
části Gruzie do 2. největšího města Kutaisi.
Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Ráno návštěva zdejšího
farmářského trhu s nabídkou čerstvé zeleniny,
ovoce i koření. Odjezd k návštěvě klášterního
komplexu Gelati ze 12. stol. (Unesco) a přejezd
k masívu Velkého Kavkazu do turisticky
nejpřitažlivější oblasti Svaneti. Odlehlost tohoto
místa umožnila zachování vesnic středověkého
typu s věžovými domy v mimořádně krásné
horké scenérii. Příjezd do střediska Mestia.
Večeře. Nocleh.
6. den: Snídaně. Tento den budeme věnovat
poznávání oblasti pod nejvyšším vrcholem
Kavkazu, Mt. Shkhara (5068 m. n. m.).
V terénních autech vyjedeme do nejvýše
položené usedlosti v Evropě Ushguli (Unesco)
s typickými ochrannými věžemi a nádhernými
výhledy na ledovec Shkhara. Oběd formou
pikniku. V případě dobrých podmínek možnost
výjezdu lanovkou na vrchol Zuruldi k nádherným výhledům směrem k ledovcům Ushba
a Tetnuldi. K večeru návrat do Mestie. Večeře.
Nocleh.
7. den: Snídaně. Začneme sjíždět z hor do oblasti subtropických plantáží s citrusy a čajovníky
až na pobřeží Černého moře do města Batumi. Cestou se zastavíme k návštěvě botanické
zahrady, procházka zahradami vysázenými
na úbočí pohoří svažujícího se do moře s více
než 5 000 druhy flory z celého světa, ale i krásnými výhledy na pobřeží a moře. Odpoledne
příjezd do Batumi, nejvýznamnějšího gruzínského přímořského letoviska. Ubytování v hotelu a volno k procházkám i koupání. Nocleh.
8. den: Snídaně. Procházka městem s krásným
pobřežním parkem, centrálním náměstím
Batumi Piazza i slavným Batumi Boulevard.
Odpoledne volno k odpočinku, procházkám,
posezením a koupání. Nocleh.
9. den: Snídaně. Ráno odjezd z Batumi směrem
zpět do Tbilisi. Průjezd vinařskou oblastí se

zastávkou v jednom z typických gruzinských
vinných sklepů a seznámení se s unikátní metodou výroby gruzínského vína, ochutnávka.
Odpoledne návštěva starověkého hlavního
města a centra náboženství Gruzie Mccheta,
památky pod ochranou Unesco: kostel Jvari
ze 6. stol. a katedrálu Svetitskhoveli z 11. stol.
Večer příjezd do Tbilisi na ubytování. Nocleh.
10. den: Celodenní volno v Tbilisi, individuální
procházky, návštěva muzeí nebo sirných lázní,
nákupy. Fakultativně večeře v Gruzínské restauraci s ukázkami gruzínské hudby a tance.
Nocleh.
11. den: Ráno po snídani transfer na letiště
a odlet z Tbilisi do Prahy a Vídně.
Č. zájezdu
192XGRL01
192XGRL02

Termín
06.08.–16.08.
24.09.–04.10.

Tbilisi

Vardzia

Cena
32990
32990

Cena zahrnuje: 10 nocí, 10x snídaně v hotelu
3* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), leteckou
přepravu, letištní taxy poplatky, transfery,
doprava po Gruzii autokarem, výjezd terénními
auty do Ushguli, 1 oběd, 4 večeře (3.–6. den),
průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 6300 Kč,
večeře s Folk Show 550 Kč, komplexní
pojištění 330 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 45 EUR.

Akhaltsikhe

Svaneti

Mccheta

Ushguli

Tbilisi

Vardzia
Batumi
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Čína

ČÍNSKÁ MOZAIKA
12denní zájezd
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Pekingu.
2. den: Přílet do Pekingu, cestou do hotelu
zastávka u olympijského stadionu známého
jako Ptačí hnízdo. Večeře na uvítanou – pekingská kachna. Nocleh.
3. den: Výlet k Velké čínské zdi, procházka po stavbě zařazené do novodobých divů
světa, návštěva jadeitové dílny. Odpoledne
návštěva areálu Letního paláce s největší
císařskou zahradou v Číně. Návrat na nocleh.
Fakultativně možnost představení Pekingské opery.
4. den: Návštěva největšího náměstí na
světě – náměstí Nebeského klidu, prohlídka císařského komplexu Zakázaného
města a Chrámu nebes. Dle časových
možností návštěva místního trhu. Po večeři
transfer na nádraží a přejezd vlakem do
Xi’anu. Nocleh ve vlaku.
5. den: Po příjezdu do města Xi’an transfer
do hotelu na snídani, výlet do Lingtongu
s prohlídkou proslulé Hliněné armády – cca
6000 terakotových figur válečníků v životní
velikosti více než 2000 let starých, objevených
v roce 1974. Přejezd zpátky do Xi´anu
a návštěva starých městských hradeb. K večeři
místní specialita „ravioli hotpot“. Nocleh.
6. den: Celodenní prohlídka Xi’anu
s návštěvou pagody Divoké husy a Velké
mešity, procházka po muslimské čtvrti.
Transfer na nádraží a přejezd vysokorychlostním vlakem (až 300 km/h) do
Luoyangu, historického císařského sídla.
Transfer do hotelu, nocleh.
7. den: Návštěva komplexu jeskyní Longmen (Dračí skály) – jedny z nejslavnějších
starověkých sochařských nalezišť v Číně.
Výlet do kláštera Shaolin, který se proslavil výukou zenbuddhismu i jako vynikající
škola bojových umění, podle legendy se
zde zrodilo umění kung-fu. Nocleh.
8. den: Transfer na nádraží a odjezd

rychlovlakem do Suzhou (cca 5 hodin),
starobylého města známého především
svými nádhernými vodními zahradami,
přezdívaného „Benátky Orientu”. Po
příjezdu návštěva zahrady Master of Net,
procházka podél kanálu na starém městě.
Nocleh.
9. den: Pokračování v prohlídce Suzhou
– návštěva zahrady Lingering a továrny na
zpracování hedvábí. Přejezd do Šanghaje,
cestou návštěva „Vodního města” Tongli,
kde 49 kamenných mostů různých stylů
spojuje 7 ostrovů tvořených 15 řekami
a 5 jezery. Projížďka po kanále. Příjezd do
Šanghaje. Nocleh.
10. den: Prohlídka Šanghaje – zahrady
Yuyuan s krásnými pavilony a bonsajemi,
chrámu Jadeitového Buddhy a nábřeží
Bund, oblasti Pudong a návštěva TV
vysílače Oriental Pearl Tower, s 468 m výšky
do roku 2007 nejvyšší budovy v Číně. Večer
akrobatická show. Nocleh.
11. den: Dle letových časů individuální volno, transfer na letiště a odlet s přestupem
do Prahy.
12. den: Přílet do Prahy.
Č. zájezdu
192XTBL01
192XTBL02
192XTBL03
192XTBL04
192XTBL05

Termín
29.03.–09.04.
27.04.–08.05.
29.06.–10.07.
31.08.–11.09.
12.10.–23.10.

Cena
56990
57990
56990
57990
57990

Cena zahrnuje: 8 nocí s plnou penzí v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), leteckou
přepravu Praha–Peking, Šanghaj–Praha,
přejezd vlakem Peking– Xi’an s ubytováním ve
4lůžkovém kupé, přejezd vlakem Xi’an–Luoyang, Zhengzhou–Suzhou, vstupy a dopravu na
místě dle programu, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 720 Kč, vízum
do Číny 3090 Kč, 1lůžkový pokoj 7990 Kč,
2lůžkové kupé ve vlaku Peking–Xi’an 2600 Kč.
Pozn.: při koupi zájezdu je nutné ihned uvést
čísla pasů cestujících. Spropitné cca 50 USD/os.

ČÍNSKÉ METROPOLE RYCHLOVLAKEM
9denní zájezd
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Pekingu.
2. den: Přílet do Pekingu, zastávka u olympijského stadionu. Nocleh.
3. den: Velká čínská zeď – jedna z největších
staveb lidstva, prohlídka Letního paláce, večer
místní specialita pekingská kachna. Nocleh.
4. den: Chrám nebes, prohlídka starých městských čtvrtí na tradičních rikšách – hutong.
Náměstí nebeského klidu a Zakázané
město. Fakultativně Kungfu show. Nocleh.
5. den: Individuální program – návštěva
lamaistického kláštera Yonghe. Nocleh.
6. den: Přejezd rychlovlakem z Pekingu
do Šanghaje (cca 1320 km, 5 hodin jízdy,
rychlost až 300 km/hod.). Šanghaj – zahrady Yu, staré město a nábřeží Bund. Večer
projížďka po řece Huangpu. Nocleh.
7. den: Vodní městečko Tongli, obklopené 5 jezery a protkané sítí kanálů a řek.
Šanghaj – dokončení prohlídky. Nocleh
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8. den: Individuální volno. Transfer na
letiště vysokorychlostní dráhou Maglev
(technologie vozidel vznášejících se díky
odpudivým účinkům magnetického pole).
Odlet s přestupem do Prahy.
9. den: Přílet do Prahy.
Č. zájezdu
192XTCL01
192XTCL02
192XTCL03
192XTCL04

Termín
20.04.–28.04.
01.06.–09.06.
17.08.–25.08.
19.10.–27.10.

Cena
39990
39990
39990
39990

Cena zahrnuje: 6 nocí s polopenzí v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), leteckou
přepravu Praha–Peking, Šanghaj–Praha, přejezd
rychlovlakem Peking–Šanghaj, přejezd rychlodráhou v Šanghaji, vstupy a dopravu na místě
dle programu, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 540 Kč, vízum
do Číny 1990 Kč, 1lůžkový pokoj 5490 Kč.
Pozn.: při koupi zájezdu je nutné ihned uvést
čísla pasů cestujících. Spropitné cca 50 USD/os.

MIAMI, LAS VEGAS, NEW YORK

USA

9denní poznávací zájezd
Miami

Las Vegas

New York

1. den: Odlet z Prahy do Miami. Transfer
do hotelu, ubytování, společná večeře
(fakultativně), nocleh.
2. den: Snídaně. Celodenní výlet na nejjižnější
místa USA – ostrov Key West (přejezd přes
souostroví Florida Keys, unikátní 7mílový
most, návštěva Hemingwayova domu,
nejjižnější bod USA, Duval Street, západ
slunce na Mallory Square). Nocleh.
3. den: Snídaně. Polodenní výlet do Národního parku Everglades, projížďka rozsáhlými mokřady se specifickou faunou i flórou
(tzv.airboatem), návštěva aligátoří farmy,
večer prohlídka pobřežního centra Miami
(Bayside, Biscayne Blvd.) Nocleh.
4. den: Snídaně. Přelet z Miami do
světového unikátu – města Las Vegas (stát
Nevada), transfer do hotelu a ubytování,
večerní prohlídka centra bláznivého města
světel a kasin, které vzniklo v poušti (Las
Vegas Boulevard). Nocleh.
5. den: Snídaně. Celodenní autobusový
výlet na jihozápadní okraj Národní parku
Grand Canyon (2. největší kaňon světa,
jedno z turisticky nejnavštěvovanějších míst
USA), večer návrat do Las Vegas – vlastní
program. Nocleh.
6. den: Snídaně. Odlet do New York City
(stát New York) – nejznámějšího města

světa, transfer do hotelu a ubytování,
večerní turistická plavba rozsvíceným
městem (fakultativně).
7. den: Snídaně. Návštěva nejpopulárnějších
míst New Yorku – Socha Svobody, Manhattan, 5th Avenue, Empire State Building,
večerní shopping. Nocleh.
8. den: Snídaně. Transfer na letiště. Odlet
zpět do Prahy.
9. den: Přílet do Prahy.
Č. zájezdu
192XFMV01

Termín
28.04.–06.05.

Cena
69880

Cena na osobu zahrnuje: 7 nocí se snídaní
ve 3–4* hotelech, leteckou dopravu včetně vnitrostátních přeletů dle programu, letištní taxy
a palivové příplatky, všechny transfery a ostatní
dopravu v rámci programu, vstupné a ostatní
poplatky dle programu (vyjma fakultativních),
česky mluvícího průvodce po celou dobu programu, pojištění CK proti úpadku.
Příplatky: registrace ESTA 500 (pokud máte
platný cestovní pas a platné vízum do USA,
není potřeba), komplexní cestovní pojištění
Generali 540, 1/1 pokoj + 5900, spropitné, fakultativní služby a výlety (lze sjednat
individuálně).
Pozn.: Změna programu vyhrazena. U tohoto
zájezdu nemůžeme garantovat cestování
individuálních klientů bez příplatku za jednolůžkový pokoj.

NEW YORK
6denní poznávací zájezd

New
Chimera
York

90

1. den: Odlet z Prahy do New Yorku. Večer
transfer do hotelu. Ubytování a nocleh.
2. den: Celodenní pěší prohlídka New Yorku –- dolní část Manhattanu, kde se New
York zrodil, z paluby lodi výhled na Liberty
Island se sochou Svobody a na ostrov Ellis
Island s muzeem emigrace. Dále finanční
čtvrť Wall Street, novogotický kostel Trinity Church, návštěva Grand Zero, stará
i nová radnice, Brooklynský most. Návštěva
Čínské a Italské čtvrti, Soho či noblesní
TriBeCa. Nocleh.
3. den: Seznámení s centrální částí Manhattanu – prestižní sportovní aréna Madison Square Garden, divadelní čtvrť Broadway, Carnegie Hall, Central Park i obchody
na 5th Avenue, Rockefellerovo centrum.
Z vyhlídkové terasy legendárního mrakodrapu Empire State Building si v podvečer
vychutnáte zvolna se rozsvěcující město.
Večer návštěva rozzářeného náměstí Times
Square. Můžete také fakultativně navštívit
některé z divadel na Broadwayi. Nocleh.
4. den: Pokračování poznávání New Yorku nebo individuální program (některá z muzeí na
tzv. muzejní míli na Upper Manhattanu jako je
Metropolitní muzeum nebo Guggenheimovo
muzeum; nákupy v luxusních obchodech na
5th Avenue, nebo návštěva obchodních domů
Macy´s či Century 21). Nocleh.
5. den: Dopoledne volno. Transfer na
letiště. Odlet zpět do Prahy.
6. den: Přílet do Prahy.

Č. zájezdu
192XFYL01
192XFYL02

Termín
03.05.–08.05.
24.10.–29.10.

Cena
39990
39990

Cena na osobu zahrnuje: 4 noci ve 3* hotelech, leteckou dopravu Praha–New York–Praha,
letištní taxy a palivové příplatky, transfery
letiště–hotel–letiště, lodní výlet k Soše Svobody
a Ellis Island, česky mluvícího průvodce po celou dobu programu, pojištění CK proti úpadku.
Příplatky: registrace ESTA 500 (pokud máte
platný cestovní pas a platné vízum do USA,
není potřeba), komplexní cestovní pojištění
Generali 360, 1/1 pokoj + 11000, spropitné,
metro a místní doprava, fakultativní služby
a výlety (lze sjednat individuálně).
Pozn.: Změna programu vyhrazena.
U tohoto zájezdu nemůžeme garantovat
cestování individuálních klientů bez příplatku
za jednolůžkový pokoj. Zájezd ve spolupráci
s partnerskou CK.
New York

JÁVA, BALI, SULAWESI

Indonésie

14denní poznávací zájezd
1. den: Odlet z Prahy do Jakarty s česky
mluvícím průvodcem.
2. den: Přílet do Jakarty, hl. města Indonésie, transfer do hotelu, ubytování, večeře
a nocleh.
3. den: Snídaně. Dopoledne prohlídka
Jakarty – staré město (Kota), starý přístav
(Sunda Kelapa), odpoledne přelet do města
Yogyakarta (Střední Jáva, doba letu cca
1,5 hod.), transfer do hotelu, ubytování,
večeře a nocleh.
4. den: Snídaně. Celodenní výlet Borobudur – Prambanan (Borobudur – unikátní
kulturní dědictví Střední Jávy – UNESCO,
největší buddhistický chrám na světě pocházející z 8. stol.), po prohlídce přejezd
do Prambanan (úchvatný hinduistický
chrámový komplex pocházející z 9. stol. –
UNESCO), přejezd zpět do Yogyakarty,
večeře, večerní prohlídka centra města –
Kraton (komplex pavilonů a paláců – Sultánský palác). Nocleh.
5. den: Snídaně. Transfer na letiště a přelet
na ostrov Bali (souostroví Malé Sundy,
doba letu cca 1,5 hod.), transfer do hotelu,
ubytování, odpolední prohlídka hlavního
města Denpasar (památník Bajra Sandhí,
trhy) nebo relaxace, večeře a nocleh.
6. den: Snídaně, volný den na pláži nebo
fakultativní výlet do horského chrámového
komplexu Pura Lempuyang Luhura a na
vodní palác Ujung. Večeře a nocleh.
7. den: Snídaně. Transfer na letiště a přelet
na ostrov Sulawesi (rovněž zvaný Celebés,
souostroví Velké Sundy, doba letu cca 1,5
hod.) do Makassar – hlavního města provincie Jižní Sulawesi, transfer do hotelu,
odpolední prohlídka centra města. Večeře
a nocleh.
8. den: Snídaně. Autobusový transfer do
města Rantepao v centrální horské části
ostrova Sulawesi (oblast Tana Toraja). Odpoledne ubytování a relax. Večeře a nocleh.
9. den: Snídaně. Celodenní výlet do oblasti
kmene Torajů (navštívíme vesničku Lemo

s tradičními domky tongkonan, rituálními
obřady Ma´nene, pohřebními figurkami
tau-tau a skalními hrobkami, v Suyaně
poznáme tradiční stromové hroby, uvidíme
i jeskynní hrobky aj.), návrat do hotelu ve
večerních hodinách, večeře.
10. den: Snídaně. Autobusový transfer zpět
do Makassaru, zastávka v malebné vesničce
Rammang. Ubytování, večeře a nocleh.
11. den: Snídaně. Polodenní lodní výlet
na ostrůvek Samalona (odpočinkový den,
relax, pláž, šnorchlování), návrat do hotelu,
večeře, nocleh.
12. den: Snídaně. Přelet zpět do Jakarty
(doba letu cca 2,5 hod.), transfer do moderního centra města, čas na nákupy, odjezd
do hotelu, ubytování a večeře, na závěr dne
rozlučkové posezení v zahradním baru ve
městě (fakultativně). Nocleh.
13. den: Snídaně. Autobusový výlet – botanická zahrada Bogor, večer transfer na
letiště a odlet do Evropy.
14. den: Přílet do Prahy.
Č. zájezdu
192MIJBS01

Termín
21.10.–03.11.

Cena
63990

Cena zahrnuje: 11 nocí ve 3–5* hotelech se
snídaní, leteckou dopravu Praha–Jakarta–Praha,
všechny místní vnitrostátní přelety, letištní
taxy a palivové příplatky, všechny transfery
a ostatní dopravu v rámci programu, lodní
výlet na ostrov Samalona, vstupné a povolení
do zpoplatněných míst v rámci programu, jiné
místní poplatky a spropitné, česky mluvícího
průvodce po celou dobu programu, pojištění
CK proti úpadku.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 7700 Kč, večeře
6100 Kč, komplexní cestovní pojištění 840 Kč.
Fakultativní výlet na ostrově Bali (6.den – EUR
35 Kč), rozlučkové posezení (12.den), jiné
nadstandardní služby nezahrnuté v programu
(lze sjednat individuálně).
Pozn.: Změna programu vyhrazena. U tohoto zájezdu nemůžeme garantovat cestování individuálních klientů bez příplatku za
jednolůžkový pokoj.

91

Kuba

KUBA – MINI KUBÁNSKÁ FANTAZIE
10denní pobytově-poznávací zájezd
1. den: Odlet z Prahy do Havany. Po příletu
transfer do 4* hotelu v Havaně, ubytování,
volno a nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd do Guamá
na poloostrově Zapata v provincii Matanzas, prohlídka a návštěva krokodýlí farmy.
Po obědě odjezd do Trinidadu. Ubytování,
večeře a nocleh.
3. den: Snídaně. Prohlídka Trinidadu, perly
Kuby zapsané na seznamu UNESCO. Město
bylo založené počátkem 16. stol. na počest
Svaté Trojice a stalo se odrazovým můstkem
pro dobývání amerického kontinentu.
V dobách prosperity založené na obchodu
s cukrovou třtinou, zde byla postavena řada
hezkých budov. Tyto budovy z 18.–19. stol.
se zachovaly a tvoří dnes turistickou atrakci
města (UNESCO). Navštívíme rovněž Romantické museum a bar La Canchánchara,
kde ochutnáte typický kubánský koktejl.
Oběd v místní restauraci. Individuální volno,
návrat do hotelu, večeře a nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd do města Cienfuegos (UNESCO), prohlídka tohoto
koloniálního města, které bylo založeno
v roce 1819 na území ovládaném Španěly,
ale jeho obyvatelé byli v prvním období
francouzského původu. Leží na jižním
pobřeží Kuby uprostřed oblasti, kde se
pěstuje cukrová třtina, mango, tabák a káva, a proto se také stalo jedním z hlavních
center obchodu s těmito surovinami. Budovy postavené v neoklasickém stylu stále
určují tvář města. Cienfuegos bylo prvním
městem v Latinské Americe v 19. století,
ve kterém byly do praxe uvedeny idey modernity, hygieny a městského plánování.
Oběd v místní restauraci. Pokračování
do Varadera. Ubytování v hotelu Memories Varadero 4* (nebo podobném), zde
pobyt na 5 nocí s ALL INCLUSIVE.
5.–8. den: Pobyt v resortu ve Varaderu,
možnost fakultativních výletů.
9. den: Snídaně. Individuální volno. Transfer na letiště v Havaně. Odlet do Prahy.
10. den: Přílet do Prahy.
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Č. zájezdu
192XCFL01
192XCFL02
192XCFL03
192XCFL04
192XCFL05

Termín
17.02.–26.02.
24.03.–02.04.
21.04.–30.04.
19.05.–28.05.
17.11.–26.11.

Cena
49990
49990
46390
46390
46390

Cena zahrnuje: 1 noc se snídaní ve 4*
hotelu v Havaně, 2 noci s polopenzí ve 3*
hotelu během okruhu, 3x oběd během okruhu,
5 nocí s ALL INCLUSIVE v resortu ve Varaderu,
leteckou dopravu Praha–Havana–Praha, letištní
taxy a palivové příplatky, vstupy dle programu,
všechny transfery a dopravu během okruhu,
transfery z a na letiště, služby anglicky mluvícího průvodce.
Příplatky: vízum 900 Kč, komplexní cestovní
pojištění 600 Kč, 1/1 pokoj + 5000 Kč. Další
příplatky na vyžádání v CK INEX (ve Varaderu
je možné strávit pobyt i v dalších resortech dle
výběru z naší nabídky Exotických zájezdů a je
možné zde strávit jakýkoli počet nocí).
Slevy: dítě do 12 let na přistýlce (se 2 dosp.
os. na pokoji) – 30%, 3. osoba ve 1/3 pokoji
1000 Kč.
Pozn.: Změna programu vyhrazena. U tohoto
zájezdu nemůžeme garantovat cestování
individuálních klientů bez příplatku za jednolůžkový pokoj. Zájezd je možné uskutečnit
celoročně v jakémkoli termínu už od 2 osob,
odlety musí být v neděli!!!.

KEŇA – PLÁŽE A SAFARI

Keňa

10denní pobytově- poznávací zájezd
1. den: Odlet z Prahy do Mombasy.
2. den: Přílet do Mombasy, transfer do resortu Sandies Tropical Village 4* nebo Diamonds
Dream of Africa 5* v Malindi, ubytování
s ALL INCLUSIVE. Nocleh.
3. den: Pobyt v resortu na bázi ALL INCLUSIVE, nocleh.
4. den: Snídaně. Brzy ráno odjezd minibusem
do NP Tsavo East. Příjezd cca v 09.30 hod.
Dopolední safari. Ubytování v Aruba Lodge
(nebo podobném). Oběd. V 16.00 odpolední
safari. Návrat na ubytování, večeře a nocleh.
5. den: Snídaně, ranní safari. Oběd. Odpolední safari. Večeře a nocleh.
6. den: Snídaně. Ranní safari. Poté odjezd
zpět do Malindi. Návrat do Sandies Tropical Village nebo Diamonds Dream of Africa, pokračování pobytu s ALL INCLUSIVE.
Nocleh.
7. den: Pobyt v resortu na bázi ALL INCLUSIVE, nocleh.
8. den: Pobyt v resortu na bázi ALL INCLUSIVE, nocleh.
9. den: Pobyt v resortu na bázi ALL INCLUSIVE. Transfer na letiště. Odlet zpět do Prahy.
10. den: Přílet do Prahy.

Č. zájezdu

Termín

192XSSL01
192XSSL02
192XSSL03
192XSSL04
192XSSL05
192XSSL06
192XSSL07
192XSSL08
192XSSL09
192XSSL10
192XSSL11
192XSSL12

18.01.–27.01.
15.02.–24.02.
22.03.–31.03.
19.04.–28.04.
17.05.–26.05.
21.06.–30.06.
19.07.–28.07.
23.08.–01.09.
20.09.–29.09.
18.10.–27.10.
15.11.–24.11.
06.12.–15.12.

Cena
Tropical Dream
Village of Africa
53490 61290
53490 61290
53490 61290
53490 61290
51890 56290
51890 56290
53490 61290
53490 61290
53490 61290
53490 61290
53490 61290
53490 61290

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–
Mombasa–Praha, letištní taxy a palivové
příplatky, všechny transfery, 5 nocí s ALL
INCLUSIVE v resortu dle výběru, 2 noci s plnou
penzí v NP Tsavo East, veškeré safari a dopravu
v minibusech/jeepech, minerální vodu ve
Vašem safari voze (1 láhev na osobu a safari),
služby anglicky mluvícího průvodce.
Příplatky: vízum 2500 Kč (příp. 51 USD,
pokud si klienti požádají online o vízum sami),
komplexní cestovní pojištění 600 Kč, 1/1 pokoj
+ 12000 Kč/Tropical Village, 15500/Dream of
Africa. Další příplatky na vyžádání v CK INEX
(pobyt na pláži je možné prodloužit na jakýkoli
počet nocí).
V ceně není zahrnuto spropitné pro místní
řidiče, průvodce (cca 5 USD na osobu a den),
spropitné v hotelu/lodge pro personál (cca 2–4
USD na osobu a den).
Slevy: dítě do 12 let na přistýlce (se 2 dosp.
os. na pokoji) – 25%, 3. osoba ve 1/3 pokoji
1000 Kč.
Pozn.: Změna programu vyhrazena. U tohoto
zájezdu nemůžeme garantovat cestování individuálních klientů bez příplatku za jednolůžkový
pokoj. Zájezd je možné uskutečnit celoročně
v jakémkoli termínu už od 1 osoby.
Popisy obou výše uvedených resortů najdete
na www.ckinex.cz v záložce Exotické zájezdy.
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Srí Lanka

TO NEJ ZE SRÍ LANKY
10denní poznávací zájezd
1. den: Odlet z Prahy do Colomba.
2. den: Přílet do Colomba. Uvítání na letišti
průvodcem a odjezd do hl. města, zde
krátká okružní jízda městem (cca 2 hodiny)
– obchodní část města i residenční část
Cinnamon Gardens, přístav, bazar, hinduistický chrám, holandský kostel Wolfendhal,
replika Avukana Buddhy, náměstí Nezávislosti a další. Ubytování, večeře a nocleh ve
3* hotelu v oblasti Colomba.
3. den: Snídaně. Odjezd do centrální části
Srí Lanky do jeskynního chrámu Dambulla. Prohlídka Zlatého chrámu, jednoho
z nejrozsáhlejších a nejlépe zachovaných
jeskynních chrámů na Srí Lance. Uvidíte
tu velké množství nástěnných maleb
a převážně buddhistických, ale i hinduistických soch. Fakultativně možnost jeep
safari v národním parku Minneriya, cca 10
minut jízdy od Habarana, kde budete moci
pozorovat slony, leopardy, makaky, kormorány a další zvěř a ptactvo. Ubytování,
večeře a nocleh ve 3* hotelu.
4. den: Snídaně formou balíčku, brzy ráno
odjezd do Hiriwadunna na trek do typické
srílanské vesnice, kde budete mít možnost
kromě pozorování krokodýlů a motýlů,
také vidět domorodý život vesničanů
u jezera. Odpoledne fakultativní možnost
jízdy na slonech v malebné džungli v oblasti
Habarana. Poté odjezd do Polonnaruwa,
bývalého sídelního města severocejlonského království, kde uvidíte mnoho
vykopávek a soch (např. desetimetrovou
sochu Buddhy), paláců a pagod ukrytých
v džungli. Návštěva dřevořezbářské továrny.
Návrat do hotelu, večeře a nocleh.
5. den: Snídaně. Brzy ráno výstup na
monumentální skalní komplex Sigiriya
„Lví pevnost“ z 5. století př. n. l., která patří
mezi památky UNESCO (dole pod skálou je
soustava hradeb, kanálů a vodních zahrad,
o kus výše se nachází jeskyně se starými
buddhistickými
freskami).
Odpoledne
odjezd do městečka Kandy, posledního
královského města, ležícího v horách, cestou krátká zastávka v Matale k návštěvě
ayurvédické zahrady koření, kde si navíc
Č. zájezdu
192XSLL01
192XSLL02
192XSLL03
192XSLL04
192XSLL05
192XSLL06
192XSLL07
192XSLL08
192SSLL09
192SSLL10

Termín
18.01.–27.01.
15.02.–24.02.
08.03.–17.03.
19.04.–28.04.
17.05.–26.05.
07.06.–16.06.
20.09.–29.09.
11.10.–20.10.
08.11.–17.11.
29.11.–08.12.

Cena při 2 os.
47890
47890
47890
47890
47890
47890
47890
47890
47890
47890

budete moci zdarma vychutnat 20-minutovou ayurvedickou masáž. Večer návštěva
kulturní taneční show v Kandy. Ubytování,
večeře a nocleh ve 3* hotelu v Kandy.
6. den: Snídaně. Prohlídka města Kandy
a návštěva nejposvátnějšího buddhistického místa na Srí Lance – Chrámu Buddhova zubu (ve zlaté schránce je zde
tato vzácná relikvie uložena). Navštívíte
také typické tradiční místní obchůdky.
Poté návštěva Královské botanické zahrady
Peradenniya s více než 5000 druhů stromů
a rostlin. Návrat do hotelu, večeře a nocleh.
7. den: Snídaně. Odjezd do malebného
městečka Nuwara Eliya, postaveného
v britském koloniálním stylu (nachází se
tu centrum pěstování čaje, ležící ve výšce
1900 m n. m.). Fakultativně možnost nezapomenutelné a dechberoucí jízdy vlakem
z Peradeniya do Nanu Oya. Volno. Ubytování ve 3* hotelu v Nuwara Eliya, večeře
a nocleh.
8. den: Snídaně. Fakultativně návštěva
národního parku Horton Plain, nejvýše
položené náhorní plošiny na Srí Lance
v nadm. výšce 2.500 m. Oblasti dominuje
druhá a třetí nejvyšší hora ostrova a plošina
je ukončena 700 m hlubokým prudkým
srázem, který se nazývá „Konec světa“.
Poté návštěva manufaktury na zpracování čaje a prohlídka městečka. Odjezd
do Colomba – cestou návštěva vodopádů
Witness a Ramboda. Ubytování, večeře
a nocleh ve 3* hotelu.
9. den: Snídaně. Individuální volno, transfer na letiště. Odlet do Prahy.
10. den: Přílet do Prahy.

při 3–6 os.
43390
43390
43390
43390
43390
43390
43390
43390
43390
43390

při 7–9 os.
39990
39990
39990
39990
39990
39990
39990
39990
39990
39990

při 10–13 os.
38890
38890
38890
38890
38890
38890
38890
38890
38890
38890

Cena na osobu zahrnuje: 7 nocí ve 3* hotelech s polopenzí, leteckou dopravu Praha–Colombo
–Praha, letištní taxy a palivové příplatky, všechny transfery, návštěvy a vstupy do objektů (dle uvedeného programu), pobytovou taxu, česky mluvícího průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 8000 Kč, ubytování ve 4* hotelech 6500 Kč, ubytování v 5* hotelech
11200 Kč, vízum 1100 Kč, komplexní cestovní pojištění 600 Kč. Ceny fakultativních výletů budou
upřesněny cca 1 měsíc před odletem.
Slevy: dítě do 12 let na přistýlce (se 2 dosp. os. na pokoji) – 25%, 3. osoba ve 1/3 pokoji 1700 Kč.
Pozn.: Změna programu vyhrazena. U tohoto zájezdu nemůžeme garantovat cestování individuálních klientů bez příplatku za jednolůžkový pokoj. Zájezd je možné uskutečnit kdykoli v roce už od
1 osoby, odlety jsou možné denně.
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Všeobecné smluvní podmínky
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Veškerá práva a povinnosti mezi INEX – cestovní kancelář s.r.o., IČ: 26392763 (dále jen „CK”, případně
„Pořadatel“) a zákazníky se řídí smlouvou o zájezdu, ustanoveními zákona č. 159/99 Sb. a zákona
č. 89/2012. „SMLOUVA O ZÁJEZDU“ (dále jen SZ) se skládá z formuláře nazvaného „SMLOUVA
O ZÁJEZDU”, z příslušných částí příslušného katalogu (případně elektronické nabídky umístěné na stránkách
CK, zaslané či zaslaných zákazníkovi) a z těchto „Všeobecných smluvních podmínek“, jakožto informací
poskytnutých dle §9a zákona č.111/2018 Sb. V případě rozporu mezi těmito „Všeobecnými smluvními
podmínkami“ a textem formuláře SZ má přednost formulář SZ.
II. ZÁKAZNÍCI ZÁJEZDŮ
Zákazníkem může být fyzická osoba i právnická osoba (dále vždy jen „zákazník”). CK poskytuje služby všem
zákazníkům bez omezení. V případě, že zákazník není občanem ČR, je povinen toto ohlásit CK a případně
respektovat omezení vyplývající z mezinárodního práva. Zákazník zájezdu musí v den odjezdu zájezdu
dosáhnout 18-ti let. Osoby mladší 18-ti let se mohou zájezdu zúčastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce nebo v jeho doprovodu, případně musí prokázat, že jsou oprávněni sami smlouvu uzavřít.
Zákazníkem se fyzická či právnická osoba stává až po vyplnění smlouvy o zájezdu (popřípadě zasláním
internetové objednávky) a následným potvrzením ze strany CK.
III. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ
1. Zájemce o služby CK má právo žádat po CK tzv. „rezervaci”. Rezervace zájezdu je maximálně 7 dní,
pokud není sjednáno jinak. Tato doba se zkracuje s blížícím se odjezdem – v době kratší než 1 měsíc na
2 dny, v době kratší než 15 dní 4 hodiny, pokud není sjednáno jinak. Během rezervace je nutno odevzdat či
odeslat vyplněnou SZ a to tak, aby byla CK doručena do konce lhůty určené k rezervaci a v téže lhůtě uhradit
zálohu. Nestane-li se tak, může být rezervace zrušena. Pokud během lhůty určené k rezervaci zájemce doručí
CK podepsanou SZ a ta bude ze strany CK potvrzena, dochází okamžikem potvrzení k uzavření smlouvy a ze
zájemce se tímto okamžikem stává zákazník (viz čl. II).
2. Zákazník odpovídá za správnost všech údajů uvedených na SZ. SZ nahrazuje potvrzení o zájezdu dle ustanovení § 2525 občanského zákoníku. Zákazník má po uzavření SZ právo na poskytnutí zájezdu a dalších služeb
ve smlouvě o zájezdu uvedených. Zájezd je vždy službou pro jednoho zákazníka, nikoliv službou pro více osob.
V případě, že zákazník uzavře SZ pro více osob (dále jen „spolucestující”), má se pro účely SZ za to, že uzavřel
smlouvu na více zájezdů. Zákazník, který je na smlouvě podepsán, odpovídá CK za úhradu ceny všech zájezdů
ve smlouvě uvedených a to až do doby, kdy další spolucestující osoby smlouvu podepíší a takto podepsaná
SMLOUVA O ZÁJEZDU bude doručena CK. V případě, že zákazníkem je právnická osoba, odpovídá za ceny
všech zájezdů ve smlouvě uvedených. Konkrétní fyzická osoba, která SZ za právnickou osobu podepsala, ručí
CK za uhrazení ceny všech zájezdů pro případ, že právnická osoba nesplní svoji povinnost.
3. Zákazník vždy odpovídá za správné a úplné vyplnění identifikačních údajů jak u své osoby, tak u spolucestujících. Identifikačními údaji se rozumí minimálně u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození
a případně i trvalé bydliště a u právnických osob název, sídlo a IČO. Zákazník dává uzavřením SZ CK souhlas
k použití jeho osobních údajů a k zasílání nabídek CK v budoucnosti.
4. Zákazník je oprávněn postoupit SZ další třetí osobě, pokud splňuje podmínky účasti na zájezdu. O postou
pení je třeba doručit CK potvrzení spojené s prohlášením nového zákazníka, že souhlasí se SZ a všemi dalšími
smluvními podmínkami a splní podmínky účasti na zájezdu. Potvrzení se má za včasné, pokud je doručeno
CK alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. Nový zákazník odpovídá s původním zákazníkem společně
a nerozdílně za zaplacení ceny zájezdu (případně zájezdů) a za náhrady nákladů, které jsou spojené se
změnou zákazníka. Zákazník je oprávněn ve stejné lhůtě oznámit CK změnu spolucestující osoby, nová
osoba je však povinna splnit podmínky účasti na zájezdu.
IV. CENA ZÁJEZDU A JEHO ÚHRADA
1. Ceny zájezdů pořádaných CK jsou cenami sjednanými dohodou mezi CK a zákazníkem a jsou písemně
uvedeny v potvrzené „SZ”.
2. Cena zájezdu zahrnuje služby, které jsou pro každý zájezd přesně specifikovány v katalogu (pod bodem
„Cena zahrnuje:” =CZ) a jsou uváděny včetně DPH. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis
služeb uvedený na SZ, odvozený z katalogové nabídky. V zásadě však platí, že služba, která není v katalogu
uvedena pod bodem „CZ” a není uvedena ani v SZ, nebyla objednána.
3. Cena zájezdu, příplatky i slevy, není-li uvedeno jinak, jsou v Kč a vždy za 1 osobu, resp. jeden zájezd.
4. Zákazník zájezdu se zavazuje uhradit zálohu ve výši minimálně 50% z ceny zájezdu, není-li smluveno
jinak (při uzavření SZ), nebo zaplatit celý zájezd (při objednávání zájezdu ve lhůtě kratší než 33 dní před
odjezdem), není-li uvedeno jinak. Doplatit zájezd je nutné nejpozději 30 dní před odjezdem. V případě,
že zákazník z řad právnických osob bude zájezd platit fakturou, je nutné o vystavení faktury CK písemně
požádat a v této žádosti se případně odkázat na uzavřenou SZ. Nedílnou součástí této žádosti je adresa
firmy, bankovní spojení, identifikační číslo a případně daňové číslo. Za den zaplacení zájezdu se považuje
den, kdy byla cena za smluvené služby připsána na účet CK. V případě, že právnická osoba o vystavení
faktury nepožádá, má se za to, že pro ni platí stejné povinnosti jako pro osobu fyzickou.
5. Pokud v době ode dne uzavření SZ do 21 dne od započetí tohoto zájezdu dojde ke změnám, které se
projeví ve výši ceny, CK si vyhrazuje právo upravit cenu zájezdu jednostranným úkonem za podmínek uvedených v zákoně v návaznosti na úpravě těchto vstupů, tj. zvýšení ceny pohonných hmot (u letecké dopravy
byla použita cena paliva 600 USD/ MT a pro pozemní dopravu cena nafty 30 Kč/1 litr), navýšení letištních
tax či palivových příplatků a nebo zvýšení jiných či zavedení nových mezinárodních poplatků ke dni odjezdu
(kalkulace byly provedeny k datu 1.12.2018, dále též základní kurz). Toto zvýšení ceny zájezdu se připočte
k základní ceně zájezdu. Obdobně je to i s případným snížením těchto vstupů, kdy se od vypočtené slevy
odečte poplatek 150 Kč za osobu. CK je povinna toto neprodleně zákazníkům oznámit a to nejpozději
21 dnů od předpokládaného započetí zájezdu. Pokud se jedná o změnu SZ z jiného než zákonem udaného
důvodu, má zákazník právo od dříve uzavřené SZ písemně odstoupit. Neuskuteční–li zákazník písemné
odstoupení od smlouvy v době vyznačené na oznámení o změně smlouvy (nejméně však 5 dnů), je povinen
zaplatit vyšší cenu zájezdu.
6. Veškeré platby je možno provést hotově v kanceláři. Platby, které zákazník hradí složenkami nebo
převody z účtů, musí být označeny VARIABILNÍM symbolem. Jako VS lze použít pouze číslo SZ, v případě
placení faktury číslo faktury. Pokud nebudou platby označeny správným VS, bude na zákazníka pohlíženo
jako by neměl platbu provedenou, nebo platbu nelze správně přiřadit a vystavuje se nebezpečí odmítnutí
smluvně dohodnutých služeb. V případě, že zákazník uzavře SZ prostřednictvím smluvně zajištěného prodejce, tedy nikoliv přímo v CK, je srozuměn s tím, že odpovídá s tímto prodejcem společně a nerozdílně za
veškeré platby až do okamžiku připsání plateb na účet CK. Zákazník má vždy možnost jednoduše uhradit
platby na účet CK (za podmínek shora uvedených) ve SZ uvedený!
7. CK má vždy právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím a zákazník je povinen tyto služby
vždy před jejich poskytnutím uhradit. Bez plného zaplacení zákazník neobdrží potřebné doklady na cestu
(letenky, vouchery, ani jiné odbavení).
8. V případě, že zákazník nebude moci v den zájezdu prokázat zaplacení veškerých služeb dle SZ, resp.
v případě, že takové zaplacení zůstane mezi CK a zákazníkem sporné, má CK právo žádat zákazníka
o zaplacení všech nezaplacených služeb v hotovosti při nástupu zákazníka, či spolucestující osoby na zájezd
s tím, že po vyřešení celé situace bude zákazníkovi případný přeplatek vrácen.
V. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
1. Zákazník má právo zejména:
– být informován dle §9a zákona č.111/2018 Sb. a žádat případná další vysvětlení. Podpisem SZ potvrzuje,
že informován v rozsahu zákona byl a to před podpisem SZ.
– vyžadovat poskytnutí služeb uvedených v SZ, jak pro svoji osobu, tak pro osoby případných spolucestujících. Veškeré další služby, včetně služeb souvisejících s onemocněním, ztrátou cestovních dokladů
a následně s náhradní dopravou, ubytováním apod. (nezaviněné CK), je zákazník povinen uhradit CK.

– být seznámen se všemi případnými změnami programu zájezdu, rozsahu služeb a ceny. Pokud nebude
možno z naléhavých důvodů dodržet původně stanovený program a poskytnout služby zahrnuté v ceně,
musí CK zajistit program a služby srovnatelné s původním rozpisem nebo případně, pokud se to nepodaří,
upraví cenu zájezdu nebo vrátí poměrnou část zaplacené ceny zájezdu.
– reklamovat případné vady poskytnutých služeb a žádat jejich odstranění a to dle čl. VII.
– na ochranu osobních dat, informací o cílech cest, které uvádí ve smlouvě o zájezdu a v dalších dokumentech, vyjma poskytnutí svých osobních dat pro účely dalších nabídek CK. CK však vždy zajistí ochranu
osobních dat spolucestujících osob, resp. osob, kterým zájezd hradí zákazník.
– kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od smlouvy při dodržení dohodnutého odstupného tzv.
stornopoplatku (viz bod IX.).
– v případě oznámení o změně SZ, podstatných podmínek zájezdu nebo přesunutí termínu zájezdu o více
jak 48 hodin, písemně odstoupit od smlouvy s tím, že mu bude neprodleně vrácena celá uhrazená částka.
– pokud se zájezd neuskuteční, na zařazení na volné místo v obdobném zájezdu, bude-li mít zákazník
zájem. Toto vždy platí i pro spolucestující osoby, resp. pro všechny zájezdy, které zákazník smluvně objednal.
– v případě, že CK nezajistí z určitých důvodů fakultativně připlacenou službu, pouze na plné vrácení
zaplacené hodnoty, týkající se neposkytnuté služby. Další nároky nehmotného rázu již zákazník nemá.
2. Zákazník musí dodržovat zejména tyto povinnosti:
– zaplatit CK celou cenu všech zájezdů uvedených na SZ a dalších fakultativních služeb ve stanoveném
termínu a prokázat to dokladem o zaplacení.
– zajistit si platný cestovní doklad, případně další formality pro cesty do zahraničí, které nejsou zajišťovány CK.
– dodržovat zákony, pasové, celní, zdravotní a další předpisy České republiky a země, do které cestuje.
Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto zákonů a předpisů nese zákazník a to i za spolucestující osoby.
– řídit se pokyny pro zákazníky zájezdu nebo ústními pokyny průvodce nebo zástupce CK.
– pravdivě a úplně vyplnit SZ včetně uvedení požadovaného nástupního místa. Popřípadě předložit potřebné
doklady podle požadavků CK.
– oznámit své reklamační požadavky neprodleně a poskytnout potřebnou součinnost k vyřízení případné
reklamace. CK doporučuje reklamovat zavazadla svěřená letecké společnosti, či externímu dopravci
neprodleně a to přímo subjektu, kterým byla služba poskytnuta.
– na vyžádání před odjezdem nebo v průběhu zájezdu předložit pracovníkovi CK, průvodci, delegátovi
nebo vedoucímu zájezdu doklady o zaplacení a doplacení zájezdu, kopii SZ na zájezd a další veškeré
nezbytné doklady.
– označit si zavazadla jmenovkou (obsahující jméno, příjmení, adresu) a řídit se pokyny k odjezdu.
– omezit váhu jednotlivého zavazadla maximálně na 15 kg (nebo dle avizovaných podmínek přepravce)
a přizpůsobit velikost zavazadla možnostem přepravy a to i na místě odjezdu.
– dostavit se s platným cestovním dokladem a dostatečným předstihem na stanovené místo srazu. Při
leteckých zájezdech je nutné být na letišti minimálně 120 minut před odletem letadla, není-li uvedeno
jinak. U leteckých zájezdů se doporučuje mít základní věci v kabinovém zavazadle tak, aby v případě ztráty
zavazadla měl účastník zájezdu základní věci k dispozici.
– před odjezdem na individuální zájezd zkontrolovat voucher (ubytovací poukaz) i ostatní cestovní dokumenty a případné nedostatky či odlišnosti vůči objednaným službám reklamovat neprodleně v CK ještě
před odjezdem.
3. Při závažném narušení právních předpisů České republiky nebo navštíveného státu, při narušení programu
v průběhu zájezdu svým chováním, oblečením nebo hrubým porušováním pokynů průvodce, je vedoucí
zájezdu nebo pracovník CK oprávněn zákazníka vyloučit ze zájezdu bez nároku na náhradu. Zákazník
zájezdu, který bez zavinění CK nevyužije všechny smluvené služby, nemá nárok na jejich náhradu.
4. Zákazníci s určitými zdravotními potížemi, např. s menší pohyblivostí, musí svou účast na zájezdu zvážit,
neboť v některých případech může jít o zájezd fyzicky náročnější. Při případné účasti je nutno počítat s tím,
že průvodce musí dodržovat uvedený program a jeho časový harmonogram a to i s ohledem na ostatní
zákazníky.
5. V případě, kdy zákazníkem je právnická osoba nebo v případě, že zákazník uzavřel SZ na více zájezdů, je
zákazník, resp. osoba, která smlouvu o zájezdu podepsala, povinna seznámit všechny spolucestující osoby
s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a pokyny pro zákazníky a zabezpečit jejich dodržování.
V případě porušení smluvních povinností ze strany spolucestující osoby se zákazník vystavuje nebezpečí, že
náhrada případné škody bude požadována na jeho osobě.
VI. POVINNOSTI A PRÁVA CK INEX
1. CK je oprávněna pouze v případech, které nemůže ovlivnit (změny u zahraničních partnerů, dopravců či
jiných dodavatelů, příp. malého počtu přihlášených nebo stornování většího počtu zákazníků zájezdu apod.)
a které brání poskytnutí předem stanovených služeb: zrušit zájezd, přesunout dobu konání, změnit cenu,
změnit program. Rozhodnutí o zrušení zájezdu je CK povinna oznámit přihlášeným zákazníkům nejpozději
20 dnů před datem odjezdu a bez zbytečného odkladu vrátit všechny již zaplacené částky. Zákazník nemá
nárok na žádné další náhrady. Dojde-li ke zrušení vícedenních zájezdu po lhůtě 20 dnů, pak CK nahradí
zákazníkovi penále ve výši 10 % zájezdu.
2. V případech zrušení zájezdu, přesunutí termínu odjezdu o více jak 48 hodin nebo změně ceny z jiných
než zákonem daných podmínek, má zákazník právo od smlouvy písemně odstoupit a vzniká mu nárok na
vrácení celé zaplacené částky. Toto je CK povinna oznámit všem zákazníkům písemně a bez zbytečného odkladu nejpozději 20 dnů před zahájením zájezdu. Zákazník nemá nárok na žádné další náhrady. V případě,
že zákazník platí zálohu nebo fakturu bankovním převodem nebo složenkou a platba není převedena na
účet CK nejpozději do 10 dnů od data uzavření smlouvy o zájezdu, může CK odstoupit od smlouvy se zákazníkem. Rovněž pokud zákazník neuhradí doplatek v řádném termínu dle těchto Všeobecných smluvních
podmínek, má CK právo odstoupit od smlouvy. Na takovéhoto zákazníka bude pohlíženo, jako kdyby sám
zrušil zájezd a plně se na něj vztahují stornovací podmínky (nenastoupení na zájezd). Zákazník odstupující
od smlouvy je povinen informovat všechny spolucestující osoby, resp. jeho právní úkon odstoupení se
automaticky vztahuje ke všem zájezdům, na které uzavřel SZ. Stejně tak v případě odstoupení od smlouvy
ze strany CK se má za to, že výpověď se týká všech zájezdů, na které zákazník uzavřel SZ, resp. se výpověď
týká i všech spolucestujících osob na daný zájezd.
3. CK je odpovědná za pravdivost svých informací o poskytovaných službách.
4. CK není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb.
5. CK si vyhrazuje právo změny objektu ubytování (nenadálé změny v obsazenosti smluvených objektů,
vypsání dalších autobusů, letů i termínů) za předpokladu dodržení lokality ubytování, srovnatelné kvality
a rovněž změny jednotlivých dnů programu bez ohrožení kvality a náplně zájezdu. Programy mohou být
operativně upraveny v průběhu zájezdu pouze ze závažných důvodů, např. vzhledem k složité dopravní
situaci, špatnému počasí, živelným pohromám, stávkám, politickým nepokojům, zdravotním problémům
některého ze zákazníků, řešení pojistné události některého ze zákazníků nebo s ohledem na neúměrné
čekání na hranicích, které CK nemůže ovlivnit. V těchto uvedených případech nemá zákazník právo na slevu
zájezdu. Výrazné změny mohou být uskutečněny pouze se souhlasem všech zákazníků.
6. CK nenese odpovědnost za škody vyplývající pro zákazníka ze změn sjednaných služeb, pokud k těmto
změnám došlo zaviněním, které lze přičíst zákazníkovi nebo zaviněním třetí strany, jež nemá vztah
k zajišťování dohodnutých služeb a v případě, jsou-li takové změny nepředvídatelné nebo nevyhnutelné.
7. CK neručí za případné časové posuny a zpoždění. Klient nemá nárok na kompenzaci nečerpaných služeb
během jednoho dne a CK nemůže poskytovat slevy či jiné kompenzace z titulu zpoždění dopravy, ke kterým
dochází především vinou nepříznivých podmínek (povětrnostní, technické, přetížení letových tras apod.).
CK však poskytne zákazníkovi vždy kompenzace, které poskytl dopravce a umožní zákazníkovi (pokud je to
možné) v případě zájmu vymáhat kompenzace na dopravci přímo.
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8. V případě nenadálé změny času či data letu a možného následného prodloužení dovolené v místě
pobytu, nemá zákazník právo na dodatečné bezplatné ubytování ze strany CK, ale celá záležitost je řešena
individuálně mezi zákazníkem a leteckou společností za aktivní asistence CK a to v souladu s platnými
pravidly Evropské unie.
9. Udávané časy letů jsou orientační a mohou se měnit nejen před odletem ale výjimečně i v době vlastního
pobytu a to v závislosti na rozhodnutí dopravce, dle optimalizace svozů a kapacity letadel. První a poslední
den není plnohodnotným dnem dovolené a případné prodloužení či zkrácení pobytu v rámci daného dne
určeného na přílet či odlet nemůže být důvodem reklamace či finanční kompenzace.
VII. REKLAMACE
Pro případ, že zájezd nebo jiná plnění neprobíhají podle SZ, je zákazník oprávněn provést reklamaci a žádat
odstranění nedostatků. Reklamaci vždy provádí osobně zákazník a doporučuje se učinit tak v souladu s for
mulářem SZ a nikoliv spolucestující osoba, vyjma případu, kdy je jasně stanoveno, že taková osoba zákazníka zastupuje, či zákazník objektivně nemůže provést reklamaci sám. Zákazník je povinen své požadavky
oznámit neprodleně tak, aby mohla být včas sjednána náprava na místě samém. V případě reklamace
kontaktuje zákazník nejdříve zástupce cestovní kanceláře v místě vzniku závad, nebo přímo odpovědného
pracovníka CK a aktivně přistupuje k jejímu vyřešení. Pokud nebude stížnost podána okamžitě, zmenšuje
se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném ohlášení
nevznikly. Vedoucí zájezdu či delegát (zástupce partnerské CK) v místě pobytu je povinen uvedené reklamace řešit přímo na místě vzniku. Veškeré reklamace, které nebudou vyřešeny a odstraněny, budou s ním sepsány a budou se následně řešit po ukončení zájezdu. Rovněž lze podat reklamaci za respektování předešlého
u CK a to po skončení zájezdu. Tato reklamace by měla následovat bez zbytečného odkladu. Takovou
reklamaci doporučujeme učinit písemnou formou. CK je oprávněna při vyřizování reklamace v místě konání
zájezdu řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou odpovídající kompenzací. Reklamaci může
zákazník uplatnit i u smluvního prodejce, který mu prodej zájezdu zprostředkoval.
Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil
řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00
Praha 2
Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz
VIII. DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ A DŮLEŽITÉ INFORMACE
1. CK informuje zákazníka nejpozději do 7 dnů před zahájením zájezdu o přesném místě a čase nástupu
na zájezd a o případných dalších podmínkách zájezdu samého. CK má povinnost informovat vždy jen
zákazníka, nikoliv spolucestující osobu. CK dále ve stejné lhůtě předá zákazníkovi kontakt na osobu, na
kterou se lze v nesnázích obrátit s žádostí o pomoc a předá kontakt na zastupitelský úřad. V případě,
že účastníkem zájezdu je nezletilý bez doprovodu osoby, která o něj pečuje, předá zákazníkovi možnosti
spojení s nezletilým, či zástupcem CK v místě pobytu nezletilého. Uzávěrka fakultativních služeb je 14 dnů
před zahájením zájezdu.
2. Při sestavování zasedacích pořádků vychází CK z termínu přihlášení zákazníka. CK si vyhrazuje právo (ve
zvláštních případech) změnit místo zákazníka v autobuse z důvodu organizace zasedacího pořádku. CK
si v případě pozdního zaplacení jakékoliv služby vyhrazuje právo změnit místo v autobuse (bez omezení)
ve prospěch zákazníků, kteří dodrží tyto Všeobecné smluvní podmínky, resp. beze zbytku dodrží smlouvu
o zájezdu.
3. Minimální počet osob účastnících se skupinových zájezdů je 30 (není-li uvedeno jinak).
4. Fakultativní služby placené v místě pobytu jako je vstupné do jednotlivých památek, kulturních a sportovních zařízení uvedených vychází z údajů z roku, který předchází rok, ve kterém je zájezd uspořádán.
Zákazník nemá právo žádat po CK dodatečnou výměnu české měny na měnu státu, ve kterém je vstupné
placeno, stejně tak jako žádat případnou náhradu škody. Informace o vstupném a ceně výletů uvedené
v katalogu je nutno považovat vždy jen za orientační.
5. CK nemůže ovlivnit kulturní a hygienické zvyklosti jednotlivých zemí, mnohdy odlišné od domácích
zvyklostí a musí je respektovat stejně jako ostatní návštěvníci dané země. CK rovněž neovlivní ubytování
v jednotlivých kapacitách. Poskytnuté pokoje se mohou lišit jeden od druhého a jejich rozdělení náleží
plně zahraničnímu partnerovi. Rovněž neexistuje absolutní klid v navštívených letoviscích. K dovolené
patří zábava, restaurace i diskotéky, které mohou být zdrojem hluku. Rovněž stavební činnost může být
v některých periodách dne omezeným zdrojem hluku a prachu.
6. Dle mezinárodních zvyklostí jsou klienti v den příjezdu ubytováni nejdříve ve 14 hodin a v den odjezdu
musí opustit své pokoje do 12 hodin (někde i do 10 hodin). Časný příjezd nebo pozdní odjezd není důvodem
k delšímu používání pokoje. Na přidělení pokojů nemá CK zásadně vliv a rozdělování provádí zahraniční
partner nebo recepce.
7. CK si vyhrazuje právo v případě menšího počtu přihlášených účastníků (než je stanovený minimální počet)
použít jiný dopravní prostředek než byl v katalogu uváděn. V těchto případech může být zájezd realizován
např. mikrobusem.
8. Některé zájezdy jsou nabízeny jak autobusovou tak i leteckou dopravou. V takovýchto případech je
průvodce přítomen pouze v době hlavního programu a nemusí být u skupiny ve dnech určených výhradně
na dopravu do místa konání zájezdu.
9. CK nenese odpovědnost za letový řád. V případě nočních letů se zkrácená noc považuje za plnohodnotnou a zákazník nemá nárok na slevu či jinou kompenzaci. Rovněž v případě ranního příjezdu či nočního
odjezdu nevzniká zákazníkovi automatický nárok na delší užívání pokoje. Toto je řešeno operativně
s recepcí hotelu.
10. Příplatek za jednolůžkový pokoj je účtován u poznávacích zájezdů vždy jen zákazníkovi, který o jedno
lůžkový pokoj výslovně požádá (není-li stanoveno v dané nabídce jinak). V ostatních případech bere
zákazník na vědomí, že může být sloučen za účelem ubytování v jednotlivých pokojích s jinými zákazníky
stejného pohlaví. CK se vždy snaží konkrétní situaci řešit s ohledem na přání většiny zákazníků, nikoliv
cestujících osob.
11. Ceny letenek na charterových letech jsou kalkulovány na maximální cenu leteckého paliva (Jet A-1) na
rotterdamské burze tzv. referenční cenu 600 USD/MT při kurzu k 1.12. 2018. V případě vyšších cen paliva si
CK vyhrazuje právo na plnou úhradu rozdílu dle aktuálních cen paliva na světových trzích bez ohledu na to,
zda byl zájezd už plně uhrazen. Za každé 1% navýšení ceny leteckého paliva nad referenční částku 600 USD/
MT se zvyšuje cena zájezdu o maximálně 15 Kč, není-li stanoveno jinak (přesné navýšení stanoví dopravce
nejpozději 21 dnů před odletem). Při poklesu ceny paliva se postupuje stejným způsobem, kdy se odečte od
celkové dobropisované částky manipulační poplatek ve výši 150 Kč za osobu.
12. Cestovní doklady a víza: platný cestovní doklad si zabezpečuje každý účastník sám, přitom dbá, aby
platnost pasu po skončení zájezdu byla minimálně 6 měsíců a pro udělení víza byla v pase pro každou
zemi minimálně jedna celá strana volná. Víza zpravidla zajišťuje CK, zákazník musí poskytnout potřebnou
součinnost, což především znamená včasné předání vyplněných a podepsaných vízových formulářů,
fotografií a cestovních dokladů. CK nenese odpovědnost za škody, které mohou zákazníkovi vzniknout
v důsledku závad v dokladech resp. při neudělení víz. Cizí státní příslušníci si víza zajišťují sami a CK nenese
odpovědnost za případné problémy vzniklé neudělením víza.
13. Cestovní kancelář neodpovídá za případné znečištění pláží či moře z důvodu klimatických podmínek či
jiných nepředvídatelných důvodů. Rovněž nemůže ovlivnit výpadky či kvalitu internetového připojení, které
může být způsobeno technickými problémy či počtem aktuálně přihlášených uživatelů. Stanovení časového
rozmezí využívání bazénů či provozu klimatizace je plně na rozhodnutí hotelu a CK nemůže toto ovlivnit.
Pobyt v různých klimatických podmínkách je spojen i s existencí různé fauny oproti našim podmínkám. Přes
veškerou snahu nelze ovlivnit její výskyt v dané lokalitě či ubytovacím zařízení. Případný problém je třeba
řešit přímo místě a ne po návratu z dovolené. CK nemůže toto nijak ovlivnit.
IX. ODSTUPNÉ – STORNOVACÍ PODMÍNKY
1. Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od smlouvy o účasti na zájezdu písemným
oznámením CK nebo prodejci. Zrušení smlouvy nastává okamžikem doručení tohoto písemného oznámení
CK. Zákazníci (pokud není smluvně stanoveno jinak) jsou pojištěni pro případ zrušení zájezdu ze závažných
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důvodů dle podmínek uvedených ve Zvláštních pojistných podmínkách pro pojištění zrušení cesty. Zrušil-li
zákazník zájezd za splnění těchto podmínek, má nárok na částečnou úhradu stornopoplatků pojišťovnou
(netýká se manipulačních poplatků). Nárok na pojistné plnění uplatňuje zákazník předepsaným způsobem
přímo u pojišťovny. CK nemůže výplatu pojistného ovlivnit.
2. Při odstoupení od smlouvy před nástupem na zájezd je zákazník povinen zaplatit odstupné, tj. stornovací
poplatky, které se účtují za každou osobu, resp. za každý zákazníkem objednaný zájezd. Výše poplatků je
primárně stanovena rovnou ve formuláři SZ, nicméně pokud platí následující:
50 a více dní

tzv. manipulační poplatek 1 500 Kč/osoba (tento poplatek nelikviduje
pojišťovna) plus případné skutečné náklady

31–49 dní

skutečné náklady nejméně však 20 % z celkové ceny zájezdu

16–30 dní

skutečné náklady nejméně však 50 % z celkové ceny zájezdu

11–15 dní

skutečné náklady nejméně však 70 % z celkové ceny zájezdu

4–10 dní

skutečné náklady nejméně však 90 % z celkové ceny zájezdu

3 dny a méně

100 % z celkové ceny zájezdu

3. Nenastoupí-li zákazník nebo jeho spolucestující osoba na zájezd bez předchozího storna nebo pokud
se zákazník či jeho spolucestující osoba nedostaví k odjezdu včas nebo se nezúčastní vlastní vinou např.
poskytnutím nepřesných či neúplných údajů, příp. porušením celních, pasových, devizových předpisů nebo
jiných zákonů, hradí 100 % z celkové ceny, tj. prodejní ceny a všech zákazníkem zakoupených fakultativních služeb. Pro stanovení výše stornopoplatků je rozhodující datum doručení písemného oznámení CK
nebo prodejci.
4. Jakákoliv změna termínu, osob či zájezdu před odjezdem ze strany zákazníka, bude hodnocena jako
zrušení účasti na zájezdu a bude podléhat výše uvedeným stornopoplatkům.
X. POJIŠTĚNÍ ZÁKAZNÍKŮ ZÁJEZDU
CK má ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ
úpadku cestovní kanceláře.
Ke všem zájezdům nabízíme cestovní pojištění, pojistný produkt UNIVERSAL pro cesty a pobyt od
společnosti Generali Pojišťovna a.s., IČ: 61859869, se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2 (dále jen
„pojistitel“). Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem zájezdu (dále jen „pojištěný”) a pojistitelem na základě
skupinové pojistné smlouvy o cestovním pojištění č.3288800000 (dále jen „pojistná smlouva“) uzavřené
mezi pojistitelem a CK za níže uvedených podmínek.
Rozsah pojištění a pojistná částka (PČ) nebo limity pojistného plnění (LPP). Léčebné výlohy v zahraničí
včetně repatriace - LPP 100.000.000 Kč (zájezdy „Evropa“/„Svět“), Akutní zubní ošetření – LPP 10.000
Kč. Přivolání opatrovníka – LPP 50.000 Kč. Úrazové pojištění: Smrt následkem úrazu – PČ 500.000 Kč,
Trvalé následky úrazu – PČ 500.000 Kč. Pojištění osobních věcí a zavazadel: Osobní věci a zavazadla – LPP
50.000 Kč, Zpoždění, poškození a ztráta při přepravě – LPP 5 000 Kč. Pojištění odpovědnosti za způsobenou
škodu: Na zdraví jiné osoby– LPP 1.000.000 Kč, Na majetku jiné osoby - LPP 1.000.000 Kč, Za ušlý zisk jiné
osoby - LPP 50.000 Kč. Pojištění nadstandardních asistenčních a právních služeb: Kauce – LPP 300.000 Kč,
Finanční půjčka – LPP 20.000 Kč, Náhradní doklady – LPP 20.000 Kč, Storno cesty před jejím počátkem –
LPP 80 % skutečně vzniklých nákladů, maximálně 10.000 Kč (zájezdy „Evropa“), resp. 20.000 Kč (zájezdy
„Svět“). Při požadavku zákazníka na připojištění sportovní činnosti je cena tohoto připojištění 30 Kč /osoba
a den pojištění k základnímu pojištění. V případě zájmu zákazníka je možné sjednat individuální navýšení
LPP storna. Za příplatek 300 Kč respektive 900 Kč se navyšuje LPP na 40 000 Kč respektive 80 000 Kč.
Tento příplatek za navýšení LPP musí být sjednán pouze při podpisu SZ, dodatečné sjednání není možné!
Možnost pojištění na vyšší storno než je zde uvedené lze řešit individuálně s CK mimo pojistitele, vypočítává
se 2,5% z ceny zájezdu a minimálně 900 Kč.
Pojištění pro případ zrušení cesty (storno cesty) rovněž zahrnuje i následující pojistné události, které by
ohrozily pojištěného na životě nebo zdraví cestou do cílové destinace či v místě cílové destinace – živelná
pohroma, občanské nepokoje nebo epidemie oficiálně označené mezinárodními či místními úřady, ministerstvem zdravotnictví či ministerstvem zahraničních věcí České republiky, které by mohly ohrozit život, zdraví
nebo majetek pojištěného v místě pobytu.
Vzájemná práva a povinnosti se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, příslušnými ustanoveními
ostatních právních předpisů ČR, Informacemi pro klienta a Všeobecnými a zvláštními pojistnými podmínkami pro
cestovní pojištění (dále jen VPP a ZPP). VPP, ZPP a Informace pro klienta tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy.
Pojištěný tímto bere na vědomí a souhlasí s uvedeným cestovním pojištěním pojistitele, potvrzuje, že převzal
a byl seznámen s Informacemi pro klienta a s VPP a ZPP, jejich obsahu rozumí a s obsahem souhlasí. Dále
potvrzuje, že byl seznámen s pojistnou smlouvou, že tato odpovídá jeho zájmu a jeho pojistným potřebám
a dále prohlašuje, že s rozsahem a podmínkami pojištění souhlasí. Zavazuje se bez zbytečného odkladu
oznámit všechny případné změny včetně změny osobních údajů a je si vědom případných negativních
následků nenahlášení změn. Zavazuje se plnit povinnosti uvedené v VPP a ZPP a je si vědom, že v případě
jejich porušení ho mohou postihnout nepříznivé následky.
V případě vzniku škodné události zprošťuje pojištěný ošetřujícího lékaře, zdravotnická zařízení, zdravotní
pojišťovny, úřady práce, živnostenské úřady, orgány správy sociálního zabezpečení, státní zastupitelství,
policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, záchrannou službu (včetně horské
služby) a další orgány veřejné správy a zaměstnavatele k poskytnutí informací a dokladů ze zdravotnické
a jiné dokumentace povinnosti mlčenlivosti; dále zmocňuje pojistitele, aby si od lékařů a zdravotnických
zařízení vyžádal nutné informace o zdravotním stavu pojištěného bez obsahového omezení. Současně
zmocňuje pojistitele, resp. jím pověřenou osobou, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti s touto
škodnou událostí mohla nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a zhotovovat
z nich kopie či výpisy. Pojištěný zmocňuje pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti
s šetřením škodných událostí a výplatou pojistného plnění. Výše uvedený souhlas a zmocnění se vztahuje
i na dobu po jeho smrti. Pojištěný dále prohlašuje, že byl informován o zpracování sdělených osobních údajů
a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.generali.cz v sekci Osobní údaje a dále
v obchodních místech pojistitele. Pojištěný se zavazuje v tomto rozsahu informovat i ostatní pojištěné osoby.
XI. GDPR – osobní dotazník zákazníků
CK má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění Smlouvy o zájezdu nebo jiných Smluv o poskytování
služeb cestovního ruchu zpracovávat osobní údaje zákazníka. Cestovní kancelář maximálně zpracovává
a uchovává následující osobní údaje zákazníka (fyzické os.): jméno, příjmení, titul, datum narození, místo
trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, bankovní spojení a evidenci plateb. Podrobné informace o zpracování
osobních údajů a poučení o právech zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů (GDPR) jsou uvedeny
na našich webových stránkách v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v souladu s GDPR.
Zákazníci zájezdů zprostředkovaných CK INEX jiným kancelářím se řídí podmínkami těchto subjektů, které
zákazník obdrží spolu se smlouvou o zájezdu – není-li uvedeno jinak.
Tyto „Všeobecné smluvní podmínky” jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu. Zákazník potvrzuje svým
podpisem na SZ, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi v plném rozsahu. Všeobecné
smluvní podmínky vstupují v platnost 1.12.2018. CK s ohledem na účinnost nového občanského zákoníku
si vyhrazuje právo tyto podmínky dále měnit, pro zákazníka je však změna těchto Všeobecných smluvních
podmínek závazná pouze tehdy, pokud je v jeho prospěch a zlepší se jeho právní postavení. V případě, že
se tyto Všeobecné podmínky dostanou do rozporu se zákonem č. 89/2012 Sb., či jejich výkladem, pak má
vždy přednost zákon, tj. nový občanský zákoník.
Přejeme Vám spokojený výběr zájezdu a prožití příjemné, ničím nerušené dovolené a mnoho krásných
a nezapomenutelných zážitků a vzpomínek. CK se vždy snaží jednat ve prospěch zákazníka a k jeho
spokojenosti.
INEX – cestovní kancelář s.r.o.
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