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Vážená paní, vážený pane, naši milí klienti!
Jsme tu pro vás již od roku 1990 a každý náš katalog, který jsme za ty roky připravili, byl pro nás spojený s velkým 
množstvím práce, ale i radosti. A radost přece patří i k dovolené! Aby se dovolená opravdu vyvedla, není dobré 
nechávat výběr na poslední chvíli – cena bývá nižší, ale výběr velmi omezený. V roce 2017 se většina našich zájezdů 

do Řecka, Španělska i Rakouska prodala již několik měsíců před odjezdem či odletem. Proto všem našim klientům 
doporučujeme objednávat co nejdříve – můžete využít akce „ZÁLOHA JEN 1.500 Kč“ nebo bonusů za úhradu plné ceny 

zájezdu. Navíc díky slevám za včasnou rezervaci dovolenou pořídíte za ty nejvýhodnější ceny.

Budeme rádi, pokud si cestovní kancelář DATOUR zvolíte jako partnera pro Vaši dovolenou. V naší nabídce máme i zájezdy partnerských 
cestovních kanceláří a s výběrem vám rádi poradíme!
 Přejeme šťastnou ruku při výběru a těšíme se na Vaše objednávky.
 Ing. Dana Kozáková a kolektiv pracovníků cestovní kanceláře DATOUR

AKCE ZÁLOHA JEN 1 500 Kč/osoba: můžete využít slevu za včasné přihlášení a přitom zaplatit zálohu pouze 1 500 Kč, 
a to v případě sepsání smlouvy o zájezdu nejpozději 20. 01. 2018. Druhá záloha do výše 50% z celkové ceny zájezdu 
musí být uhrazena do 20. 03. 2018, příp. 35 dnů před odjezdem s doplatkem (podle toho, co nastane dříve). 
Vztahuje se na zájezdy a pobyty z tohoto katalogu i na dodatečné letní nabídky na www.rakousko-dovolena.cz.  
U pobytů v Rakousku doporučujeme využít této akce především rodinám s dětmi, počet 2-4 lůžkových pokojů je omezen.

Obsah
Řecký ostrov Korfu    strany 3 – 14
Poznávací zájezdy Korfu a Lefkada    strany 15 – 16
Řecký ostrov Lefkada    strany 17 – 23
Španělsko – zájezdy pro seniory    strany 24 – 28
Rakousko poznávací pro seniory   strany 29 – 32
Rakousko poznávací   strany 32 – 39
Rakousko vlastní dopravou   strany 40 – 50

Slevy pro skupiny již od 8 osob
8 platících osob sleva 30 % pro 8. osobu

10 platících osob sleva 50 % pro 10. osobu

20 platících osob 1 osoba zdarma

30 platících osob 1 osoba zdarma + 50 % z ceny 1 poukazu

40 platících osob 2 osoby zdarma
Slevu nelze kombinovat s jinými slevami a nevztahuje se na pobyty 

s vlastní dopravou. Slevy se vztahují k základní ceně bez příplatků.

Bonus 300 Kč pro každého,
kdo si zakoupí alespoň 2 zájezdy z tohoto katalogu v jednom 

kalendářním roce. Tuto slevu lze uplatnit až na druhý zakoupený 
zájezd a lze ji kombinovat s ostatními slevami.

Pořadatelem zájezdů v  tomto katalogu je CK DATOUR s  r. o., IČO 
26002311, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v  Hradci Králové oddíl C, vložka 19387. CK je řádně pojištěna proti 
úpadku ve znění zákona 159/99 Sb. u pojišťovny ČPP. Uváděné ceny 
jsou v Kč za osobu. CK Datour si vyhrazuje právo na chybu.

Cestovní kancelář DATOUR s r.o. je členem  
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Nechcete přijít o žádnou akční nabídku cestovní kanceláře Datour? 

Zaregistrujte se k odběru newsletterů  
na některém z našich webů 

www.datour.cz
www.korfu-lefkada.cz

www.rakousko-dovolena.cz
www.seniorikmori.cz

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen či termínů, závazná pro CK i kupujícího je pouze cena uvedená na platné  smlouvě o zájezdu!

Sjednejte si cestovní 
pojištění již při objednání 
zájezdu v cestovní 
kanceláři!

957 444 555
www.cpp.cz

Obsah pojištění
Oblast E*

Limity  
pojistného plnění

Pojištění léčebných výloh  
celkový limit

– zdravotní péče, repatriace a převoz
– náklady na doprovázející osobu
– ošetření zubů

3 000 000 Kč
3 000 000 Kč

2 000 den / max. 10 000 Kč
7 500 Kč

Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu
– trvalé následky úrazu

100 000 Kč
200 000 Kč

Pojištění zavazadel 
– za jednu věc 

15 000 Kč
max. 10 000 Kč

Pojištění odpovědnosti 
–  újma na zdraví nebo při usmrcení
– újma na majetku 
– újma na věci zapůjčené a svěřené
– právní zastoupení a obhajoba pojištěného

2 500 000 Kč
1 000 000 Kč
100 000 Kč
250 000 Kč

Pojištění nevyužité dovolené 1 500 den / max. 20 000 Kč

Pojištění storna cesty  
(zájezd, letenka)

80 % vyúčtovaných storno 
poplatků,  

max. 20 000 Kč

Asistenční služby v rozsahu
cestovní a předcestovní asistence neomezeně

Základní pojištění 35 Kč ososba / den

*Oblast E –  všechny státy Evropy, evropská část Ruska, Tunisko, Maroko, Turecko, Izrael, Egypt a Kypr.

CKDATOUR_190x100_tiskdata_01.pdf   1   17.10.17   15:57

Sjednejte si cestovní 
pojištění již při objednání 
zájezdu v cestovní 
kanceláři!

957 444 555
www.cpp.cz

Obsah pojištění
Oblast E*

Limity  
pojistného plnění

Pojištění léčebných výloh  
celkový limit

– zdravotní péče, repatriace a převoz
– náklady na doprovázející osobu
– ošetření zubů

3 000 000 Kč
3 000 000 Kč

2 000 den / max. 10 000 Kč
7 500 Kč

Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu
– trvalé následky úrazu

100 000 Kč
200 000 Kč

Pojištění zavazadel 
– za jednu věc 

15 000 Kč
max. 10 000 Kč

Pojištění odpovědnosti 
–  újma na zdraví nebo při usmrcení
– újma na majetku 
– újma na věci zapůjčené a svěřené
– právní zastoupení a obhajoba pojištěného

2 500 000 Kč
1 000 000 Kč
100 000 Kč
250 000 Kč

Pojištění nevyužité dovolené 1 500 den / max. 20 000 Kč

Pojištění storna cesty  
(zájezd, letenka)

80 % vyúčtovaných storno 
poplatků,  

max. 20 000 Kč

Asistenční služby v rozsahu
cestovní a předcestovní asistence neomezeně

Základní pojištění 35 Kč ososba / den

*Oblast E –  všechny státy Evropy, evropská část Ruska, Tunisko, Maroko, Turecko, Izrael, Egypt a Kypr.

CKDATOUR_190x100_tiskdata_01.pdf   1   17.10.17   15:57



3

Buyukmenderes Nehri

Struma

Vjose

Vardar

Maritsa

M e d i t e r r a n e a n  S e a

S e a  o f  C r e t e

I o n i a n
S e a

A e g e a n
S e a

S e a  o f
M a r m a r a

Dardanelles

B l a c k
S e a

Bosporus

Kithira

Thira

Karpathos

Rhodes Meyisti

Kos

Ikaria

Naxos

Tinos

CYCLADES

Kefallinia

Siros

Khios

Skiros
Evvoia

Zakinthos

Andros

Lesvos

Limnos

Samothraki
Thasos

D
O

D
E

C
A

N
E

S
E

TURKEY

BULGARIA

ALBANIA

GREECE

THE FORMER
YUGOSLAV REPUBLIC

OF MACEDONIA

Gjirokaster

Shkoder

Vlore

Dimitrovgrad

Khaskovo

Kurdzhali

Zlatograd

Agrinion

Yithion

Balikesir

Bodrum

Bursa
Canakkale

Denizli

Edirne

Istanbul

Izmir

Kirklareli

Luleburgaz

Manisa

Orestias

Bitola

Prilep

Uskudar

Durres

Pogradec

Blagoevgrad

Sandanski

Plovdiv

Kesan
Izmit

Bandirma
Eceabat

Kalabaka

Ballsh

Thivai

Megara

Piraievs

Marmaris

Sitia

Kastellion
Khania

Rethimnon

Iraklion

Ayios
Nikolaos

Rodhos

Kalamata Sparta

Samos

Ermoupolis

Tripolis

Pirgos

Argostolion

Levkas

Patrai

Amfissa

Karpenision

Navplion

Corinth

Levadhia Khalkis
Khios

Mitilini

Volos

Larisa
Trikala

Lamia

KardhitsaArta

Mesolongion

Preveza

Grevena

Ioannina

Kastoria VeroiaKozani Katerini

Kilkis

Thessaloniki

Poliyiros

KavalaEdhessa
AlexandroupolisKomotini

XanthiDrama

Florina

Serrai

Zakinthos

Tirane

Skopje

Athens

36˚

40˚

28˚24˚20˚

40˚

36˚

24˚20˚

0

0

50

50

100 Kilometers

100 Miles

1  Agios Georgios
2  Arillas
3  Sidari
4  Acharavi
5  Kerkyra - hlavní město 

 (přístav, letiště)

43

5

1

2

K
O

RF
U

Ře
ck

ý 
os

tro
v 

Ko
rfu

 –
 o

be
cn

é 
in

fo
rm

ac
e

PRAHA – KORFU 18:30 – 21:40 QS1116
KORFU – PRAHA 22:25 – 23:40 QS1117
Časy jsou místní, časový posun 
v Řecku je +1 hodina.

Předpokládané letové časy

SLEVY za včasný nákup 
při úhradě zálohy 50 %:
12 % při záloze do 12.12. 2017 
(max. 2 000 Kč/os.)

10 % při záloze do 11.01. 2018 
(max. 1 200 Kč/os.)

8 % při záloze do 12.02. 2018  
(max. 800 Kč/os.)

5 % při záloze do 04.04. 2018  
(max. 600 Kč/os.) 
Slevy se neposkytují osobám na přistýlkách 
a na dodatečné nabídky nad rámec katalogu. 

SLEVY pro seniory 55+

1 000 Kč/os. na zájezdy v období 
15.05. – 06.07. 2018

2 000 Kč/os. na zájezdy v období 
07.07. – 31.08. 2018

1 000 Kč/os. na zájezdy v období 
01.09. – 13.10. 2018
Slevy se neposkytují osobám na přistýlkách 
a nelze je sčítat s dalšími slevami. 

BONUS k pobytům 
s leteckou dopravou 
Při jednorázové úhradě celkové 
ceny zájezdu do 20.02. 2018 
parkování Vašeho vozu nedaleko 
letiště v Praze ZDARMA. Parkování 
jednoho vozu k jedné smlouvě 
o zájezdu – bonus je nutné uvést 
na smlouvu již při objednání zájezdu. 

BONUS pro klienty 
přihlášené do 30.03. 2018
Při přihlášení do 30.03. 2018 
transfer NA nebo Z letiště v Praze 
za zvýhodněnou cenu 300 Kč/
osoba/1 cesta. Bonus je nutné 
uvést na smlouvu o zájezdu při 
jeho objednání. Nástup možný 
v Pardubicích, Hradci Králové, 
Hořicích, Chlumci nad Cidlinou 
a Poděbradech (dálnice). Po tomto 
datu je cena transferu 500 Kč/
osoba/1 cesta. Při obsazení 
transferu méně než 4 osobami je 
CK oprávněna transfer zrušit.

3

Řecký ostrov KORFU

Ceny v katalogu u leteckých zájezdů jsou vč. poplatků a tax.
Ceny nezahrnují cestovní pojištění – lze doobjednat za 35 Kč/osoba/den. 

Ceny byly kalkulovány k 1. 11. 2017. K 1. 11. 2017 byl palivový příplatek 0 Kč.

Vámi vybraný zájezd můžete rezervovat a objednat  
na kterékoliv naší prodejně. Specifické dotazy můžete směřovat 

přímo na kolegyně, které naše zájezdy připravují:
 ohledně zájezdů na Korfu a na Lefkadu  

(strana 3 – 23 katalogu) volejte 466 413 650
 ohledně zájezdů do Španělska pro seniory 55+  
(strana 26 – 28 katalogu) volejte 212 241 750

 ohledně letních i zimních pobytů v Rakousku a poznávacích 
zájezdů (strana 30 – 51 katalogu) volejte 212 241 749 
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Tohle je ráj... objevte ho s námi

4
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Velmi oblíbené letovisko vyhledávané především klienty, kteří chtějí 
strávit klidnější dovolenou. Leží na  severozápadě ostrova asi 35 km 
od hlavního města Kerkyry, a má strategickou polohu pro výletní cíle. 
Zdejší 3 km dlouhá písečná pláž je považována za jednu z nejhezčích 
na ostrově. Vstup do moře je místy pozvolný, místy trochu prudší, ale 
díky délce pláže si na své přijde opravdu každý, dokonce i milovníci 
nudismu, jelikož se na okraji letoviska nachází neorganizovaná nudis-
tická pláž. Lehátka a slunečníky jsou za poplatek a nechybí tu půjčov-
na vodních skútrů, motorových člunů a potápěčské centrum. Najdete 
tu řadu restaurací a taveren s tradiční řeckou kuchyní – některé posky-
tují jídelní lístky i v češtině. Samozřejmostí je půjčovna aut, motorek 
a obchody se suvenýry. Okolní krajina láká k pěším výletům, navštívit 
můžete např. vesničku Afionas, kam dorazíte po zhruba půlhodino-
vém stoupání, a najdete zde několik taveren s výhledy na celý záliv. 
Odtud se po hřebenu útesu můžete vydat k zálivu Porto Timoni, kam 
se lze jinak dostat pouze lodí. Oblíbeným cílem pěších výletů je také 
tradiční vesnička Makrades.

Letovisko Arillas se nachází na severozápadním pobřeží ostrova Korfu 
a  je obklopeno vysokými vrcholky pokrytými zelenými cypřišovými 
a olivovými háji, spoustou vonících keřů a kvetoucích rostlin. Arillas je 
vhodným místem pro ty, kteří vyhledávají klid a odpočinek, tak i pro 
ty, kteří mají rádi čilý ruch, zábavu a noční život. Jedním z nejoblíbe-
nějších cílů procházek je vesnička Afionas, odkud se nabízí neuvěři-
telné výhledy do okolí a na širé moře. Pěšky se dá dojít i do dalších 
známých letovisek, kterými jsou Agios Georgios či Agios Stefanos. 
Letovisko je vhodné pro rodinnou dovolenou, což umocňuje i mírně 
se svažující vstup do moře, který ocení především děti a méně zdatní 
plavci. Samozřejmostí je průzračná voda a dlouhá čistá písčitá pláž, 
která si zasloužila ocenění modré vlajky za čistotu moře. V Arillasu na-
jdete několik bazénů, které je možné volně využívat oproti konzuma-
ci jídla nebo pití na baru. Arillas patří spíše ke klidnějším letoviskům, 
přesto zde najdete kvalitní zázemí a služby, velký výběr taveren, re-
staurací a obchodů nejen se suvenýry. Najdete tu půjčovnu aut, mo-
torek a sportovního vybavení. 
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Letovisko AGIOS GEORGIOS Letovisko ARILLAS
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Turistické letovisko Acharavi se nachází na severním pobřeží ostrova 
Korfu a  je vzdálené 37 km od hlavního města Kerkyra. Letovisko le-
muje krásná 8 km dlouhá oblázkovo-písečná pláž s pozvolným vstu-
pem do moře. Acharavi je místo, kde si na své přijde opravdu každý. 
Dovolenou si tu náramně užijí rodiny s dětmi, které mohou navštívit 
vodní park Hydropolis. Sportovněji založení klienti zajisté ocení širo-
kou nabídku sportovního vyžití. Kromě možností celé řady vodních 
sportů na pláži si zde můžete zapůjčit horská kola a podnikat výlety 
po okolní krajině. Na pláži se nachází řada restaurací a taveren, ve kte-
rých si pochutnáte na  řeckých specialitách a  dají se odtud pozoro-
vat nádherné západy slunce. V centru letoviska nechybí promenáda 
s  řadou restaurací, obchůdků se suvenýry a  barů, kde se dá tančit 
do  pozdních nočních hodin. Můžete odtud podniknout celou řadu 
pěších výletů, příjemnou procházkou po pláži se dostanete do sou-
sedního letoviska Roda, pokud se vydáte na druhou stranu směrem 
ke Kassiopi, půjdete nádhernou přírodou směrem na Almyros okolo 
poloslaného jezera Antiniotis až do malého letoviska Agios Spyridion.

Letovisko ACHARAVI

Letovisko Sidari je jedním ze třech nejoblíbenějších turistických cen-
ter severu ostrova Korfu. Sidari se nachází poblíž malebné zátoky 
obklopené vysokými strmými skalami typickými právě pro tuto ob-
last ostrova. Sidari byla původně rybářská vesnička, ale dnes již žije 
pestrým turistickým ruchem. I noční život je zde bohatý díky četným 
tavernám, restauracím, barům či diskotékám. Nachází se zde tři krás-
né pláže, všechny jsou písčité a mají pozvolný přístup do moře, tudíž 
jsou vhodné pro děti a neplavce. Lehátka a slunečníky jsou za popla-
tek. Nechybí zde také centrum vodních sportů a půjčovna lodiček, šla-
padel apod. Nejznámější a nejlákavější turistickou atrakcí jsou v Sidari 
pískovcové skalní útvary vystupující do moře, které díky neustálému 
omílání mořskou vodou tvoří působivé tvary, zátoky a  jeskyně. Nej-
známější z těch útvarů se nazývá Canal D´Amour neboli Kanál lásky. 
Je to v podstatě jeskyně, k níž se váže i pověst, jež praví, že žena, která 
tudy proplave, získá srdce milovaného chlapce. Tyto útvary do Sidari 
lákají na tisíce turistů a útesy jsou beze sporu jedním z nejfotografo-
vanějších míst celého ostrova.

Letovisko SIDARI

Letoviska Dassia, Paleokastritsa, Kassiopi a další najdete na www.korfu-dovolena.cz.
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Hotel ALKYON ***

Poloha: rodinný hotel postavený v klasickém řeckém stylu se nachází 
cca 30 m od nádherné písečné pláže s pozvolným vstupem do moře.
Vybavení: recepce s trezory pro hosty, dva bazény s lehátky a slunečníky 
zdarma, brouzdaliště pro děti s dětským koutkem, bar u bazénu. V ho-
telovém baru velkoplošná TV. V prostorách recepce, restaurace a baru 
u bazénu možnost připojení k wifi zdarma.
Ubytování: dvoulůžkové zrekonstruované nebo nově postavené poko-
je s možností až dvou přistýlek mají klimatizaci zdarma, vlastní sociální 
zařízení, malou ledničku, TV s příjmem ČT 24, telefon a balkon nebo te-
rasu. Fén k zapůjčení na recepci zdarma. Přistýlka pro dospělou osobu 
je formou dodatečného lůžka, pro děti rozkládací lůžko a ve 4lůžkových 
pokojích palanda.
Stravování: od roku 2018 stravování pouze formou all inclusive, snída-
ně, obědy a večeře formou bufetu se podávají v příjemné klimatizova-
né hotelové restauraci. Během dne drobné občerstvení v baru u bazé-
nu (tousty, minipizza, sendviče, sušenky). Nápoje místní výroby, víno, 
nealkoholické nápoje, pivo, káva a čaj jsou servírovány rovněž na baru 
u bazénu, a to v době od 10:00 do 21:00.
Sport, zábava: v blízkosti oblíbené taverny a obchůdky, v některých 
je možná komunikace i v češtině, herna bowlingu. V okolí plážový vo-
lejbal, půjčovna kol, motorek, aut a na pláži půjčovna šlapadel a moto-
rových člunů.
Náš názor: oblíbený hotel přímo u nádherné pláže. Výhodou ledni-
ce, TV a klimatizace v ceně. Bazén s brouzdalištěm pro děti.

Hotel ALKYON pobyty na 8,10/11 nocí

termín 2018 počet 
nocí

dospělá 
osoba

osoba 
nad 12 let 
přistýlka 

1. dítě  
2-12 let  
a 2. dítě  
2-4 roky

2. dítě  
4-12 let 

01.06.-09.06. 8 16 790 13 790 7 990 10 490
09.06.-20.06. 11 19 490 16 490 7 990 12 490
20.06.-30.06. 10 20 990 17 990 7 990 11 990
30.06.-11.07. 11 23 590 20 590 8 990 13 490
11.07.-21.07. 10 22 690 19 690 8 990 12 990
21.07.-01.08. 11 23 590 20 590 8 990 13 490
01.08.-11.08. 10 22 690 19 690 8 990 12 990
11.08.-22.08. 11 23 590 20 590 8 990 13 490
22.08.-01.09. 10 22 690 19 690 8 990 12 990
01.09.-12.09. 11 21 490 18 490 7 990 12 490
12.09.-22.09. 10 20 490 17 490 7 990 11 990
22.09.-30.09. 8 17 190 14 190 7 990 10 490
22.09.-02.10. 10 18 990 15 990 7 990 11 990

ALL INCLUSIVE
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Hotel ALKYON pobyty na 7 nocí, odletový den sobota

termín 2018 počet 
nocí 

dospělá 
osoba

osoba 
nad 12 let 
přistýlka 

1. dítě  
2-12 let  
a 2. dítě  
2-4 roky

2. dítě  
4-12 let 

02.06.-09.06. 7 15 590 13 690 7 690 10 490
09.06.-16.06. 7 15 590 13 690 7 690 10 490
16.06.-23.06. 7 15 890 13 890 7 690 10 690
23.06.-30.06. 7 16 090 14 190 7 690 10 990
30.06.-07.07. 7 17 690 14 690 8 490 11 190
07.07.-14.07. 7 17 690 14 690 8 490 11 190
14.07.-21.07. 7 17 990 14 690 8 490 11 190
21.07.-28.07. 7 17 990 14 690 8 490 11 190
28.07.-04.08. 7 18 390 14 790 8 490 11 290
04.08.-11.08. 7 18 390 14 990 8 490 11 390
11.08.-18.08. 7 18 390 14 990 8 490 11 390
18.08.-25.08. 7 18 390 14 990 8 490 11 390
25.08.-01.09. 7 17 990 14 890 8 490 11 290
01.09.-08.09. 7 17 690 14 690 7 690 11 190
08.09.-15.09. 7 16 990 14 490 7 690 11 090
15.09.-22.09. 7 16 090 14 190 7 690 10 990
22.09.-29.09. 7 15 590 13 690 7 690 10 490

Hotel ALKYON pobyty na 7 nocí, odletový den středa

termín 2018 počet 
nocí 

dospělá 
osoba

osoba 
nad 12 let 
přistýlka 

1. dítě  
2-12 let  
a 2. dítě  
2-4 roky

2. dítě  
4-12 let 

06.06.-13.06. 7 15 590 13 690 7 690 10 490
13.06.-20.06. 7 15 590 13 690 7 690 10 490
20.06.-27.06. 7 16 090 14 190 7 690 10 490
27.06.-04.07. 7 16 990 14 490 7 690 10 990
04.07.-11.07. 7 17 690 14 690 8 490 11 090
11.07.-18.07. 7 17 690 14 690 8 490 11 190
18.07.-25.07. 7 17 690 14 690 8 490 11 190
25.07.-01.08. 7 17 690 14 690 8 490 11 190
01.08.-08.08. 7 18 190 14 990 8 490 11 390
08.08.-15.08. 7 18 190 14 990 8 490 11 390
15.08.-22.08. 7 18 190 14 990 8 490 11 390
22.08.-29.08. 7 18 190 14 990 8 490 11 390
29.08.-05.09. 7 17 690 14 690 7 690 11 190
05.09.-12.09. 7 17 690 14 690 7 690 11 190
12.09.-19.09. 7 16 090 14 190 7 690 10 990
19.09.-26.09. 7 15 890 13 890 7 690 10 690

Cena zahrnuje: letenku Praha – Korfu – Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, transfer z/na letiště v místě pobytu, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 
s all inclusive, služby česky mluvícího delegáta, pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře ve znění zákona 159/99 Sb. 
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, pobytovou taxu 0,5 EUR/pokoj/den. Výhled na moře 500 Kč/osoba – lze pouze 
u dvoulůžkových pokojů a dvoulůžkových pokojů s přistýlkou, počet pokojů omezen.  
Slevy: děti do 2 let (bez nároku na lůžko a služby) jsou ZDARMA. Dětské ceny platí pro dítě ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji. 

7
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Hotel ATHENA ***
Poloha: menší rodinný hotel se nachází u jedné z nejhezčích pláží na os-
trově, která je dostupná pouze přes nepříliš rušnou místní komunikaci. 
Vybavení: hostům je k dispozici recepce s trezory, salonek s televizo-
rem a venkovní restaurace s výbornou kuchyní a nádherným výhledem 
na moře. Využívat můžete také nedávno vybudovaný bazén ve tvaru 
srdce s lehátky a slunečníky zdarma. Wifi připojení ve společných pro-
storách hotelu zdarma. Hotel provozuje také plážový bar.
Ubytování: velmi pěkné hotelové pokoje jsou zařízené v pastelových 
barvách, mají vlastní sociální zařízení, balkon a jsou vybavené lednicí, 
TV, klimatizací zdarma, fénem a některé pokoje mají částečný výhled 
na moře. Možnost jedné přistýlky.
Stravování: v ceně je zahrnuta polopenze. Snídaně jsou formou kon-
tinentálního bufetu a večeře jsou servírované menu o 4 chodech – vý-
borná řecká domácí kuchyně. 
Sport, zábava: v blízkosti hotelu obchůdky a taverny, v některých mož-
nost komunikace v češtině. Nedaleko herna bowlingu. V okolí plážový 
volejbal, půjčovna kol, motorek, aut a na pláži půjčovna šlapadel a mo-
torových člunů.
Náš názor: velmi pěkné ubytování s vynikající kuchyní, přímo u krás-
né písečné pláže.

8

Hotel ATHENA pobyty na 7 nocí, odletový den středa

termín 2018 počet 
nocí

dospělá  
osoba

osoba  
nad 12 let 
přistýlka 

dítě  
2-12 let 

06.06.-13.06. 7 15 090 12 190 8 490
13.06.-20.06. 7 15 090 12 190 8 490
20.06.-27.06. 7 15 590 12 490 8 490
27.06.-04.07. 7 15 890 12 590 8 490
04.07.-11.07. 7 15 990 12 690 8 490
11.07.-18.07. 7 15 990 12 690 8 490
18.07.-25.07. 7 15 990 12 690 8 490
25.07.-01.08. 7 15 990 12 690 8 490
01.08.-08.08. 7 16 590 13 190 8 490
08.08.-15.08. 7 16 590 13 190 8 490
15.08.-22.08. 7 16 590 13 190 8 490
22.08.-29.08. 7 16 590 13 190 8 490
29.08.-05.09. 7 15 990 12 690 8 490
05.09.-12.09. 7 15 990 12 690 8 490
12.09.-19.09. 7 15 590 12 490 8 490
19.09.-26.09. 7 15 590 12 290 8 490

Hotel ATHENA pobyty na 8, 10/11 nocí 

termín 2018 počet 
nocí

dospělá 
osoba

osoba  
nad 12 let 
přistýlka 

dítě  
2-12 let 

01.06.-09.06. 8 15 990 12 790 8 490
09.06.-20.06. 11 18 890 14 390 8 490
20.06.-30.06. 10 18 590 14 190 8 990
30.06.-11.07. 11 20 490 15 090 8 990
11.07.-21.07. 10 19 390 14 490 8 990
21.07.-01.08. 11 20 490 15 090 8 990
01.08.-11.08. 10 19 990 15 190 8 990
11.08.-22.08. 11 20 990 15 790 8 990
22.08.-01.09. 10 19 990 14 990 8 990
01.09.-12.09. 11 20 490 15 090 8 990
12.09.-22.09. 10 18 590 14 190 8 990
22.09.-30.09. 8 15 990 12 790 8 490
22.09.-02.10. 10 17 890 13 790 8 490

Cena zahrnuje: letenku Praha – Korfu – Praha, letištní a bezpečnostní taxy, pa-
livový příplatek, transfer z/na letiště v místě pobytu, ubytování ve dvoulůžkovém 
pokoji s polopenzí, služby česky mluvícího delegáta, pojištění pro případ úpadku 
cestovní kanceláře ve znění zákona 159/99 Sb. 
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu  
35 Kč/osoba/den, pobytovou taxu 0,5 EUR/pokoj/den.  
Slevy: děti do 2 let (bez nároku na lůžko a služby) jsou ZDARMA. Dětské ceny 
platí pro dítě ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji. 
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Cena zahrnuje: letenku Praha – Korfu – Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, transfer z/na letiště 
v místě pobytu, ubytování ve studiu, resp.apartmánu  bez stravy, služby česky mluvícího delegáta, pojištění pro případ 
úpadku cestovní kanceláře ve znění zákona 159/99 Sb. 
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, pobytovou taxu 0,5 EUR/pokoj/
den, možnost dokoupení snídaní za 130 Kč/osoba/den, večeří za 330 Kč/osoba/den, případně polopenze za 460 Kč/
osoba/den. Děti do 12ti let mají na večeře, resp. polopenzi slevu 100 Kč/den. Snídaně jsou formou kontinentálního bu-
fetu a večeře servírované menu o 4 chodech. 
Slevy: děti do 2 let (bez nároku na lůžko a služby) jsou ZDARMA. Dětské ceny platí pro dítě ubytované na 3. lůžku 
ve studiu, resp. na 4. a 5. lůžku v apartmánu. 
Minimální obsazenost apartmánu jsou 3 osoby.

Studia a apartmán SEA VIEW/GRACIELA 
Poloha: příjemná studia a apartmán Graciela, do roku 2017 označova-
ná jako Sea View,  se nacházejí v zahradě v letovisku Arillas, cca 30 m 
od písečné pláže dostupné přes místní komunikaci.  
Vybavení:  bazén s oddělenou dětskou částí s lehátky a slunečníky zdar-
ma, restaurace s nádherným výhledem na moře provozována majite-
lem apartmánů, wifi ve společných prostorách i ve studiích a apartmá-
nu zdarma. 
Ubytování: dvoulůžková studia s možností jedné přistýlky mají terasu, 
vlastní sociální zařízení a kuchyňský kout vybavený základním nádobím. 
Klimatizace je za poplatek 5 EUR/studio/den. Apartmán až pro 5 osob 
tvoří dvě oddělené ložnice s terasou, prostorná vybavená kuchyň a vlast-
ní sociální zařízení. Klimatizace je za poplatek 10 EUR/apartmán/den. 
Stravování: vlastní, možnost dokoupení snídaní formou bufetu ve ve-
dlejším hotelu Bardis, případně večeří v taverně u ubytování s krásným 
výhledem na moře. Večeře jsou servírované menu formou o 4 chodech. 
Sport, zábava: vodní sporty na pláži, půjčovna motorových člunů, ka-
jaků aj. Půjčovny aut a motorek v centru letoviska. Malebná okolní kra-
jina láká k pěším výletům. Doporučujeme také návštěvu místního mi-
nipivovaru Corfu Beer. 
Náš názor: velmi pěkné ubytování s bazénem téměř u pláže. 

9

Termíny 15.05.-01.06. a 30.09.-13.10. jsou kombinovanou dopravou, jedna cesta autobusem, jedna letecky. 
Více info v CK. Doporučujeme včasnou rezervaci. 

Studia a apartmán SEA VIEW/GRACIELA pobyty na 8, 10/11 a 14 nocí 

termín 2018 počet 
nocí

dospělá 
osoba

pevné lůžko 
studio 

dospělá 
osoba

přistýlka 
studio

 dítě 2-12 let 
přistýlka 

studio 

dospělá 
osoba

pevné lůžko 
apartmán 

dospělá 
osoba

4. a 5. lůžko 
apartmán 

dítě 2-12 let 
4. a 5. lůžko 
apartmán 

15.05.-01.06.* 14 9 990 9 490 7 990 9 990 9 490 7 990
01.06.-09.06. 8 11 990 9 890 7 990 12 090 9 290 8 490
09.06.-20.06. 11 13 290 10 390 7 990 13 390 9 290 8 490
20.06.-30.06. 10 13 090 10 390 7 990 13 190 9 290 8 490
30.06.-11.07. 11 14 590 10 790 7 990 14 790 9 290 8 490
11.07.-21.07. 10 14 090 10 590 7 990 14 290 9 290 8 490
21.07.-01.08. 11 14 590 10 790 7 990 14 790 9 290 8 490
01.08.-11.08. 10 14 490 10 790 7 990 14 590 9 290 8 490
11.08.-22.08. 11 14 990 10 990 7 990 15 290 9 290 8 490
22.08.-01.09. 10 14 290 10 690 7 990 14 490 9 290 8 490
01.09.-12.09. 11 14 590 10 790 7 990 14 790 9 290 8 490
12.09.-22.09. 10 13 090 10 390 7 990 13 190 9 290 8 490
22.09.-30.09. 8 11 990 9 890 7 990 12 090 9 290 8 490
22.09.-02.10. 10 12 790 10 190 7 990 12 990 9 290 8 490
22.09.-06.10. 14 14 590 10 890 7 990 14 790 9 290 8 490
30.09.-13.10.* 11 8 990 8 490 7 990 8 990 8 490 7 990
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Hotel SIDARI ALKION ***

Poloha: velmi pěkný hotel s přátelskou atmosférou se nachází v klid-
nější části Sidari, cca 300 metrů od živého centra letoviska a 180 metrů 
od hlavní pláže s pozvolným vstupem do moře.
Vybavení: recepce s trezory pro hosty, bazén s oddělenou dětskou částí 
s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu, dětské hřiště, obchod se 
šperky a suvenýry, výtah. Wifi ve společných prostorách zdarma. 
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s balkonem mají možnost jedné při-
stýlky, vlastní sociální zařízení, SAT-TV, klimatizaci zdarma, ledničku a fén. 
Stravování: polopenze formou bufetu je podávaná v příjemné klima-
tizované hotelové restauraci. Možnost anglické snídaně za příplatek. 
Sport, zábava: hotel pořádá zábavné večery – řecký večer, bingo, kara-
oke a další. Na pláži v Sidari široká nabídka vodních sportů. Autobusová 
zastávka před hotelem – přímé spojení do hlavního města Kerkyra nebo 
letovisek v severní části ostrova. 
Náš názor: příjemný hotel s kvalitními službami v klidné části ruš-
ného letoviska. 

Hotel SIDARI ALKION pobyty na 7 nocí - odletový den sobota

termín 2018 počet 
nocí

dospělá  
osoba

osoba  
nad 12 let 
přistýlka 

dítě 2-12 let 
přistýlka 

02.06.-09.06. 7 15 990 13 490 8 590
09.06.-16.06. 7 16 190 13 490 8 590
16.06.-23.06. 7 16 390 13 590 8 590
23.06.-30.06. 7 16 590 13 790 8 590
30.06.-07.07. 7 16 890 13 890 8 590
07.07.-14.07. 7 16 890 13 890 8 590
14.07.-21.07. 7 16 890 13 890 8 590
21.07.-28.07. 7 16 890 13 890 8 590
28.07.-04.08. 7 16 890 13 990 8 590
04.08.-11.08. 7 17 290 14 190 8 590
11.08.-18.08. 7 17 290 14 190 8 590
18.08.-25.08. 7 17 290 14 190 8 590
25.08.-01.09. 7 16 590 13 990 8 590
01.09.-08.09. 7 16 390 13 890 8 590
08.09.-15.09. 7 16 390 13 890 8 590
15.09.-22.09. 7 16 190 13 790 8 590
22.09.-29.09. 7 15 990 13 490 8 590
30.09.-06.10. 6 14 990 12 490 8 590

Cena zahrnuje:  letenku Praha – Korfu – Praha, letištní a bezpečnostní taxy, pa-
livový příplatek, transfer z/na letiště v místě pobytu, ubytování ve dvoulůžkovém 
pokoji s polopenzí, služby česky mluvícího delegáta, pojištění pro případ úpadku
cestovní kanceláře ve znění zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, 
pobytovou taxu 0,5 EUR/pokoj/den.
Slevy: děti do 2 let (bez nároku na lůžko a služby) jsou ZDARMA. Dětské ceny 
platí pro dítě ubytované na 3. lůžku v pokoji.

10
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Villa TASOS 
Poloha: villa Tasos (dřívější označení Gongas) se nachází v klidné části 
letoviska Acharavi, ve vzdálenosti cca 250 m od hezké písečno-obláz-
kové pláže a cca 200 m od centra letoviska. Nejbližší obchod cca 50 m.
Vybavení: dvě vilky v udržované zahradě tvoří atrium s bazénem s le-
hátky a slunečníky zdarma a posezením pod pergolou, kde můžete re-
laxovat stranou od ruchu ulice. K dispozici je také bar u bazénu a wifi 
ve společných prostorách i ve všech studiích zdarma. 
Ubytování: pěkně vybavená studia, některá s možností až dvou při-
stýlek, vlastní sociální zařízení, TV, vybavený kuchyňský kout s lednicí, 
sporákem, malou troubou a rychlovarnou konvicí. Ve studiích jsou stolní 
nebo stropní ventilátory zdarma. 
Stravování: vlastní, možnost dokoupení snídaní ve vedlejším hotelu 
Marie – kontinentální snídaně formou bufetu, případně večeří v taverně 
Skondros, do které se dostanete příjemnou, cca desetiminutovou pro-
cházkou po pláži. Večeře jsou servírované menu o 4 chodech. 
Sport, zábava: v okolí vodní sporty, na okraji letoviska vodní park Hydro-
polis, v centru restaurace, taverny, obchody, bary a diskotéky. Půjčovna 
kol, motorek a aut nedaleko. Možnost podnikání pěších výletů po okolí.
Náš názor: hezká studia s vlastním bazénem a příjemným barem 
v klidnější části letoviska. 

Villa TASOS pobyty na 7 nocí, odletový den sobota

termín 2018 počet 
nocí

dospělá 
osoba

osoba  
nad 12 let 
přistýlka 

dítě 2-12 let  
1. a 2. přistýlka 

02.06.-09.06. 7 11 690 9 290 7 990
09.06.-16.06. 7 11 690 9 290 7 990
16.06.-23.06. 7 11 690 9 290 7 990
23.06.-30.06. 7 11 790 9 290 7 990
30.06.-07.07. 7 12 090 9 290 7 990
07.07.-14.07. 7 12 090 9 290 7 990
14.07.-21.07. 7 12 090 9 290 7 990
21.07.-28.07. 7 12 090 9 290 7 990
28.07.-04.08. 7 12 090 9 290 7 990
04.08.-11.08. 7 12 190 9 290 7 990
11.08.-18.08. 7 12 190 9 290 7 990
18.08.-25.08. 7 12 190 9 290 7 990
25.08.-01.09. 7 12 090 9 290 7 990
01.09.-08.09. 7 12 090 9 290 7 990
08.09.-15.09. 7 11 890 9 290 7 990
15.09.-22.09. 7 11 790 9 290 7 990
22.09.-29.09. 7 11 690 9 290 7 990
30.09.-06.10. 6 11 190 9 290 7 990

Termíny 15.05.-01.06. a 30.09.-13.10. jsou kombinovanou dopravou, jedna ces-
ta autobusem, jedna letecky. Více info v CK. Doporučujeme včasnou rezervaci. 

Villa TASOS pobyty na 8, 10/11 a 14 nocí

termín 2018 počet 
nocí

dospělá osoba
pevné lůžko

osoba  
nad 12 let 
přistýlka

dítě 2-12 let 
přistýlka  

15.05.-01.06.* 14 9 990 9 490 7 990
01.06.-09.06. 8 12 090 9 990 7 990
09.06.-20.06. 11 13 290 9 990 7 990
20.06.-30.06. 10 13 090 9 990 7 990
30.06.-11.07. 11 13 890 9 990 7 990
11.07.-21.07. 10 13 490 9 990 7 990
21.07.-01.08. 11 13 890 9 990 7 990
01.08.-11.08. 10 13 690 9 990 7 990
11.08.-22.08. 11 14 190 9 990 7 990
22.08.-01.09. 10 13 590 9 990 7 990
01.09.-12.09. 11 13 890 9 990 7 990
12.09.-22.09. 10 13 090 9 990 7 990
22.09.-30.09. 8 12 090 9 990 7 990
22.09.-02.10. 10 12 890 9 990 7 990
22.09.-06.10. 14 14 590 9 990 7 990
30.09.-13.10.* 11 8 990 8 490 7 990

11

Cena zahrnuje: letenku Praha – Korfu – Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivo-
vý příplatek, transfer z/na letiště v místě pobytu, ubytování bez stravy, služby česky 
mluvícího delegáta, pojištění pro případ úpadku CK ve znění zákona 159/99 Sb. 
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní poj. vč. storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, 
pobytovou taxu 0,5 EUR/pokoj/den, možnost dokoupení snídaní formou bufetu  
za 130 Kč/osoba/den, večeří za 330 Kč/osoba/den, případně polopenze za 460 Kč/
osoba/den. Děti do 12ti let mají na večeře, resp. polopenzi slevu 100 Kč/den. 
Slevy: děti do 2 let (bez nároku na lůžko a služby) jsou ZDARMA. Dětské ceny platí 
pro dítě ubytované na 3. a 4. lůžku ve studiu. 
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Villa STEFANIA

Poloha: velmi příjemná vilka se nachází v upravené zahradě s možností 
posezení v klidnější části Acharavi a pouze 80 metrů od oblázkovo-pí-
sečné pláže. Centrum letoviska se spoustou restaurací, barů a taveren 
je vzdálené cca 450 metrů. V okolí najdete několik bazénů, které jsou 
volně k užívání. 
Ubytování: prostorná dvoulůžková studia s možností jedné přistýlky 
mají vlastní sociální zařízení, kuchyňský kout vybavený základním ná-
dobím, lednicí a elektrickým vařičem. Všechna studia jsou vybavena sí-
těmi proti komárům a mají vlastní balkon nebo terasu. 

Stravování: vlastní, případně lze 
dokoupit večeře v taverně Skond-
ros přímo na pláži s krásným výhle-
dem na moře a výbornou kuchyní. 
Večeře jsou servírované menu o 4 
chodech – předkrm, hlavní chod, 
zeleninový salát a dezert. Možnost 
dokoupení polopenze.
Sport, zábava: v okolí vodní sporty, 
na okraji letoviska vodní park Hyd-
ropolis, v centru restaurace, taver-
ny, obchody, bary a diskotéky. Půj-
čovna kol, motorek a aut nedaleko. 
Možnost podnikání pěších výletů 
po okolí.
Náš názor: pěkná studia v krás-
né zahradě, jen kousek od pláže. 

Villa STEFANIA pobyty na 7 nocí, odletový den středa

termín 2018 počet 
nocí

dospělá 
osoba

osoba  
nad 12 let 
přistýlka 

dítě 2-12 let 

15.05.-01.06.* 14 9 990 9 490 7 990
06.06.-13.06. 7 10 690 9 990 7 990
13.06.-20.06. 7 10 690 9 990 7 990
20.06.-27.06. 7 10 890 9 990 7 990
27.06.-04.07. 7 11 390 9 990 7 990
04.07.-11.07. 7 11 690 9 990 7 990
11.07.-18.07. 7 11 690 9 990 7 990
18.07.-25.07. 7 11 690 9 990 7 990
25.07.-01.08. 7 11 690 9 990 7 990
01.08.-08.08. 7 11 990 9 990 7 990
08.08.-15.08. 7 11 990 9 990 7 990
15.08.-22.08. 7 11 990 9 990 7 990
22.08.-29.08. 7 11 990 9 990 7 990
29.08.-05.09. 7 11 690 9 990 7 990
05.09.-12.09. 7 11 690 9 990 7 990
12.09.-19.09. 7 10 890 9 990 7 990
19.09.-26.09. 7 10 790 9 990 7 990
30.09.-06.10. 6 10 290 9 690 7 990
30.09.-13.10.* 11 8 990 8 490 7 990

Termíny 15.05.-01.06 a 30.09.-13.10. jsou kombinovanou dopravou, jedna cesta au-
tobusem, jedna letecky. Více info v CK. Doporučujeme včasnou rezervaci. 

Cena zahrnuje: letenku Praha – Korfu – Praha, letištní a bezpečnostní taxy, pali-
vový příplatek, transfer z/na letiště v místě pobytu, ubytování ve studiu bez stravy, 
služby česky mluvícího delegáta, pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře 
ve znění zákona 159/99 Sb. 
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu 35 Kč/osoba/
den, pobytovou taxu 0,5 EUR/pokoj/den, možnost dokoupení snídaní za 130 Kč/
osoba/den, večeří za 330 Kč/osoba/den, případně polopenze za 460 Kč/osoba/den. 
Děti do 12ti let mají na večeře, resp. polopenzi slevu 100 Kč/den. Snídaně jsou serví-
rované a večeře servírované menu o 4  chodech. 
Slevy: děti do 2 let (bez nároku na lůžko a služby) jsou ZDARMA. Dětské ceny platí 
pro dítě ubytované na 3. lůžku ve studiu. 

12
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Studia CLAIRE
Poloha: jednopatrová vilka se nachází na klidném místě, pouhých 70 m 
od oblázkové pláže s pozvolným písečným vstupem do moře a cca 450 
metrů od živého centra letoviska. V okolí najdete několik bazénů, které 
jsou volně k užívání.
Ubytování: studia pro dvě osoby s možností jedné přistýlky jsou pro-
storná a vkusně zařízená, všechna s vlastním balkonem. Mají vlastní 
sociální zařízení a kuchyňský kout se základním nádobím, lednicí, mik-
rovlnnou troubou a  elektrickým vařičem. Možnost dokoupení klimati-
zace za 5 EUR/studio/den. 
Stravování: vlastní, případně lze dokoupit večeře v taverně Skondros 
přímo na pláži s krásným výhledem na moře a výbornou kuchyní. Veče-
ře jsou servírované menu o 4 chodech. Možnost dokoupení polopenze.
Sport, zábava: v okolí vodní sporty, na okraji letoviska vodní park Hyd-
ropolis, v centru restaurace, taverny, obchody, bary a diskotéky. Půjčovna 
kol, motorek a aut nedaleko. Možnost podnikání pěších výletů po okolí. 
Náš názor: příjemné ubytování v klidném místě kousek od moře 
s možností nočního života v centru letoviska. 

Cena zahrnuje: letenku Praha – Korfu – Praha, letištní a bezpečnostní taxy, pali-
vový příplatek, transfer z/na letiště v místě pobytu, ubytování ve studiu bez stravy, 
služby česky mluvícího delegáta, pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře 
ve znění zákona 159/99 Sb. 
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní poj. vč. storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, 
pobytovou taxu 0,5 EUR/pokoj/den, možnost dokoupení snídaní za 130 Kč/osoba/
den, večeří za 330 Kč/osoba/den, případně polopenze za 460 Kč/osoba/den. Děti 
do 12ti let mají na večeře, resp. polopenzi slevu 100 Kč. Snídaně jsou servírované 
a večeře servírované menu o 4 chodech. 
Slevy: děti do 2 let (bez nároku na lůžko a služby) jsou ZDARMA. Dětské ceny platí 
pro dítě ubytované na 3. lůžku ve studiu. 

Studia CLAIRE pobyty na 8, 10/11 a 14 nocí 

termín 2018 počet 
nocí 

dospělá 
osoba

osoba  
nad 12 let 
přistýlka 

 dítě 2-12 let 
přistýlka  

15.05.-01.06.* 14 9 990 9 490 7 990
01.06.-09.06. 8 11 190 9 490 7 990
09.06.-20.06. 11 12 190 9 990 7 990
20.06.-30.06. 10 12 290 9 790 7 990
30.06.-11.07. 11 13 890 9 990 8 490
11.07.-21.07. 10 13 390 9 790 8 490
21.07.-01.08. 11 13 890 9 990 8 490
01.08.-11.08. 10 13 690 9 790 8 490
11.08.-22.08. 11 13 990 9 990 8 490
22.08.-01.09. 10 13 590 9 790 8 490
01.09.-12.09. 11 13 890 9 990 7 990
12.09.-22.09. 10 12 290 9 790 7 990
22.09.-30.09. 8 11 190 9 490 7 990
22.09.-02.10. 10 11 890 9 790 7 990
22.09.-06.10. 14 13 290 9 990 7 990
30.09.-13.10.* 11 8 990 8 490 7 990

Termíny 15.05.-01.06 a 30.09.-13.10. jsou kombinovanou dopravou, jedna cesta au-
tobusem, jedna letecky. Více info v CK. Doporučujeme včasnou rezervaci. 

INFORMACE K LETECKÉ DOPRAVĚ NA ŘECKÉ OSTROVY KORFU A LEFKADA

OBČERSTVENÍ:
Občerstvení na palubě letadla není zahrnuto 
v ceně a je možné jej objednat za poplatek. 
Teplé jídlo: 400 Kč/1 směr
Dětské jídlo: 230 Kč/1 směr
Kuřecí (vepřové) řízky (0,5 kg): 350 Kč/1 směr
Bílé nebo červené víno 0,75 l: 300 Kč/1 směr

ZAVAZADLA: 
V ceně je přeprava 1 kabinového zavazadla 
do 5ti kg a 1 zavazadla k odbavení do 15ti kg. 
Nadváhu je možné doobjednat za poplatek: 
Nadváha 8 kg:  500 Kč/1 směr
Nadváha 17 kg: 1 000 Kč/1 směr
Další zapsané zavazadlo: 1 250 Kč/1 směr

REZERVACE MÍST V LETADLE: 
Místa v letadle rozděluje letecká 
společnost při odbavení na letišti.  
Konkrétní místo je možné objednat 
za poplatek:
Standard seats: 350 Kč/1 směr
Premium seats: 550 Kč/1 směr

13
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Fakultativní výlety Individuální výlety
Klasický okruh ostrovem 
Zámeček Achillion, poloostrov 
Kanoni, likérka Kum-Quat. Paleo-
kastritsa, prohlídka kláštera ze 13. 
stol. Odpoledne vyhlídka Bella Vi-
sta a na závěr vesnička Makrades.
Cena: dospělý 32 EUR, dítě 16 EUR, 
bez vstupenky do Achillia

Aqualand – jeden z největších vodních parků v Evropě.
Cena: dospělý 32 EUR, dítě 23 EUR

Barbeque v Želví zátoce z Kassiopi  
(pouze z letovisek na severu ostrova)
Plavba výletní lodí, Želví zátoka, koupání a  oběd na  pláži dostupné 
pouze z moře.
Cena: dospělý 32 EUR, dítě 16 EUR vč. nápojů po celý den.

Lodní výlet do Pargy a na ostrov Paxos – plavba výletní lodí na ost-
rov Paxos a do malebné Pargy. 
Cena: dospělý 32 EUR, dítě 16 EUR

Lodní výlet na Paxos 
a Antipaxos
Plavba výletní lodí na  ost-
rov Paxos, ostrůvek Antipa-
xos, přezdívaný řecký Kari-
bik, koupání. 
Cena: dospělý 32 EUR, dítě 
16 EUR

Albánie, Butrint a Modré oko – plavba lodí do albánského přístavu 
Saranda. Prohlídka archeologického místa Butrint, divadlo, gymnázium 
a lázně, výstup k benátské pevnosti, oběd v Sarandě. Výlet autobusem 
k pramenům řeky Bystrice do malebné oblasti zvané „Modré oko.“
Cena: dospělý 28 EUR (dítě 6-12 let 14 EUR) + 10 EUR přístavní poplatek 
+ fakult. 23 EUR (dítě 6-12 let 11 EUR) Butrint a „Modré oko“, oběd v ceně.

Výlet do  města Kerkyra lodí 
z Kassiopi – polodenní výlet (pou-
ze z  letovisek na  severu ostrova) 
do města Korfu, cca 3 hodiny vol-
no. Na cestě zpět zastávka na foto-
grafování u Myšího ostrůvku.
Cena: dospělý 23 EUR, dítě 16 EUR

Modrá laguna – výlet lodí k pevninskému Řecku, koupání v malebné 
zátoce pláž sv. Paraskevi.
Cena: dospělý 34 EUR, dítě 20 EUR vč. oběda

Hydropolis (pouze z letovisek na severu ostrova) vodní park s bazé-
nem, skluzavkami a línou řekou, s all inclusive programem.
Cena: dospělý 24 EUR, dítě 20 EUR s all inclusive

Západ slunce na moři
(pouze z letovisek Ag. Geor-
gios a Arillas) výlet motoro-
vým člunem směrem k Por-
to Timoni.
Cena: dospělý 20,0 EUR, 
dítě 16,0 EUR

Achillion – zámeček rakouské císařovny Sissi se nachází cca 7 km od Ker-
kyry, je zdobený množstvím soch a  v  jeho zahradách najdete spoustu 
krásných zákoutí a teras, které pokračují až k hlavní cestě a k moři. 

Vidos – na „Myší ostrůvek“ nacházející se nedaleko hlavního města se 
dostanete po  asi 10ti minutové plavbě rybářskou loďkou. Můžete si 
tu užít chvilku klidu nerušeni davy lidí, vykoupat se, případně posedět 
v místní taverně.

Bella Vista a  letovisko 
Paleokastritsa – mís-
to s  kouzelnými zátoka-
mi, písečno-oblázkový-
mi plážemi a tyrkysovým 
mořem. Za návštěvu stojí 
také klášter ze 13. století 
tyčící se nad letoviskem 
a vyhlídka Bella Vista.

Vyhlídka Afionas – malebná vesnička se spoustou krásných zákoutí 
se nachází na kopci mezi letovisky Agios Georgios a Arillas, ze kterých 
se sem můžete vypravit i pěšky. Najdete tu několik taveren s nádher-
nými výhledy do okolí.

Mys Drastis – jedinečné strmé útesy a jílové skály klesající do moře. 
K  mysu se dostanete po  zhruba 20ti minutové procházce z  vesničky 
Peroulades, případně je možné nechat zaparkované auto i na plácku 
nad mysem. 

Hora Pantokrator – nej-
vyšší hora patří se svou 
výškou 906 m k  dominan-
tám ostrova a  pokud pře-
konáte náročné, několi-
kakilometrové stoupání, 
bude vás čekat dechbe-
roucí výhled na  všechny 
strany ostrova. 

Palia Perithia – místo na severní straně ostrova, kterému se přezdívá 
„vesnička duchů,“ pochází ze 14. století a dnes zde celoročně žije asi 15 
obyvatel. Při prozkoumávání zarostlých cest a rozpadajících se domků 
a kostelů se rázem ocitnete v dobách dávno minulých. 

Jezero Antiniotis – druhé největší jezero na  Korfu leží nedale-
ko Acharavi a dostanete se k němu příjemnou procházkou převážně 
po pláži, odkud můžete pozorovat výhledy na albánské pobřeží, které 
se zdá být téměř na dosah.
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Ostrov Korfu – „zelený ráj“ Jónských ostrovů Letecký pobytově-poznávací zájezd

termín 2018 počet nocí dospělá osoba 
09.06. - 20.06.* 11 21 290
22.09. - 02.10. 10 20 690

*v tomto termínu navíc 1 den volna u moře.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Korfu (Kerkyra) – Praha, letištní a  bez-
pečnostní taxy, palivový příplatek, transfer z/na letiště v Řecku, ubytování ve studiu 
nebo v  hotelu s  polopenzí, výlety dle programu, služby průvodce, pojištění proti 
úpadku cestovní kanceláře ve znění zákona č. 159/99 Sb. 
Cena nezahrnuje: vstupy během výletů,  komplexní cestovní pojištění včetně storna 
zájezdu 35 Kč/osoba/den, pobytovou taxu 0,5 EUR/pokoj/den. 
CK si vyhrazuje právo možné záměny jednotlivých dnů a výletů. 

odkud se otvírá krásný výhled do okolí. Vrátíme se na oběd do města 
Saranda. Po obědě odpočinkový výlet autobusem do vnitrozemí Albá-
nie k pramenům řeky Bystrice do malebné oblasti zvané „Modré oko“ 
(výlet Butrint + Modré oko cena cca 24 EUR/ osoba). 
8. den: snídaně, celodenní individuální volno u moře (možnost využití 
fakultativních výletů), večeře.
9. den: snídaně, výlet Pantokrator, návštěva starověké vesnice Nym-
fes, kde se pěstuje 80% produkce kum quatu (malé citrusové ovoce 
specifické chuti podobné pomerančům), krátká procházka k poustev-
ně a  ruině kláštera, pokračujeme busem až téměř k  vrcholu nejvyšší 
hory ostrova Pantokrator (906 m n.m.), se stejnojmenným malým 
klášterem, úžasné panorama, výhledy do  Albánie, Řecka, na  celý os-
trov Korfu a za dobré viditelnosti lze spatřit i  italské pobřeží Otranta. 
Odpočineme si u moře v Kassiopi a pokračujeme pod vysoké útesy 
Perolulades, procházka až k divokým skaliskům mysu Drastis na se-
verozápadní výspě ostrova, večeře.
10. den: snídaně, celodenní individuální volno u moře (možnost využi-
tí fakultativních výletů), večeře.
11. den: snídaně, celodenní individuální volno u moře, večer transfer 
na letiště a odlet do Prahy.

Program zájezdu: 
1. den: odlet z Prahy na ostrov Korfu, transfer na ubytování. 
2. den: snídaně, celodenní individuální volno u moře (možnost využití 
fakultativních výletů), večeře. 
3. den: snídaně, celodenní výlet Okruh ostrovem, z letoviska pojede-
me přímo do  zámečku Achillion (vstup cca 8 EUR), který si nechala 
postavit rakouská císařovna Alžběta (Sissi). Po  prohlídce přejedeme 
na historický poloostrov Kanoni, kde se původně nacházelo starověké 
město Kerkyra. Po cestě navštívíme likérku Kum-Quat. V Paleokastritse 
si prohlédneme mužský ortodoxní klášter ze 13. stol. V Paleokastritse 
je také možné využít polední přestávku na  koupání v  moři, projížďku 
loďkou do jeskyň nebo oběd. V odpoledních hodinách vyjedeme na vy-
hlídkové místo zvané Bella Vista a  zastavíme u  vesničky Makrades 
na nákup přírodních  výrobků - olivového oleje, domácího vína, mýdla 
z olivového oleje, místního koření,  krémů apod. Z Makrades  se vrátí-
me zpět do letoviska.  Večeře. 
4. den: snídaně, celodenní individuální volno u moře (možnost využití 
fakultativních výletů), večeře.
5. den: snídaně, lodní výlet Parga a Paxos, plavba výletní lodí podél 
jižního pobřeží ostrova Korfu na ostrov Paxos. Na Paxosu je možnost 
prohlídky městečka Gaios nebo občerstvení v některé z místních tave-
ren. V poledních hodinách přeplujeme do malebného městečka Par-
ga, ležícího na pobřeží pevninského Řecka. V Parze je čas na prohlídku 
města, návštěvu zříceniny středověkého hradu, koupání, nákup suve-
nýrů atd. V odpoledních hodinách návrat lodí na Korfu. Večeře. 
6. den: snídaně, celodenní individuální volno u moře (možnost využití 
fakultativních výletů), večeře.
7. den: snídaně, výlet do Albánie, plavba rychlou lodí do albánského pří-
stavu Saranda. Prohlídka archeologického místa Butrint s řadou pamá-
tek z antického Řecka a Říma. Prohlédneme si divadlo, gymnázium, lázně 
atd. a procházkou vyjdeme na vrcholek kopce s benátskou pevností, 
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termín 2018 počet nocí Agios Georgios hotel  
s polopenzí

01.06.-09.06. 8 14 990
22.09.-30.09. 8 14 990

Aktivní dovolená na Korfu 
Program zájezdu: 
1. den: odlet z Prahy, přílet na Korfu, transfer na ubytování. 
2. den: celodenní individuální volno u moře, možnost dokoupení fa-
kultativních výletů. 
3. den: Pěší túra Sidari-Perulades-mys Drastis, linkovým autobu-
sem pojedeme do letoviska Sidari (25-40 minut). Vydáme se po stezce 
okolo pobřeží Sidari až ke kanálu D´Amour. Tady sejdeme na vedlejší 
asfaltovou silnici a po chvíli zabočíme do olivových hájů. Cesta půjde 
ze začátku do kopce, potom po krásné polní cestě s nádhernými vý-
hledy na ostrovy Othoni a Erikousa a půvabný mys Drastis. Následně 
zabočíme dolů z kopce a dojdeme k útesu s úzkým přístupem k moři. 
Kdo nechce jít zpátky pěšky, může jet motorovým člunem do  Sidari 
(cca 12 euro/osoba). Naše cesta bude pokračovat nahoru na vyhlídku 
na mys Drastis a dále po asfaltové silnici do Peroulades a Sidari na ko-
nečnou autobusu (cca 3 km), odkud pojedeme linkovým autobusem 
zpět do místa ubytování. Celkový čas pěšky: cca 2,5-3 hod.
4. den: Celodenní individuální volno u moře, možnost dokoupení fa-
kultativních výletů.
5. den: túra z  Agios Georgios do  Makrades, z  letoviska se vydáme 
po  pobřežní cestě okolo rybí restaurace, kde cesta stoupá trochu na-
horu, dále nad pobřežím olivovým hájem a po dlážděném „chodníku“ 
budeme stoupat nahoru. Po pravé straně budeme mít nádherný výhled 
na zátoku Agios Georgios a ostrůvky za ní. Tento dlážděný chodník kon-
čí v „okně“ tvořeným stromy a  skálou. Odtud budeme pokračovat dál 
do vesničky Makrades, kde se prodává koření a suvenýry a také je tady 
restaurace, ve které se můžeme občerstvit. Celkový čas pěšky: cca 4 hod.
6. den: Celodenní individuální volno u moře, možnost dokoupení fa-
kultativních výletů.
7. den: túra na Porto Timoni, z Agios Georgios se vydáme do vesničky 
Afionas, která leží mezi Agios Georgiem a Arillasem. Zde se můžeme 
občerstvit v některé z taveren s krásnými výhledy na celý záliv. Hlav-
ní silnice vedoucí vesničkou Afionas končí na malinkém náměstí a dál 
pokračuje úzká cesta a posléze jen dobře prošlapaná stezka, která se-
stupuje úbočím kopce Afionas dolů. Nejdřív se otevře krásný výhled 
na zátoku Agios Georgios a těsně před sestupem dolů uvidíte nádher-
ný mys se dvěma plážemi oddělenými od sebe úzkým pruhem země.  
Stezka pokračuje po poloostrůvku dál. Dole budete odměněni koupá-
ním v  průzračném moři na  plážích, které jsou jinak přístupné pouze 
z moře.  Každá pláž v Porto Timoni je jiná  a také teplota moře na každé 
straně je rozdílná. Celkový čas pěšky: cca 3 hod.
8. den: Celodenní individuální volno u moře, možnost dokoupení fa-
kultativních výletů.
9. den: Celodenní individuální volno u moře, ve večerních hodinách 
transfer na letiště a odlet do Prahy. 

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Korfu (Kerkyra) – Praha, letištní a bezpeč-
nostní taxy, palivový příplatek, transfer z/na letiště v  Řecku, 8x ubytování v  hotelu 
s polopenzí, pěší výlety dle programu s doprovodem, služby delegáta, pojištění proti 
úpadku cestovní kanceláře ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu 35 Kč/ osoba/ den, 
pobytovou taxu 0,5 EUR/pokoj/den.
CK si vyhrazuje právo možné záměny jednotlivých dnů a výletů. 

Korfu, Lefkada a tajuplná oblast řeky Acheron
Letecký pobytově-poznávací zájezd

termín 2018 počet nocí dospělá osoba
20.09.-30.09. 10 15 890

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Preveza  a Korfu – Praha, letištní a bez-
pečnostní taxy, palivový příplatek, transfery z/na letiště a do/z přístavu, 10x ubyto-
vání bez stravování, 1x snídani v Gliki, výlety  dle programu, služby delegáta, pojiště-
ní proti úpadku cestovní kanceláře ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu 35 Kč/ oso-
ba/ den, pobytovou taxu 0,5 EUR/pokoj/den, polopenze na Lefkadě 2 000 Kč (4x sní-
daně, 5x večeře), polopenze na Korfu 1 200 Kč (4x snídaně, 3x večeře). Prodloužení 
pobytu na Korfu do 6.10. – 2 400 Kč/ 4 800 Kč vč. polopenze. 
CK si vyhrazuje právo možné záměny jednotlivých dnů a výletů.

Program zájezdu: 
1. den: odlet z Prahy, přílet do Prevezy, transfer na ubytování na Lefkadu. 
2. - 5. den: pobyt na Lefkadě – koupání a odpočinek na pláži, výběr 
z  nabídky organizovaných výletů, individuální půjčení auta či člunu. 
Na půjčení člunu není třeba zvláštní oprávnění, stačí odborné zaško-
lení na místě a můžete vyrazit prozkoumat místa, která jinde nenajde-
te – jedinečná možnost uskutečnit si z letoviska Nidri celodenní výlet 
kolem blízkých ostrovů s  koupáním a  šnorchlováním. Další lákavou 
nabídkou je možnost objevení  krás ostrova včetně vnitrozemí během 
celodenního okruhu ostrovem jeepy s doprovodem průvodce.
6. den: přejezd do oblasti řeky Acheron, zastávka na pláži Alonaki za-
sazené v nádherné přírodě s možností koupání. Přejezd  k Necroman-
teionu, věštírně mrtvých, místu, kde byly v dávných dobách prováděny 
procedury vedoucí ke zjevování budoucnosti. Odpoledne túra podél 
koryta proti proudu řeky Acheron, zpět se vydáme buď stejnou cestou 
nebo korytem řeky, kterou se budeme brodit místy po  kolena, mís-
ty i  hlouběji (doporučujeme pevnou obuv, případně boty do  vody), 
na závěr našeho putování nás čeká cca 15ti minutová jízda na raftech 
(cca 10 EUR/osoba), příjemný závěr, který zvládne opravdu každý. Uby-
tování v penzionu u řeky Acheron v městečku Gliki. 
7. den: národní park Vikos-Aoos, který leží vedle pohoří Pindos dosa-
hujícího výšek okolo 2  500 m. n. m. Vikos je zapsán v  Guinessově kni-
ze rekordů co se poměru hloubky a  šířky skalních stěn týká. Najdete 
tu celou řadu rostlinných a živočišných druhů a dnem kaňonu protéká 
stejnojmenná řeka s mnoha bočními prameny ledové vody, která vždy 
v létě vysychá. Zajímavá je i místní architektura dodnes používající jako 
základní stavební materiál kámen. Během výletu uvidíte to nejznáměj-
ší, co oblast národního parku nabízí. Odpoledne transfer do  přístavu 
v Igoumenitse, plavba trajektem na ostrov Korfu a transfer na ubytování. 
8. - 10. den: pobyt na Korfu – individuální volno u moře, případně ak-
tivní trávení volného času, půjčení auta, výběr z nabídky fakultativních 
výletů či absolvování některého z  pěších výletů, s  jejichž organizací 
Vám poradí náš delegát. 
11. den: v podvečer transfer na letiště a odlet do Prahy.
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PRAHA – PREVEZA 06:00 – 09:15, QS1130
PREVEZA – PRAHA 10:00 – 11:15, QS1131 
Časy jsou místní, časový posun 
v Řecku je +1 hodina.

Předpokládané letové časy

SLEVY za včasný nákup 
při úhradě zálohy 50 %:
12 % při záloze do 12.12. 2017  
(max. 2 000 Kč/os.)

10 % při záloze do 11.01. 2018  
(max. 1 200 Kč/os.)

8 % při záloze do 12.02. 2018  
(max. 800 Kč/os.)

5 % při záloze do 04.04. 2018  
(max. 600 Kč/os.) 
Slevy se neposkytují osobám na přistýlkách 
a na dodatečné nabídky nad rámec katalogu. 

SLEVY pro seniory 55+

1 000 Kč/os. na zájezdy v období  
31.05. – 06.07. 2018

2 000 Kč/os. na zájezdy v období  
07.07. – 30.08. 2018

1 000 Kč/os. na zájezdy v období  
31.08. – 28.09. 2018
Slevy se neposkytují osobám na přistýlkách 
a nelze je sčítat s dalšími slevami. 

BONUS k pobytům  
s leteckou dopravou 
Při jednorázové úhradě celkové ceny 
zájezdu do 20.02. 2018 parkování 
Vašeho vozu nedaleko letiště v Praze 
ZDARMA. Parkování jednoho vozu 
k jedné smlouvě o zájezdu – bonus je 
nutné uvést na smlouvu již při objednání 
zájezdu. 

BONUS pro klienty 
přihlášené do 30.03. 2018
Při přihlášení do 30.03. 2018 
transfer NA nebo Z letiště v Praze 
za zvýhodněnou cenu 300 Kč/
osoba/ 1 cesta. Bonus je nutné 
uvést na smlouvu o zájezdu při jeho 
objednání. Nástup možný v Pardubicích, 
Hradci Králové, Hořicích, Chlumci nad 
Cidlinou a Poděbradech (dálnice). 
Po tomto datu je cena transferu 
500 Kč/osoba/1 cesta.  Při obsazení 
transferu méně než 4 osobami je 
CK oprávněna transfer zrušit.
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Řecký ostrov LEFKADA
1  Lefkas
2  Nidri
3  Agios Nikitas

1

2

3

NEZAPOMENUTELNOU SE DOVOLENÁ NA LEFKADĚ STÁVÁ 
PRO VŠECHNY, kdo si půjčí auto nebo motorku a prozkoumají 

rozmanité pláže západního pobřeží, které jsou díky průzračné vodě 
a vápencovým útesům právem přezdívány “Karibikem v Evropě”.
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Objevte Karibik v Evropě

A pokud jste s námi na Lefkadě již „kdysi” byli, přejeme příjemný „návrat do minulosti“.
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Nidri se nachází ve střední části východního pobřeží, které je tvořeno 
plážemi s drobnými oblázky s malebnou panoramou blízkých ostrovů 
a ostrůvků, z nichž nejznámější je bezesporu Onassisův Scorpios, kte-
rý dodnes patří jeho potomkům. Na straně směrem do vnitrozemí se 
vám naskytne působivý pohled na členité pohoří sahající až do výšky 
1 100 metrů. Dlouhá úzká pláž s pozvolným vstupem do moře lemuje 
celé pobřeží, koupání je tedy ideální pro všechny věkové skupiny. Le-
hátka a slunečníky jsou k dispozici za poplatek. Aktivnější jedinci oce-
ní širokou nabídku vodních sportů, jako je jízda na banánu, windsur-
fing, paragliding, půjčovna paddleboardů, loděk či motorových člunů, 
na kterých se můžete vydat prozkoumat četné okolní zátoky. Na okraji 
letoviska se nachází přístav lemovaný promenádou s  řadou taveren, 
barů a restaurací. I tady naleznete stopy po slavném Onassisovi, které-
ho tu připomíná bronzová socha v životní velikosti. Centrum letoviska 
je poměrně živé, najdete tu nespočet obchodů se suvenýry, dárky či 
potravinami a  v  některém z  místních barů můžete popíjet drinky až 
do brzkých ranních hodin. Hlavní město Lefkas je vzdálené cca 15 km 
a  mezi letovisky funguje dobré autobusové spojení. Okolí letoviska 
láká k pěším výletům, vydat se můžete například k nedalekým vodo-
pádům, které jsou vzdálené cca 50 minut chůze. Doporučujeme jejich 
návštěvu na jaře nebo zkraje léta, jelikož poté vysychají. V letovisku na-

Letovisko NIDRI
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bízíme i celou řadu organizovaných výletů nejen po Lefkadě, ale 
i na okolní ostrovy či nedalekou pevninu, která je s ostrovem spo-
jená uměle sypanou hrází a mostem. Klientům také doporučuje-
me pronájem auta nebo motorky a prozkoumání ostrova po vlast-
ní ose. Za vidění stojí zejména pláže s tyrkysově průzračnou vodou 
a bílými oblázky na západní části ostrova.

Malebná, původně rybářská vesnička, která si zachovala svůj historický 
ráz, leží v severní části západního pobřeží v blízkosti nádherných pláží 
Milos, Kathisma a Pefkoulia. Letovisko se rozkládá v kopci nad krásnou 
obecní pláží s  jemnými oblázky a průzračnou vodou a tvoří jej hlavní 
třída s několika tavernami, obchůdky a restauracemi, postupně se sva-
žující k moři. Byť je Agios Nikitas častým výletním cílem, řadí se ke klid-

Letovisko AGIOS NIKITAS 
nějším letoviskům. Koupání je možné na pláži přímo v letovisku, 
většina klientů však volí pláž Milos, která je dosažitelná po  cca 
20 minutách pěšky. Přírodní stezka na pláž vede nejprve do kop-
ce a následně z kopce. Cvestou si můžete užívat krásné výhledy 
po okolí. Méně fyzicky zdatní jedinci mohou v sezoně využít vodní 
taxi za poplatek (cca 3 EUR), které jezdí několikrát denně mezi le-
toviskem Agios Nikitas a pláží Milos. V  letovisku najdete půjčov-
nu aut nebo motorek, doporučujeme její využití a prozkoumání 
ostrova po vlastní ose. Za shlédnutí stojí pláže na západní straně 
ostrova – Kathisma, na kterou můžete za poplatek využít autobu-
sové spojení z letoviska, Kavalikefta, Megali Petra, Gialos, Egremni 
či nejznámější Porto Katsiki – jedna z nejfotografovanějších pláží 
v Řecku, která se často umísťuje v žebříčcích hodnocení o nejhezčí 
pláže světa. Pláž je lemovaná pískovcovými skalami, které společ-
ně s azurovou barvou moře vytvářejí nádhernou přírodní scenérii. 
Pláž doporučujeme navštívit v ranních hodinách, vyhnete se tak 
davům turistů, kteří sem každý den míří. Zážitkem je také výlet 
do vnitrozemí ostrova, kde najdete mnoho řeckých vesniček s tra-
dičním způsobem obživy a budete si moct nakoupit suvenýry jako 
domácí olivový olej či med, lefkadskou čočku, která se pěstuje 
ve vesničce Englouvi či vynikající lefkadské víno Vertzamo.
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Hotel EVA BEACH *** 

Poloha: příjemný rodinný hotel s unikátní polohou přímo na písčito-
-oblázkové pláži v letovisku Nidri. Hotel má krásně upravenou zahra-
du s barem a posezením, odkud je vstup na pláž. Lehátka na pláži jsou 
za poplatek. Centrum městečka plné barů, taveren a obchůdků je vzdá-
lené 100 m, do přístavu je to cca 500 m. Nejbližší supermarket je 100 m.
Vybavení: recepce, výtah, kout s TV, restaurace, hotelový bar se zahra-
dou, wifi v recepci a společných prostorách zdarma.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje (některé s možností přistýlky) mají kli-
matizaci (za poplatek cca 5 EUR/den), TV, telefon, lednici, vlastní sociální 
zařízení, fén, trezor (za poplatek) a balkon nebo terasu. 
Stravování: rozšířené kontinentální snídaně formou bufetu se podávají 
v hotelové restauraci nebo v zahradě s výhledem na moře. Možnost do-
objednání večeří v nedaleké taverně přímo na břehu moře. Večeře jsou 
servírované tříchodové menu.
Sport, zábava: v blízkosti možnost vodních sportů, půjčovny aut, kol 
a motorek, půjčovny motorových člunů.
Náš názor: fantastická poloha přímo na pláži a v centru městečka.

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Preveza – Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, transfer z/na letiště v místě pobytu, ubytování se snídaní/
polopenzí, služby česky mluvícího delegáta, pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře ve znění zákona 159/99 Sb. 
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, pobytovou taxu 0,5 EUR/pokoj/den.
Slevy: děti do 2 let (bez nároku na lůžko a služby) jsou ZDARMA. Dětské ceny platí pro ubytování na 3. lůžku v pokoji

Hotel EVA BEACH pobyty na 8, 9, 10/11 a 14 nocí 

termín 2018 počet 
nocí

snídaně polopenze

dospělá  
osoba

osoba 
nad 12 let 
přistýlka 

dítě  
2-12 let 
přistýlka 

dospělá 
osoba 

osoba  
nad 12 let 
přistýlka  

dítě  
2-12 let 
přistýlka 

23.05.-07.06.* 14 8 990 8 490 7 990 13 990 13 490 12 990
29.05.-07.06. 9 13 490 11 690 8 490 16 730 14 930 11 730
07.06.-18.06. 11 17 690 14 890 8 490 21 650 18 850 12 450
18.06.-28.06. 10 17 490 14 690 8 490 21 090 18 290 12 090
28.06.-09.07. 11 19 190 16 090 8 490 23 150 20 050 12 450
09.07.-19.07. 10 18 390 15 390 8 490 21 990 18 990 12 090
19.07.-30.07. 11 19 390 16 190 8 490 23 350 20 150 12 450
30.07.-09.08. 10 18 690 15 690 8 490 22 290 19 290 12 090
09.08.-20.08. 11 19 790 16 490 8 490 23 750 20 450 12 450
20.08.-30.08. 10 18 690 15 690 8 490 22 290 19 290 12 090
30.08.-10.09. 11 19 390 16 190 8 490 23 350 20 150 12 450
10.09.-20.09. 10 17 790 14 990 8 490 21 390 18 590 12 090
20.09.-28.09. 8 15 290 13 090 8 490 18 170 15 970 11 370
29.09.-09.10.* 9 7 990 7 490 7 290 11 190 10 790 10 490

Termíny 23.05.-07.06. a 29.09.-09.10. jsou kombinovanou dopravou, jedna cesta letecky, jedna busem. Více info v CK.

NA PLÁŽIPŘÍMO
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Studia MILIA  

Poloha: dvoupodlažní budova postavená v tradičním řeckém stylu se 
nachází na okraji letoviska Agios Nikitas, cca 150 metrů od pěkné plá-
že s jemnými oblázky a pouze 50 metrů od centra letoviska. Nádherná 
pláž Milos je vzdálená cca 20 minut chůze, případně můžete v sezoně 
využít spojení loďkou za cca 3 EUR/osoba.
Ubytování: dvoulůžková studia (některá s možností přistýlky) mají 
klimatizaci v ceně, vybavený kuchyňský kout, vlastní sociální zaříze-
ní a balkon. 
Stravování: studia jsou bez stravování, v bezprostřední blízkosti se na-
cházejí obchody, taverny a restaurace. 
Sport, zábava: půjčovna aut a motorek v letovisku, vodní sporty na plá-
ži, autobusové spojení do hlavního města Lefkas. 
Náš názor: příjemné ubytování téměř v centru letoviska, výhodná 
poloha pro podnikání individuálních výletů. 

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Preveza – Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, transfer z/na letiště v místě pobytu, ubytování bez stravo-
vání, služby česky mluvícího delegáta, pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře ve znění zákona 159/99 Sb. 
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, pobytovou taxu 0,5 EUR/pokoj/den, možnost doobjednání večeří – více info v CK. 
Slevy: děti do 2 let (bez nároku na lůžko a služby) jsou ZDARMA. Dětské ceny platí pro ubytování na 3. lůžku ve studiu.

Termíny 23.05.-07.06. a 29.09.-09.10. jsou kombinovanou dopravou, jed-
na cesta letecky, jedna busem. Více info v CK.

Studia MILIA pobyty na 8, 9, 10/11 a 14 nocí 

termín 2018 počet 
nocí

dospělá 
osoba

osoba  
nad 12 let 
přistýlka 

dítě  
2-12 let  
přistýlka 

23.05.-07.06.* 14 7 990 7 690 7 490
29.05.-07.06. 9 12 490 10 990 8 390
07.06.-18.06. 11 13 790 11 690 8 390
18.06.-28.06. 10 13 890 11 690 8 390
28.06.-09.07. 11 15 390 11 690 8 390
09.07.-19.07. 10 14 890 11 690 8 390
19.07.-30.07. 11 15 590 11 690 8 390
30.07.-09.08. 10 15 190 11 690 8 390
09.08.-20.08. 11 15 990 11 690 8 390
20.08.-30.08. 10 15 290 11 690 8 390
30.08.-10.09. 11 15 590 11 690 8 390
10.09.-20.09. 10 14 190 11 690 8 390
20.09.-28.09. 8 12 990 10 990 8 390
29.09.-09.10.* 9 7 490 7 290 6 990

21
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JEŠTĚ STÁLE VÁHÁTE,
JESTLI VYBRAT KORFU NEBO LEFKADU?

NAVŠTIVTE NÁŠ WEB WWW.KORFU-LEFKADA.CZ,  
KDE NAJDETE VÍCE INFORMACÍ I  FOTOGRAFIÍ 

A DALŠÍ UBYTOVACÍ KAPACITY I ODLETOVÁ MÍSTA

Studia MILOS

Poloha: menší komplex se nachází v olivovém háji v klidné části le-
toviska Agios Nikitas, cca 150 m od pláže. 
Ubytování: dvoulůžková studia jsou zařízená ve středomořském stylu 
(některá s možností přistýlky) a mají kuchyňský kout, vlastní sociální 
zařízení a některá mají balkon nebo terasu. Klimatizace je za popla-
tek, wifi k dispozici ve všech studiích. 
Stravování: ubytování je bez stravy, v centru Agios Nikitas najdete 
několik taveren, pekárnu a obchody s potravinami. 
Sport, zábava: restaurace a taverny v letovisku, na pláži možnost 
vodních sportů. 
Náš názor: velmi pěkná a pečlivě udržovaná studia v klidném místě.

Studia MILOS pobyty  
na 8, 9 a 10/11 nocí 

termín 2018 počet 
nocí

dospělá 
osoba

29.05.-07.06. 9 15 190
07.06.-18.06. 11 17 390
18.06.-28.06. 10 16 490
28.06.-09.07. 11 18 890
09.07.-19.07. 10 18 490
19.07.-30.07. 11 19 690
30.07.-09.08. 10 20 890
09.08.-20.08. 11 22 190
20.08.-30.08. 10 20 490
30.08.-10.09. 11 17 690
10.09.-20.09. 10 15 590
20.09.-28.09. 8 13 890

Individuálním cestovatelům umíme připravit dovolenou na míru. Umíme nabídnout i různé kombinace 
Korfu + Lefkada, příp. i kombinaci s pobytem v oblíbeném letovisku Parga, poznáním přírodních krás 

oblasti bájné řeky Acheron a  kaňonu Vikos. Milovníci historie do programu zařadí třeba Nikopolis nebo 
Nekromantion. Nedaleko Lefkady leží Onassisův ostrov Scorpio a během svého pobytu jistě pochopíte, 
proč si tuto oblast opravdu zamiloval. S rezervací vybraného pobytu doporučujeme neváhat – řada 

našich klientů si pobyt v oblíbeném hotelu rezervuje již před vydáním katalogu.

Rozhodli jste se vstoupit do manželství a rádi byste tak učinili na nějakém příjemném 
romantickém místě u moře? Nemusí to být až tak nereálné, jak se může na první 
pohled zdát.... Rádi vám zprostředkujeme pomoc našeho zahraničního partnera,  
který má v této oblasti několik let zkušeností. Více informací v naší cestovní kanceláři.

Cena zahrnuje: leteckou 
dopravu Praha – Preveza – 
Praha, letištní a bezpečnostní 
taxy, palivový příplatek, 
transfer z/na letiště v místě 
pobytu, ubytování bez stravo-
vání, služby česky mluvícího 
delegáta, pojištění pro případ 
úpadku cestovní kanceláře 
ve znění zákona 159/99 Sb. 
Cena nezahrnuje: komplex-
ní cestovní pojištění vč. storna 
zájezdu 35 Kč/osoba/den, po-
bytovou taxu 0,5 EUR/pokoj/
den, možnost doobjednání 
večeří – více info v CK. 
Slevy: děti do 2 let (bez ná-
roku na lůžko a služby) jsou 
ZDARMA. Dětské ceny platí 
pro ubytování na 3. lůžku 
ve studiu.
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Individuální výlety
Agios Nikitas
Malebná, původně rybářská vesnička, která si i  přes zdejší turistický 
ruch zanechala svůj typický ráz, leží v severní části západního pobřeží. 
Za návštěvu ale stojí úžasná pláž Milos, na kterou se z Agios Nikitasu 
dostanete po cca dvacetiminutové procházce přes kopec nebo je mož-
né v sezoně využít i lodní taxi za 2-3 EUR. 

Vodopády Nidri
Z centra městečka Nidri směrem do vnitrozemí se po cca 4 km dosta-
nete ke krásným malebným vodopádům, kde uvidíte křišťálově čistou 
vodu a v malých jezírkách pod vodopády se můžete i vykoupat. 

Pláže západního pobřeží
Celé západní pobřeží je lemováno úchvatnými bílými plážemi s tyrky-
sovým mořem, některé jsou skryté pod vysokými útesy. Nejznámější 
jsou Porto Katsiky, Egremni, Gialos, Megali Petra, Kathisma...Na někte-
ré pláže se můžete dostat autem, některé pláže jsou dostupné pouze 
z lodi, ale rozhodně tyto úžasné pláže, které připomínají Karibik, stojí 
za výlet a prozkoumání.

Nekromanteion
Chrám Nekromanteion (Věštírnu mrtvých) najdete na pevnině v kraji 
Preveza. V dávných dobách tu kněží vedli dialogy s mrtvými a získávali 
tak pro poutníky rady do budoucna. 

Mys Doukato a maják Akratas
Cestou od  pláže Porto Katsi-
ky směrem na  jih narazíte cca 
po 4 km na nejjižnější místo Lef-
kady mys Doukato s  majákem 
Akrates. Cesta vede po vysokých 
útesech a budete mít odsud pře-
krásné výhledy na  celé jihozá-
padní pobřeží Lefkady. 

Vesnička Karya
Ve  vnitrozemí můžete najít řadu původních typických vesniček, jed-
nou z nejznámějších je i horská vesnička Karya. Je proslavená hlavně 
ručními výrobky a tkaním koberců, které můžete zakoupit v obchůd-
cích v některé z dlážděných uliček. 

Sivota
Malý přístav s dlouhou rybářskou tradicí Sivota najdete v zálivu na ji-
hovýchodním pobřeží ostrova. V přístavu kotví jachty a rybářské loďky. 
Hlavním lákadlem Sivoty jsou ale typické taverny s výborně připrave-
nými čerstvými rybami a pokrmy z darů moře.

Profitis Ilias
Kaplička Profitis Ilias je postavena ve vnitrozemí na kopci 1036 m.n.m. 
a dostanete se sem po klikaté a místy nezpevněné cestě. Od typicky 
bílého kostelíku s modrou střechou se vám naskytnou úchvatné pano-
ramatické výhledy.

Nikopolis
Nikopolis bylo město v západním Řecku v kraji Epirus asi 7 km severně 
od Prevezy. Založil ho Oktavianus Augustus na památku svého vítězství 
v roce 31 př.n.l. nad vojskem Antonia a Kleopatry ve známé bitvě u Aktia. 
Rozsáhlé pozůstatky města jsou vidět po obou stranách příjezdové hlav-
ní silnice. Najdete zde velké divadlo, pozůstatky římských lázní s mohut-
nými byzantskými hradbami, akvadukt, stadion, ale i řadu chrámů.

Fakultativní výlety
Okruh ostrovem – tradiční Lefkada
Poznejte historii Lefkady, její tradice a  jídlo. Uvidíte nádherný klášter 
Faneromeni, zastavíte se v tradičních vesničkách Karya a Eglouvi, kde 
se zastavil čas.
Cena: dospělý 38 EUR, dítě 19 EUR

Tajemný Epirus
Celodenní výlet na  řeckou pevni-
nu, věštírna Nekromanteion, pro-
jížďka lodí po bájné řece Acheron, 
místem oplývajícím nespoutanou 
krásou přírody a a nakonec maleb-
ná Parga. 
Cena: dospělý 40 EUR, dítě 20 EUR

Lodní výlet na ostrovy Kefalonie a Ithaka
Jeskyně Papanikolis na ostrově Meganissi, nádherné pláže ostrova Lef-
kada, uvidíte vesničku Fiskardo na Kefalonii, dále ostrov Ithaka, který 
vám připomene starou řeckou mytologii. 
Cena: dospělý 20 EUR, dítě 10 EUR

Zapomenuté ostrovy
Jeskyně Papanikolis na  ostrově Me-
ganissi, koupání u ostrůvku Scorpios. 
Dále ostrov Kastos, kostelík Agios Io-
annis, koupání v  křišťálově průzrač-
ných vodách na místních plážích a ci-
vilizací téměř nedotčený ostrůvek 
Kalamos. Oběd na lodi v ceně.
Cena: dospělý 38 EUR, dítě 19 EUR

Mýtická plavba
Ostrov Meganissi, koupání v  jeskyni Papanikolis, zastávka u ostrůvku 
Scorpios. Grilování na pláži – oběd v ceně. 
Cena: dospělý 45 EUR, dítě 22,5 EUR

Výlet na tři pláže
Tři nejkrásnější pláže ostrova – Egremni, Porto Katsiki a Aggiofili. Užije-
te si den plný slunce, zábavy a koupání. 
Cena: dospělý 20 EUR, dítě 10 EUR

Západ slunce a hvězdy
Jedinečný lodní výlet s možností vidění největšího divadla na světě. Hvěz-
dy a souhvězdí představené způsobem, na který nikdy nezapomenete. 
Cena: dospělý i dítě 45 EUR
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SENIOŘI 55+ CENOVĚ VÝHODNÉ  
LETECKÉ ZÁJEZDY na stranách 24 – 28

AKCE ZÁLOHA JEN 1 500 Kč/osoba: můžete využít slevu za včasné přihlášení a přitom zaplatit zálohu 
pouze 1 500 Kč, a to v případě sepsání smlouvy o zájezdu nejpozději 20. 01. 2018.  

Druhá záloha do výše 50% z celkové ceny zájezdu musí být uhrazena do 20. 03. 2018,  
příp. 35 dnů před odjezdem s doplatkem (podle toho, co nastane dříve). 
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BONUS: KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ ZDARMA
v případě jednorázové úhrady celkové ceny zájezdu minimálně 90 dnů před odletem

BONUS: VÝLET DO BARCELONY ZDARMA
u leteckých zájezdů do Španělska ze strany 26 - 27 katalogu.

BONUS PŘI PŘIHLÁŠENÍ DO 30.03. 2018  
TRANSFER NA/Z LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA V PRAZE  
ZA ZVÝHODNĚNOU CENU 300 KČ/OSOBA/1 CESTA 

 Bonus je nutné uvést na smlouvu o zájezdu při jeho objednání.  
Nástup možný v Pardubicích, Hradci Králové, Hořicích, Chlumci nad Cidlinou 

a Poděbradech (dálnice). Po tomto datu je cena transferu 500 Kč/osoba/1 cesta.
Při obsazení transferu méně než 4 osobami, je CK oprávněna transfer zrušit.

Jedná se o komplexní cestovní pojištění včetně pojištění pro případ storna zájezdu ze zdravotních nebo vážných 
rodinných důvodů. BONUS se nevztahuje na děti a dospělé osoby na přistýlkách.  

Pojištění je nutné objednat při sepisování smlouvy o zájezdu!

Kampánie – Hotel & Village Giulivo 4*
přímo u pláže

polopenze bufetová/servírovaná

Basilicata – Villaggio Hotel Akiris 4*
250 m od pláže

polopenze formou švédských stolů

Kalábrie – VOI Pizzo Calabro resort 4*
u pláže (oddělená udržovanou zelení)
polopenze formou švédských stolů

Sardinie – Palmasera Village 4*
přímo u pláže

polopenze formou švédských stolů

Sicílie – Hotel Sporting Baia 4*
50 m od pláže

polopenze bufetová/servírovaná

Costa de Valencie – Gandía Palace Hotel 4*
50 m od pláže

plná penze formou švédských stolů

Mar Menor – Las Gaviotas/Los Delfines 4*
100 - 200 m od pláže

plná penze formou bufetu

Costa Almería – Hotel Playaluna 4*
u pláže (oddělená pouze promenádou)
polopenze formou švédských stolů

Costa de la Luz – Playaballena Spa Hotel 4*
50 - 100 m od pláže

polopenze formou švédských stolů

Menorca – Menorca Vacances Resort 4*
50 m od pláže

polopenze formou bufetu

Z NAŠÍ DALŠÍ NABÍDKY DOPORUČUJEME:

ŠPANĚLSKO ITÁLIE

Tyto letecké zájezdy pro seniory 55+ nabízíme ve spolupráci s partnerskou CK. 
Další nabídky najdete na www.seniorikmori.cz
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Vydejte se s námi prozkoumat Korfu, kterému se říká také „Sma-
ragdový ostrov“. Tento druhý největší ostrov v Jónském moři vás 
uhrane nejen svou pohostinností a  přátelskou atmosférou ale 
také bohatou historií a  především pak malebnou přírodou. Na-
leznete zde dlouhé písčité či oblázkové pláže, romantické zátoky, 
skalní útesy či olivové háje a hornaté vnitrozemí. 

Neobyčejně půvabný jónský ostrov Lefkada, který dostal jméno 
podle bílých kamenů, které tvoří zdejší pohoří Vás zaujme krás-
nou panenskou přírodou a plážemi s nádherně modrou vodou le-
mujícími celé západní pobřeží. Ostrov je značně členitý, již z dálky 
zaujme mohutnými pohořími dosahujícími výšek až 1 100 m, na-
jdete tu i mnoho řeckých vesniček s tradičním způsobem obživy.

Hotel EVA BEACH *** 
Poloha: příjemný ro-
dinný hotel leží pří-
mo na písčito-obláz-
kové pláži v letovisku 
Nidri. Hotel má krás-
ně upravenou zahra-
du s barem, odkud 
je vstup na pláž. Le-
hátka na pláži jsou 
za poplatek. Centrum 
městečka plné barů, 

taveren a obchůdků je vzdálené 50 m, do přístavu je to cca 400 m. Nej-
bližší supermarket je 100 m.
Vybavení: recepce, výtah, kout s TV, restaurace, hotelový bar se zahra-
dou, wifi v recepci zdarma.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje (některé s možností přistýlky)  mají  kli-
matizaci (za poplatek), TV, telefon, lednici, vlastní sociální zařízení, fén, 
trezor (za poplatek), balkon nebo terasu (s výhledem na moře ). Některé 
pokoje mají vybavený kuchyňský kout. 
Stravování: kontinentální snídaně formou bufetu se podávají v hote-
lové restauraci nebo v zahradě s výhledem na moře.
Sport, zábava: v blízkosti možnost vodních sportů, půjčovny aut, kol 
a motorek, půjčovny motorových člunů.

Cena zahrnuje: letenku Praha – Korfu 
– Praha, letištní a  bezpečnostní taxy, 
palivový příplatek, transfer z/na letiště 
v  místě pobytu, ubytování ve  dvou-
lůžkovém pokoji s  all inclusive, služby 
česky mluvícího delegáta, pojištění 
pro případ úpadku cestovní kanceláře 
ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Slevy: děti do 2 let (bez nároku na lůž-
ko a služby) jsou ZDARMA. Děti na při-
stýlkách 7 690 - 8 490 Kč, dospělí na při-
stýlkách 13 690 - 14 990 Kč. Dětské ceny 
platí pro dítě ubytované na 3. a 4. lůžku 
v pokoji.
Příplatky: komplexní pojištění vč. 
storna zájezdu 35 Kč/os./den, výhled 
na moře 500 Kč/os.
Výlety: Okruh ostrovem, Albánie, Par-
ga Paxos, Modrá Laguna a další.

POBYTY NA 10/11 NOCÍ NAJDETE 
NA WWW.KORFU-DOVOLENA.CZ

Cena zahrnuje: letenku Praha – Preve-
za – Praha, letištní a bezpečnostní taxy, 
palivový příplatek, transfer z/na letiště 
v  místě pobytu, ubytování ve  dvoulůž-
kovém pokoji se snídaní, služby česky 
mluvícího delegáta, pojištění pro pří-
pad úpadku cestovní kanceláře ve smy-
slu zákona 159/99 Sb.
Slevy: děti do 2 let (bez nároku na lůžko 
a služby) jsou ZDARMA. Děti na přistýl-
kách 8  490 Kč, dospělí na  přistýlkách 
11 690 – 16 490 Kč. Dětské ceny platí pro 
dítě ubytované na 3. lůžku v pokoji.
Příplatky: komplexní pojištění vč. stor-
na zájezdu 35 Kč/os./den.
Výlety: Okruh ostrovem, Tajemný Epi-
rus, Lodní výlet na  ostrov Kefalonia 
a Ithaka, Mýtická plavba, Zapomenuté 
ostrovy, Výlet na tři pláže.

Termíny Nocí Cena za os.
06.06.-13.06. 7 14 590
13.06.-20.06. 7 14 590
20.06.-27.06. 7 15 090
27.06.-04.07. 7 15 990
04.07.-11.07. 7 16 690
11.07.-18.07. 7 15 690
18.07.-25.07. 7 15 690
25.07.-01.08. 7 15 690
01.08.-08.08. 7 16 190
08.08.-15.08. 7 16 190
15.08.-22.08. 7 16 190
22.08.-29.08. 7 16 190
29.08.-05.09. 7 15 690
05.09.-12.09. 7 16 690
12.09.-19.09. 7 15 090
19.09.-26.09. 7 14 890

Termíny Nocí Cena za os.
29.05.-07.06. 9 12 490
07.06.-18.06. 11 16 690
18.06.-28.06. 10 16 490
28.06.-09.07. 11 18 190
09.07.-19.07. 10 16 390
19.07.-30.07. 11 17 390
30.07.-09.08. 10 16 690
09.08.-20.08. 11 17 790
20.08.-30.08. 10 16 690
30.08.-10.09. 11 17 390
10.09.-20.09. 10 16 790
20.09.-28.09. 8 14 290

KORFU LEFKADA

Hotel ALKYON *** v Agios Georgios
Poloha: rodinný hotel posta-
vený v klasickém řeckém stylu 
se nachází cca 30 m od nádher-
né písečné pláže s pozvolným 
vstupem do moře.
Vybavení: recepce s trezory 
pro hosty, dva bazény s lehát-
ky a slunečníky zdarma, brou-
zdaliště pro děti s dětským 
koutkem, bar u bazénu. V ho-

telovém baru velkoplošná TV. V prostorách recepce, restaurace a baru 
u bazénu možnost připojení k wifi zdarma.
Ubytování: dvoulůžkové zrekonstruované nebo nově postavené poko-
je s možností až dvou přistýlek mají klimatizaci zdarma, vlastní sociální 
zařízení, malou ledničku, TV s příjmem ČT 24, telefon a balkon nebo te-
rasu. Fén k zapůjčení na recepci zdarma. Přistýlka pro dospělou osobu 
je formou dodatečného lůžka, pro děti rozkládací lůžko a ve 4lůžkových 
pokojích palanda.
Stravování: od roku 2018 stravování pouze formou all inclusive, snída-
ně, obědy a večeře formou bufetu se podávají v příjemné klimatizova-
né hotelové restauraci. Během dne 
drobné občerstvení v baru u ba-
zénu (tousty, minipizza, sendviče, 
sušenky). Nápoje místní výroby, 
víno, nealkoholické nápoje, pivo, 
káva a čaj jsou servírovány rov-
něž na baru u bazénu, a to v době 
od 10:00 do 21:00.

NA PLÁŽIPŘÍMO
ALL INCLUSIVE
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Jaro 2018 Nocí Royal Beach Boix Mar 
26.05.-02.06. 7 12 990 9 990
02.06.-09.06. 7 13 490 9 990
09.06.-16.06. 7 13 990 10 990
16.06.-23.06. 7 14 990 11 990

Podzim 2018 Nocí Royal Beach Boix Mar 
08.09.-15.09. 7 14 990 11 990
15.09.-22.09. 7 13 990 10 990
22.09.-29.09. 7 12 990 9 990Le
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z  nejoblíbenějších oblastí pro trávení do-
volené. Návštěvníky přitahuje členitým 
pobřežím porostlým piniovými háji a sub-
tropickou vegetací, skalisky padajícími 
v některých místech přímo do moře nebo 
tvořícími krásnou kulisu střediskům s  písečnými plážemi. Kromě 
moře a  pláží Costa Brava nabízí návštěvníkům kvalitní ubytovací 
služby a množství dalších zajímavostí a druhů zábavy, mezi něž roz-
hodně patří historie, umění, příroda, dobré jídlo a pití, sport, vodní 
parky. Proto je vyhledávána od  jara do  podzimu všemi věkovými 
kategoriemi.

Lloret de Mar je jedním z  největších a  nejznámějších letovisek 
na pobřeží Costa Brava. Doporučujeme jej zejména klientům, kteří 
chtějí svoji dovolenou prožít aktivně. Přes den si můžete užít koupá-
ní a slunění na plážích Platja de Lloret nebo Fenals s hrubým pískem 
a pozvolným vstupem do moře a večery můžete trávit procházkami 
po palmové promenádě či návštěvou některé z místních restaurací 
či barů, kterých zde najdete nepřeberné množství.  

HTop Royal Beach **** v Lloret de Mar

Poloha: hotel se nachází v  klidnější části Lloret de Mar, 150 metrů 
od  hezké pláže Fenals s  hrubým pískem. Historické centrum středis-
ka je vzdáleno cca 20 minut chůzí. V okolí hotelu naleznete obchůdky, 
 restaurace a bary.
Vybavení: vstupní hala s  24-hodinovou recepcí, venkovní bazén 
pro dospělé a  dětský bazén, sluneční terasa s  lehátky okolo bazénu, 
na střeše menší bazén s jacuzzi, lehátky a barem. Klienti mohou dále 
využívat restauraci, bar, místnost s TV, internet a  wi-fi (za  poplatek), 
animační programy.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek mají koupelnu/
WC, klimatizaci, telefon, fén, TV/Sat, trezor (za poplatek). Všechny po-
koje mají balkon s výhledem na bazén nebo do okolí.
Stravování: all inclusive – plná penze formou bufetu, nápoje během 
jídel, neomezená konzumace alkoholických a nealkoholických nápojů 
v baru (víno, pivo, nealko drinky, výběr z premium značek – Ballantines, 

vodka, gin, Bacardi Rum, Soberano, 
Baileys….) od  10:00-24:00, snack 
na  baru, zmrzlina, ostatní premium 
značky za sníženou cenu.
Další služby: „TOP Passport“ – vyu-
žití TOP busu s  možností návštěvy 
ostatních hotelů z řetězce na pobře-
ží s možností čerpání all inclusive slu-
žeb i v ostatních hotelech z řetězce.

Hotel Boix Mar *** v Blanes

Poloha: hotel se nachází v klidné 
turistické části městečka Blanes. 
Dlouhá písečná pláž je méně než 
100 m od  hotelu. V  okolí hotelu 
je několik restaurací, barů a  ob-
chůdků. Historické centrum leto-
viska leží cca 1 km od hotelu. 
Vybavení: klimatizovaná vstup-

ní hala s recepcí, restaurace, bar, wi-fi připojení v baru zdarma, výtahy 
a herní místnost s biliárem. Zahrada se dvěma bazény, jacuzzi a mini-
golfem. K dispozici je tenisový kurt.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek mají koupelnu/
WC, fén, telefon, TV/Sat, trezor (za poplatek) a balkon. 
Stravování: polopenze formou bufetu, možnost dokoupení plné penze. 

COSTA BRAVA A COSTA DEL MARESME 

Cena zahrnuje: leteckou dopravu z  Prahy včetně všech poplatků, 7x ubytování 
v hotelu příslušné kategorie, 7x polopenzi (all inclusive u hotelu HTop Royal Beach), 
transfery z letiště do hotelu a zpět, výlet do Barcelony, služby česky mluvícího de-
legáta, pojištění proti úpadku CK.
Slevy hotel HTop Royal Beach: dospělá osoba na 3. lůžku sleva 1 500 Kč, 1. dítě 
2-13,9 let na přistýlce za cenu 9 990 Kč.
Slevy hotel Boix Mar: dospělá osoba na 3. lůžku sleva 1 000 Kč, 1. dítě 2-12,9 let 
na přistýlce za cenu 8 990 Kč.
Příplatky: komplexní pojištění včetně storna zájezdu 242 Kč do 70 let, nad 70 let 
484 Kč/osoba/týden, 1 lůžkový pokoj 2  500 Kč/týden/hotel HTop Royal Beach, 
2 000 Kč/týden/hotel Boix Mar, plná penze 500 Kč/osoba/týden.
Fakultativní výlety: klášter Montserrat, Girona, Andorra a další.

Blanes je jedno z nejhezčích míst ležících na rozhraní dvou pobřeží, 
Costa Bravy a Costa del Maresme. Klidná atmosféra lázeňského měs-
ta se starým rybářským přístavem, hradem sv. Jana a středověkými 
strážními věžemi určila letovisko, aby se stalo oblíbeným a  velmi 
 navštěvovaným výletním místem a cílem mnoha turistů. Jsou zde nád-
herné písečné pláže a podél moře vede čtyřkilometrová promenáda 
lemovaná hotely a  apartmány. Chloubou městečka je i  světoznámá 
botanická zahrada Mar i Murtra s úplnou sbírkou středomořské a se-
veroafrické flóry (více než 3000 druhů exotických rostlin). Zajímavá je 
rovněž návštěva přístavu, kde se konají každý den aukce ryb. 

ZDARMA
VÝLET  

DO BARCELONY
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Jaro 2018 Nocí Cartago Nova Catalonia 
26.05.-02.06. 7 11 990 9 990
02.06.-09.06. 7 12 490 9 990
09.06.-16.06. 7 12 990 10 990
16.06.-23.06. 7 13 990 11 990

Podzim 2018 Nocí Cartago Nova Catalonia 
08.09.-15.09. 7 13 990 11 990
15.09.-22.09. 7 12 990 10 990
22.09.-29.09. 7 11 990 9 990 Le
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Hotel Catalonia *** v Calelle
Poloha: oblíbený hotel 
leží na  okraji letoviska, 
250 metrů od pláže a ně-
kolik minut chůze od cen-
tra letoviska. Blízko hotelu 
je maják s krásným výhle-
dem na  pobřeží. Hotel se 
nachází v blízkosti rušněj-
ší ulice.
Vybavení: recepce, lobby, 
výtah, bar, TV místnost, 
klimatizovaná restaurace, 

menší bazén s  malou terasou a  dětským brouzdalištěm, nový pěkný 
bazén na střešní terase, ze které je nádherný výhled na pláž a město. 
Hotel pořádá animační programy.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje 
s  možností až 2 přistýlek mají 
koupelnu/WC, klimatizaci, 
TV/Sat, telefon, trezor (za  po-
platek) a  balkon s  výhledem 
do okolí.
Stravování: polopenze formou 
bufetu, možnost dokoupení 
plné penze nebo all inclusive.

HTop Cartago Nova *** v Malgrat de Mar
Poloha: příjemný hotel 
leží přímo na  rušné pro-
menádě plné restaurací, 
barů a  obchůdků, 50 m 
od  5 km dlouhé pláže, 
která je přístupná pod-
chodem pod lokální tratí.
Vybavení: recepce, re-
staurace, bar, výtahy, 
bazén, sluneční terasa 
s  lehátky, wi-fi zdarma 
na recepci. 
Ubytování: 2 lůžkové 

pokoje s  možností až dvou přistýlek mají koupelnu/WC, klimatizaci, 
TV/Sat, telefon, trezor (za poplatek), balkon s výhledem na bazén nebo 
do okolí.
Stravování: all inclusive 
– plná penze, neomeze-
ná konzumace vybra-
ných alkoholických ná-
pojů a  nealkoholických 
nápojů od  10:00-24:00 
(víno, pivo, lokální znač-
ky, nealko drinky), snac-
ky mezi 10:00-24:00 hod.  
Další služby: „TOP 
Passport“ – využití TOP 
busu s možností návště-
vy ostatních hotelů z ře-
tězce na  pobřeží s  mož-
ností čerpání all inclusive 
služeb i v ostatních hote-
lech z řetězce.

COSTA DEL MARESME – 
v překladu Mořské pobře-
ží, je oblast ležící severně 
od Barcelony, pro niž jsou 
charakteristické dlouhé 
písečné pláže, palmové 
promenády a  uchvacující 
krajina ve  vnitrozemí. To 
vše spolu s  pohostinnos-
tí místních obyvatel vám 
dává záruku strávení kva-
litní dovolené.

Malgrat de Mar je katalánské městečko ležící mezi městy Blanes 
a Pineda de Mar, s Barcelonou jej přímo spojuje železnice. Dlou-
há písečná pláž s palmovou promenádou, která své návštěvníky 
láká k  příjemným večerním procházkám spojených s  posezením 
u sklenky vína nebo sangrie v místních hospůdkách, za příjemné-
ho poslechu živé hudby. Aktivně zaměření klienti mohou prome-
nádu projet na kole či kolečkových bruslích. Ve středisku najdete 
také velké množství obchodů, tradiční španělské trhy a  využít 
můžete i turistický vláček, který vás proveze příjemným centrem 
Malgrat de Mar.

Calella je nejznámějším, nejpopulárnějším a tím pádem také nej-
navštěvovanějším letoviskem na části katalánského pobřeží s ná-
zvem Costa del Maresme. Nachází se cca 50 km severně od metro-
pole Barcelona a má necelých 20 tisíc stálých obyvatel. Letovisko se 
vyznačuje nekonečnými písčitými plážemi, ale také zde naleznete 
romantická zákoutí na  mořském pobřeží. Za  návštěvu stojí také 
50 m vysoký maják, který se tyčí nad letoviskem. Hlavní výhodou 
je fakt, že Calella leží přímo na pobřežní železniční trati, spojující 
Barcelonu a Blanes. Z Calelly je možno si také udělat pěkný výlet 
lodí po Costa Maresme a Costa Bravě až k Tosse a dále k St. Feliu.

Cena zahrnuje: leteckou dopravu z Prahy vč.všech poplatků, 7x ubyt. v hotelu příslušné ka-
tegorie, 7x polopenzi (all inclusive u hotelu HTop Cartago Nova), transfery z letiště do hotelu 
a zpět, výlet do Barcelony, služby česky mluvícího delegáta, poj. proti úpadku CK.
Slevy hotel HTop Cartago Nova: dospělá osoba na 3. lůžku sleva 1 500 Kč, 1. dítě 
2-13,9 let na přistýlce za cenu 9 990 Kč.
Slevy hotel Catalonia: dospělá osoba na 3. lůžku sleva 1 000 Kč, 1. dítě 2-12,9 let 
na přistýlce za cenu 7 990 Kč.
Příplatky: komplexní pojištění včetně storna zájezdu 242 Kč do 70 let, nad 70 let 
484 Kč/osoba/týden, 1 lůžkový pokoj 2 000 Kč/týden/hotel Catalonia, 2 500 Kč/tý-
den/HTop Cartago Nova, plná penze 500 Kč/osoba/týden/hotel Catalonia, all inclu-
sive 2 500 Kč (dítě 1 500 Kč)/osoba/týden/hotel Catalonia.
Fakultativní výlety: klášter Montserrat, Girona, Andorra a další.

ZDARMA
VÝLET  

DO BARCELONY
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Jaro 2018 Nocí Cena/os. Podzim 2018 Nocí Cena/os.
31.05.-07.06. 7 15 490 06.09.-13.09. 7 17 990
07.06.-14.06. 7 16 490 13.09.-20.09. 7 17 490
14.06.-21.06. 7 16 490 20.09.-27.09. 7 16 990
21.06.-28.06. 7 17 490 27.09.-04.10. 7 15 990
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COSTA DEL SOL
ANDALUSIE – patří mezi nejžádanější turistické oblasti 
na  světě nejen pro opravdové skvosty islámské archi-
tektury v  Granadě, Seville či Cordobě, ale i  pro svou 
osobitou kulturu, gastronomii a  také pro své přírodní 
krásy. Pro celé Španělsko jsou typické bílé vesničky, 
býčí zápasy, flamenco a tzv. „tapas“. COSTA DEL SOL 
neboli Slunečné pobřeží, to jsou nádherné čisté pláže, 
přívětivé podnebí a komplexní turistická nabídka. An-
daluská kuchyně je v porovnání se zbytkem Španělska 
jedinečná a  ovlivněná arabskou kulturou. V  uličkách 
místních starých měst vystavěných dávnými Féničany 
zapomenete na čas a prožijete perfektní dovolenou ob-
klopeni historií, přírodní krásou, ale i komfortním záze-
mím kvalitních hotelů. 

Marbella je vyhlášené rekreační centrum, které se rozkládá na stře-
domořském pobřeží asi 50 km západně od  letiště v Malaze. Je to 
jedno z  nejkomfortnějších evropských letovisek plné kontrastů: 
historie, gastronomie, obchody a zábava. Marbella je místem vy-
hlášených pláží Playa Don Carlos, Playa del Cable… pro všechny 
je typický jemný světlý písek, vysoká čistota, každodenní uprave-
nost, dozor plavčíka, občerstvení a půjčovny sportovního náčiní. 

Torremolinos byla původně rybářská vesnička, která se později 
stala jedním z hlavních turistických středisek na Costa del Sol. Leží 
asi 18 km od  Malagy, směrem na  západ. Stejně jako v  ostatních 
turistických střediscích na  pobřeží je i  v  Torremolinos možnost 
širokého sportovního vyžití. Celé pobřeží je lemováno dlouhou 
promenádou, která je plná obchůdků a restaurací.

Hotel Puente Real **** v Torremolinos

Poloha: větší hotelový komplex s příjemnou atmosférou se skládá ze 
dvou budov, nachází se v klidnější části na konci střediska Torremoli-
nos, a má atraktivní umístění v první linii u pláže. Široká a dlouhá písči-
tá pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází přímo před hotelem, 
oddělená silnicí a pobřežní promenádou.
Vybavení: recepce, výtahy, restaurace, bar u  bazénu, v  recepci wi-
-fi zdarma a úschovna zavazadel. Velká terasa se 2 bazény a s lehátky 
a slunečníky zdarma, dětský bazén.
Ubytování: pěkné moderně zařízené 2 lůžkové pokoje s  možností 
až dvou přistýlek mají koupelnu/WC, fén, klimatizaci, TV/Sat, trezor 
(za poplatek) a balkon.
Stravování: All Inclusive – plná penze formou bufetu vč. nápojů (voda, 
nealkoholické nápoje, pivo, víno), místní alkoholické a nealkoholické ná-
poje v baru 10.30-23.00 hod., lehké občerstvení během dne (10:00-13:00 
a 15:00-19:00),  zmrzlina v baru u bazénu, 2× týdně tématické večery.

Hotel Marbella Playa **** v Marbelle

Poloha: hotel se nachází v klidné oblasti na okraji letoviska Marbella, 
přímo na  krásné písčité pláži. Komplex je postavený jako andaluská 
vesnička s náměstíčky, uličkami, kapličkou, vše obklopeno krásnou za-
hradou. Do centra cca 6 km jezdí hotelový bus (za poplatek).
Vybavení: v  hlavní budově vstupní hala s  recepcí, bar, restaurace, 
výtah, wi-fi ve veřejných prostorách zdarma, kadeřnictví, stolní tenis, 
 biliár, pétanque, minigolf, půjčovna kol, minimarket, obchod se suve-
nýry, vnitřní bazén, venkovní bazén, dětské brouzdaliště, terasa s  le-
hátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu, jacuzzi, animační programy.
Ubytování: hlavní budova nebo přízemní bungalovy - 2 lůžkové po-
koje s možností jedné přistýlky 
nebo 4 lůžkové pokoje (2 man-
želské postele 135 cm široké) 
mají koupelnu/WC, klimatiza-
ci, TV/Sat, trezor (za poplatek), 
telefon, balkon nebo terasu.
Stravování: polopenze formou 
bufetu, možnost dokoupení all 
inclusive.

Cena zahrnuje: leteckou dopravu z  Prahy včetně všech poplatků, 7x ubytování 
v hotelu příslušné kategorie, 7x polopenzi (all inclusive u hotelu Puente Real), trans-
fery z letiště do hotelu a zpět, pojištění proti úpadku CK.
Slevy hotel Puente Real: dospělá osoba na 3. lůžku sleva 2 000 Kč, 1. dítě 2-11,9 let 
na přistýlce za cenu 8 990 Kč (odlet 31.5., 7.6, 20.9. a 27.9.), v ostatních termínech 
za cenu 14 990 Kč, 2. dítě 2-11,9 let na přistýlce za cenu 14 990 Kč.
Slevy hotel Marbella Playa: dospělá osoba na 3. lůžku sleva 2 000 Kč, 1. a 2. dítě 

2-11,9 let na přistýlce za cenu 9 990 Kč. 
Příplatky: komplexní pojištění včetně storna zájezdu 242 Kč do 70 let, nad 70 let 
484 Kč/osoba/týden, 1 lůžkový pokoj 4  000 Kč/týden (odlety 3.5.-24.5. a  4.10.-
18.10. 2 000 Kč/týden/hotel Marbella Playa), all inclusive 4 500 Kč (dítě 1 500 Kč)/
osoba/týden/hotel Marbella Playa.
Fakultativní výlety: Alhambra a Granada, Sevilla, Gibraltar a další.

Jaro 2018 Nocí Cena/os. Podzim 2018 Nocí Cena/os.
03.05.-10.05. 7 12 990 06.09.-13.09. 7 16 490
10.05.-17.05. 7 12 990 13.09.-20.09. 7 16 490
17.05.-24.05. 7 13 490 20.09.-27.09. 7 15 490
24.05.-31.05. 7 13 990 27.09.-04.10. 7 14 990
31.05.-07.06. 7 13 990 04.10.-11.10. 7 13 490
07.06.-14.06. 7 14 990 11.10.-18.10. 7 13 490
14.06.-21.06. 7 14 990 18.10.-25.10. 7 12 990
21.06.-28.06. 7 15 490
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Slevy: 10 % při záloze do 09. 01. 2018 (max. 1 000 Kč)
 8 % při záloze do 05. 02. 2018 (max. 800 Kč)
 5 % při záloze do 19. 03. 2018 (max. 500 Kč)
Slevu nelze kombinovat s jinými slevami.

Hradec Králové, Pardubice, Kolín a  Praha bez příplatku, 
Brno  (+  400 Kč/os.), Ostrava (+ 600 Kč), Olomouc (+ 350  Kč), 
Svitavy (+ 250 Kč), Litomyšl (+ 250 Kč), Lanškroun (+200 Kč), 
Ústí nad Orlicí (+200 Kč), Jihlava (+ 250 Kč), Trutnov (+ 200 Kč), 
Jaroměř (+ 150 Kč), Hořice (+150 Kč), Liberec (+ 300 Kč), Mla-
dá Boleslav (+ 200 Kč), Ústí nad Labem (+ 350 Kč).

Trasy budou plánovány efektivně, aby vaše cestování po repub-
lice bylo co nejkratší a nejpohodlnější. Trasa autobusu a svozová 
místa budou upřesněna v pokynech na cestu týden před odjez-
dem. Svozy jsou osobními auty, mikrobusy, vlakem nebo auto-
busy podle počtu přihlášených. Nástup na trase, např. v Českých 
Budějovicích nebo Plzni a další svozová místa lze domluvit v ces-
tovní kanceláři Datour.

CK je oprávněna již potvrzený transfer zrušit, pokud je na trase méně 
než 6 cestující – příplatek za tzv. „svoz“ bude samozřejmě vrácen.

Při jednorázové úhradě celkové ceny zájezdu  
minimálně 90 dnů před odjezdem  
KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ ZDARMA

Dálniční známka ZDARMA
K týdennímu pobytu zálohovanému nejpozději  
do 06. 04. 2018 obdržíte od nás  
ZDARMA 10 denní rakouskou dálniční známku.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY PRO SENIORY
pro zájezdy ze strany 30 – 32

POBYTY S VLASTNÍ DOPRAVOU
pro pobyty ze strany 40 – 50

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
pro zájezdy ze strany 32 – 39

SVOZY A ODJEZDOVÁ MÍSTA  
pro zájezdy ze strany 30 – 39

   široká nabídka ubytování od penzionů 
až po hotely ****

   snídaně, polopenze, plná penze, all inclusive
   pobyty na minimálně 2 noci,  
zvýhodněné termíny, akce 7=6, 6=5, 5=4 a 4=3

   koupání v jezerech nebo na koupalištích
    děti až do 12,9 let pobyt s polopenzí  
nebo all inclusive zdarma

    turistika, cyklistika, inline, golf, termální lázně
   ubytování s kartou se vstupy a lanovkami v ceně

   pohodlně bez nočních přejezdů, zkušení průvodci
   ubytování v pěkných hotelech s polopenzí
   příznivé ceny a vysoká kvalita služeb
   místní karty se vstupy a lanovkami v ceně zájezdu
   důkladná příprava zájezdů
   zájezdy přizpůsobeny pro každou věkovou kategorii
   lehká turistika v krásné přírodě, kultura, historie, 
termální lázně a poznávání

   program zájezdů přizpůsoben seniorům
   pohodlně bez nočních přejezdů
   zvýhodněné ceny zájezdů
   zkušení průvodci
   ubytování v pěkných hotelech s polopenzí
   důkladná příprava zájezdů
   všechny vstupy v ceně
   kvalitní autobusy a zkušení řidiči

VYBERTE SI TO NEJLEPŠÍ,  
CO ZEMĚ POD ALPAMI NABÍZÍ!

Foto: Saalfelden Leogang Touristik GmbH, 2016 Region Villach Tourismus GmbH, TVB St. Anton am Arlberg/Josef Mallaun, VERBUND, Tourismusinformation Filzmoos, Dolomiti Superski/Wisthaler.com, SCHLADMING-
DACHSTEIN Tourismusmarketing GmbH, Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH, Gletscherbahnen Kaprun AG, Region Berchtesgaden, Kärnten Werbung, Zillertal Arena, Gasteinertal Tourismus, Tourismusverband Abtenau, 
Salzkammergut Touristik GmbH, Schnalstaler Gletscherbahnen AG, Region Donau Niederösterreich, Kitzbühel Tourismus, Schmittenhöhebahn AG, Ferienregion Dachstein Salzkammergut, Vorarlberg Tourismus GmbH, 
Steiermark Tourismus, TVB Naturparkregion Reutte, Innsbruck, Gastein Tourismus, Ötztal Tourismus, Salzburger Sportwelt, TVB Saalbach Hinterglemm, Eurotours, Wildschönau Tourismus a další zahraniční partneři.
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AKCE ZÁLOHA JEN 1 500 Kč/osoba: můžete využít slevu za včasné přihlášení a přitom zaplatit zálohu pouze 1 500 Kč, 
a to v případě sepsání smlouvy o zájezdu nejpozději 20. 01. 2018. Druhá záloha do výše 50% z celkové ceny zájezdu musí 
být uhrazena do 20. 03. 2018, příp. 35 dnů před odjezdem s doplatkem (podle toho, co nastane dříve). 
Vztahuje se na zájezdy a pobyty z tohoto katalogu na stranách 30 – 50 i na letní nabídky na www.rakousko-dovolena.cz. 
U pobytů v Rakousku doporučujeme využít této akce především rodinám s dětmi, počet 2-4 lůžkových pokojů je omezen.

Cestuji sám/sama – nabízíme možnost ubytování s dalším individuálním klientem stejného pohlaví.  
V případě, že se doobsazení nepodaří, je třeba uhradit příplatek za jednolůžkový pokoj.
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Zájezd do  nádherného světa alpské přírody, vysokohorská silnice 
Silvretta Hochalpenstrasse s  výhledy na  okolní „třítisícovky“, pře-
hrady a  vodopády, Lech am Arlberg – nejkrásnější vesnice Evropy, 
nenáročné procházky.

1. den – ráno odjezd autobusu z Prahy, příjezd do malebného údolí 
Tannheimertal, které patří nejen pro svou polohu blízko hranic s Ně-
meckem, ale především pro svou krásu, mezi nejoblíbenější výletní cíle 
německých turistů. Návštěva jezera Vilsalpsee, které je obklopeno vá-
pencovým masivem hor a patří mezi nejkrásnější tyrolská horská jeze-
ra. Hodinová příjemná procházka nebo posezení v restauraci na břehu 
jezera. Večer příjezd do hotelu v údolí Lechtal, ubytování a večeře.
2. den – snídaně, odjezd autobusem do Lechu am Arlberg – luxus-
ní alpské vesnice, která získala na  výstavě Florale 2004 právem zla-
tou medaili a ocenění „nejkrásnější vesnice Evropy“. Výjezd lanovkou 
Rüfi kopfbahn až do  výšky 2.350 m, kde je nádherná panoramatická 
vyhlídka. Procházka Lechem. Odpoledne přejezd přes vesnici Warth 
do  průsmyku Hochtannbergpass (1.676 m), odkud vede pohodlná 
pěšina až k jezeru Körbersee. V podvečer návrat do hotelu, večeře.
3. den – snídaně, autobusový výlet na  silnici Silvretta Hochalpen-
strasse, která vede nádhernou vysokohorskou krajinou z Vorarlberska 
do Tyrolska, a která je oprávněně nazývána „cestou snů“ – přehrady, 
ledovce, nenáročná procházka kolem přehrady (2-2,5 hodiny).  Krátká 
zastávka v nejvýše položené sýrárně ve Vorarlbersku, možnost ná-
kupu a výběru nejen ze sýrů, ale i špeků nebo jiných mléčných a míst-
ních výrobků. Odpoledne návrat do  hotelu, individuální procházka 
k vodopádům za hotelem a večeře.
4. den – snídaně, odjezd au-
tobusem z  hotelu do  vesnice 
Holzgau a procházka postran-
ním údolím Höhenbachtal 
k visutému mostu, který přetí-
ná toto údolí a  patří k  nejdel-
ším visutým mostům v Rakous-
ku. Dopoled ne odjezd do  ČR, 
návrat ve večerních až nočních 
hodinách (dle jednotlivých ná-
stupních míst).

Lechtalské Alpy pro seniory

Cena na osobu a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu 
*** ve Steegu s polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 chodech s mož-
ností výběru ze 3 hlavních jídel od 2. dne a salátový bufet), 1 nápoj u večeře (malé pivo, 
1/8 l vína, 0,25 l nealko), průvodce, výjezd lanovkou a mýtné po vysokohorské silnici 
Silvretta Hochalpenstrasse, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 140 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 700 Kč/zájezd.

Termín 2018 Osoba
21.06.-24.06. 7 590

Ramsau am Dachstein – horská vesnice na náhorní plošině, masiv le-
dovce Dachstein, krásná příroda, horské salaše, Dachsteinská karta 
v ceně zájezdu, ubytování v luxusním hotelu **** s bazénem.

1. den – ráno odjezd autobu-
su z Prahy. Odpoledne příjezd 
do  Ramsau am Dachstein, 
ubytování v hotelu a večeře.
2. den – snídaně a den strávený 
v okolí ledovce Dachstein: vý-
jezd autobusem až k  základní 
stanici lanovky ledovce Dach-

stein – výjezd lanovkou na ledovec až do výšky 2.700 m – nádherné 
výhledy. Návštěva visuté vyhlídkové plošiny se skleněnou podlahou 
„Skywalk“ neboli nebeský krok do prostoru. Tato plošina se tyčí na 250 m 
vysoké skalní stěně a je to jedna z nejkrásnějších vyhlídek v Alpách. Další 
atrakcí je Ledový palác – podzemní ledové království s  nádhernou vý-
zdobou (vstupné cca 10 Euro). Odvážlivci mohou na 100 m dlouhý visutý 
Dachsteinský most a na Schody do prázdna. Návrat do hotelu místním 
autobusem nebo pro zájemce pěší túra kolem salaše až k hotelu. Odpo-
ledne autobusový výlet do Filzmoosu, kde po mýtné silnici dojedete až 
pod hřeben Gosaukamm, který leží vedle známějšího a  vyššího Dach-
steinu. Symbolem pohoří Gosaukamm  je dvouvrcholová osamělá hora 
Bischofs mütze (2.458 m), které se u salaše Oberhofalm ocitnete téměř 
tváří tvář. Hodinová nenáročná procházka kolem vysokohorského jezírka, 
možnost posezení na salaši a odpoledne návrat do hotelu a večeře.
3. den – snídaně, výjezd lanovkou na  místní horu Rittisberg – nená-
ročná turistika kolem horských chat, nádherné výhledy na  Dachstein 
a Taury. Zpět je možné sjet lanovkou nebo sejít pěšky. Odpoledne např. 
relaxace v hotelovém wellness nebo pohodové procházky po malebné 
obci Ramsau a večeře. V případě špatného počasí nebo lanovky mimo 
provoz bude probíhat program s náhradní variantou: návštěva městečka 
a bazénu ve Schladmingu. Večeře.
4. den – snídaně, odjezd 
z hotelu do Schladmingu, 
výjezd lanovkou na  horu 
Planai (1.906 m) a  turis-
tika v  nadmořské výšce 
1.900 m s  dalšími nádher-
nými výhledy. Kolem pole-
dne odjezd do  ČR, návrat 
ve  večerních hodinách 
(dle jednotlivých nástup-
ních míst).

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 3x ubytování v hote-
lu **** v Ramsau s polopenzí (snídaně formou velmi bohatého bufetu, večeře menu 
o  4 chodech s  možností výběru hlavního jídla od  2. dne), 1 nápoj u  večeře (malé 
pivo, 1/8 l vína nebo nealko), využívání bazénu s vířivými proudy, průvodce, Dach-
steinskou kartu (využívání všech lanovek, místní dopravy, bazénů…), mýtné po sil-
nici k salaši Oberhofalm, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 140 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 700 Kč/zájezd.

Termíny 2018 Senior nad 55 let Dospělí do 54 let
24.05.-27.05. 7 190 7 490
27.05.-30.05. 7 190 7 490
31.05.-03.06. 7 190 7 490

Dachsteinská bomba pro seniory
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Krásy Salcburska a Solná komora

Termín 2018 Osoba nad 55 let
16.09.-20.09. 7 990

Termín 2018 Osoba nad 55 let
23.09.-27.09. 7 990

Cena na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování 
v gasthofu s all inclusive (4x snídaně formou bufetu, 3x svačina, kterou si každý při-
praví sám u snídaně místo oběda, 4x večeře formou menu s možností výběru nebo 
formou bufetu), nápoje do 21.00 hodin (točené pivo, stolní víno, nealko), 1x odpole-
dní svačina na hotelu, všechny vstupy dle programu v rámci Salcburské karty, od-
borné přednášky, průvodce, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK. 
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 800 Kč/zájezd, 
dospělí do 54,9 let při účasti seniora 0 Kč, dospělí do 54,9 let bez účasti seniora 350 Kč.

Cena na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování 
v gasthofu s all inclusive (4x snídaně formou bufetu, 3x svačina, kterou si připravíte 
u snídaně, 4x večeře formou menu s možností výběru nebo formou bufetu), nápoje 
do 21.00 hodin (točené pivo, stolní víno, nealko), 1x odpolední svačina na hotelu, 
všechny vstupy dle programu v  rámci Salcburské karty, odborné přednášky, prů-
vodce, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK. 
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 800 Kč/zájezd, 
dospělí do 54,9 let při účasti seniora 0 Kč, dospělí do 54,9 let bez účasti seniora 350 Kč.

Středověký hrad Hohenwerfen, výlet do  Solné komory, lanovky 
a nenáročná turistika, relaxace v termálních lázních, poutavé před-
nášky, all inclusive a Salcburská karta na vstupy v ceně.
1. den –  ráno odjezd autobusu z Prahy. Příjezd do gasthofu v Gollingu 
v podvečerních hodinách, ubytování a večeře.
2. den – snídaně, návštěva 
krásné soutěsky Lammer-
klamm, která se nachází 
v  pohoří Tennen gebirge. 
Cesta vede podél útesů 
a divoké řeky Lammer, kte-
rá si razí cestu skalními roz-
valinami. Během půlhodinové procházky je několik zastávek se zajíma-
vými výhledy. Průjezd vysokohorskou mýtnou panoramatickou silnicí 
– Postalm – největší ucelená oblast s loukami a pastvinami v Rakousku 
a 2. největší náhorní plošina v Evropě, v létě se zde pase až 2000 krav, 
koní a  ovcí, výhledy na  masiv Dachsteinu, krátká procházka. Přejezd 
do  městečka Altenmarkt a  odpočinek v  termálních lázních Amadé 
s výhledem na horská panoramata – několik bazénů, jak vnitřních, tak 
venkovních s různě teplou vodou a koncentrací soli. Večeře.
3. den – snídaně, celodenní výlet do Solné komory, nejkrásnější ob-
lasti Horního Rakouska – malebné městečko St. Gilgen na břehu je-
zera Wolfgangsee, procházka okolo radnice a rodného domu matky 
W. A. Mozarta, prohlídka muzea hudebních nástrojů, kde jsou vysta-
veny nástroje z celého světa. Výjezd lanovkou na vrchol Zwölferhorn 
(1.522 m), odkud je nádherný výhled. Přejezd do městečka St. Wolf-
gang, které je pulsujícím srdcem oblasti a pro které jsou typické úzké 
uličky a podloubí. Prohlídka kostela St. Wolfganga, který je skvostem 
městečka a pyšní se gotickým a barokním oltářem a úžasně dekorova-
nou kazatelnou. Večeře a přednáška o stavbách UNESCO v Rakousku.
4. den – snídaně, odjezd do Werfenu a návštěva středověkého hradu 
Hohenwerfen. Hrad trůní jako „orlí hnízdo“ na vrcholu skály oddělené 
od  okolí ze všech stran hlubokými údolími. Okruh s  audiozařízením 
v češtině zahrnuje nejstarší části hradu včetně kaple, černé kuchyně, 
vězení, mučírny a zvonice. Sokolnické představení. Přejezd do horské 
obce Werfenweng, která je nejvýše položenou vesnicí v pohoří Ten-
nengebirge a výjezd lanovkou na vrchol Bischling (1.840 m). Panora-
matický výhled do Taur, na Hochkönig, Tennen a Hagengebirge, přes 
Dachstein, Totes Gebirge a Kalkalpen, je řazen mezi nejkrásnější v Ra-
kousku. Krátká procházka. Odpoledne návrat do hotelu, volno, svačina 
na hotelu (káva, čaj, koláče). Večeře a přednáška o umění v Rakousku.
5. den – snídaně a odjezd z gasthofu do ČR. Cestou krátká zastávka 
ve  středověkém městečku Freistadt, které je obehnáno hradbami. 
Procházka úzkými a romantickými uličkami přes náměstíčka a nádvoří. 
Návrat ve večerních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

Historický Salcburk, hora Untersberg, relaxace v termálních lázních, 
největší skanzen Salcburska, nenáročná turistika, poutavé přednáš-
ky, all inclusive a Salcburská karta na vstupy v ceně.
1. den – ráno odjezd autobusu z Prahy. Příjezd do gasthofu v Gollingu 
v podvečerních hodinách, ubytování a večeře.
2. den – snídaně, celodenní výlet do  Salcburku – okouzlujícího ba-
rokního města v srdci Evropy, které bylo v roce 1997 prohlášeno me-
zinárodní organizací UNESCO za světové kulturní dědictví, historické 
jádro se stovkami jedinečných staveb, výjezd lanovkou na pevnost Ho-
hensalzburg – největší a ve vynikajícím stavu zachovalý hrad ve střed-
ní Evropě, rodný dům W. A. Mozarta, nádherné zahrady zámku Mirabell, 
známá ulička Getreidegasse. Odpoledne výjezd lanovkou na horu Un-
tersberg (1.853 m), ze které je nádherný panoramatický výhled na Salc-
burk a do okolí. Večeře, přednáška o historii Rakouska (1. část).
3. den – snídaně, celodenní výlet do  údolí Gasteinertal. Prohlídka 
lázeňského městečka Bad Gastein s  nádherným vodopádem pří-
mo v  centru města. Výjezd lanovkou na  vrchol Stubnerkogel nebo 
Schlossalm. Pro zájemce koupání v termálních lázních v Bad Ga  s teinu 
– relaxace ve velmi moderních lázních s překrásným panoramatickým 
výhledem. Celý areál se skládá z několika různých, vzájemně propoje-
ných částí. V areálu najdete termální bazény, část s protiproudy, gej-
zíry, masážními proudy. Termální bazény jsou jak uvnitř, tak i  venku. 
Jedinečné jsou i sauny a páry, které jsou jak ve vnitřní části lázní, tak 
i ve venkovní nebo nenáročné procházky po okolí. Večeře a přednáška 
o historii Rakouska (2. část).
4. den – snídaně, odjezd do největšího skanzenu v Salcbursku. Tento 
zajímavý a velmi pěkný rozsáhlý areál prezentuje venkovskou historii 
a život všech 5 oblastí Salcburska v průběhu šesti století. Najdete zde 
70 domů s jejich dvory, zahradami, stodolami, ploty a nechybí zde ani 
kapličky nebo rybníčky, mlýny nebo pily. Součástí muzea jsou žací stro-
je, traktory, četnická stanice nebo venkovská škola. Odpoledne návrat 
do hotelu, osobní volno, odpolední svačina na hotelu (káva, čaj, ko-
láče), možnost krátké procházky ke Gol linským vodopádům. Večeře 
a přednáška o umění v Rakousku.
5. den – snídaně a odjezd z gasthofu do ČR. Cestou krátká zastávka 
ve  středověkém městečku Freistadt, které je obehnáno hradbami. 
Procházka úzkými a romantickými uličkami přes náměstíčka a nádvoří. 
Návrat ve večerních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

Krásy Salcburska a Salcburk
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Cena na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování 
v gasthofu s all inclusive (4x snídaně formou bufetu, 3x svačina, kterou si každý při-
praví sám u snídaně, 4x večeře formou menu s možností výběru nebo formou bufetu), 
nápoje do  21.00 hodin (nealko, točené pivo, stolní víno), kartu na  všechny výjezdy 
lanovkami, mýto, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 800 Kč/zájezd, 
dospělí do 54,9 let při účasti seniora 0 Kč, dospělí do 54,9 let bez účasti seniora 350 Kč.

Termín 2018 Osoba nad 55 let
20.05.-24.05. 7 990

Jedinečná krása biosférického parku Nockberge, Turracherhöhe 
a  půvabná horská jezírka, panoramatická silnice Nockalmstrasse, 
plavba lodí po  jezeře, vyhlídková věž Pyramidenkogel, vysoko-
horská silnice Maltastrasse a  přehrada Kölnbreinsperre, nápoje 
a Korutanská karta v ceně zájezdu.

1. den – brzy ráno od-
jezd autobusu z  Prahy 
(cca 05.30 hod). Cestou 
výjezd po  vysokohor-
ské silnici Malta Hoch-
almstrasse k  přehradě. 
Obrovským zážitkem je 
už i  samotná klikatící se 
cesta, na  které zatáčky 
střídají tunely vytesané 
do  skály, kde se ze skal 

a strání valí vodopády. Na závěr se otevře pohled na obrovskou klenu-
tou betonovou hráz přehrady Kölnbreinsperre (1.933 m), která je vů-
bec nejvyšší hrází v Rakousku (200 m vysoká) a je elegantně zasazená 
mezi alpské velikány. Procházka po hrázi a návštěva vyhlídkové plošiny 
Skywalk „Bella Vista“. Večer příjezd do hotelu a večeře.
2. den – snídaně, odjezd do Turracherhöhe – idilická náhorní ploši-
na ležící v biosférickém parku Nockberge ve výšce 1.763 m. Výjezd 
lanovkou Panorambahn do  2.000 m – jedinečné výhledy na  jezero 
Turracher See a na vrcholy pohoří Nockberge, nenáročná okružní stez-
ka.  Jezera Turracher See, Schwarzsee a Grünsee – tři horská jeze-
ra, která činí z půvabného střediska ráj mezi horami a jezery. Snadná 
okružní stezka „3-Seen-Weg“. Jezírka jsou lemována vrcholy pohoří 
Nockberge a  společně s  největšími souvislými limbovými lesy v  Ra-
kousku vytvářejí jedinečnou krajinu (cca 2 h chůze; 7,2 km). Prohlídka 
muzea Alpin+Art+Gallery – jedinečná pokladnice přírody, ve  které 
spatříte jedny z největších horských krystalů, možnost nákupu. Odpo-
ledne návrat, možnost relaxace v bazénu a sauně, večeře. 
3. den – snídaně, odjezd k  jezeru Ossiachersee, výjezd lanovkami 
na vrchol Gerlitzen, odkud je vidět z jedné strany na jezera Ossiacher-
see, Faakersee a Villach a z druhé strany se pak již tyčí masiv Nockberge 
a vzdálené hřebeny Taur. Pěkný nenáročný okruh na vrcholu (cca 30 
minut). Plavba lodí po  jezeře Ossiachersee a  přejezd autobusem 
k  největšímu korutanskému jezeru Wörthersee. Vyhlídková věž 
Pyramidenkogel. Z  vrcholu této architektonicky zajímavé, nejvyšší 
dřevěné vyhlídkové věže na světě, je nádherný pohled nejen na jezero 
Wörthersee, ale i na menší jezero Keutschachersee a hraniční hřebeny 
Karawanek. Návrat do hotelu podél jižního břehu jezera, večeře. 

Korutany – působivá souhra hor a jezer
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Nejkrásnější vrcholy Solné komory
Solná komora a  masiv Dachsteinu – světové kulturní dědictví 
UNESCO, jezera s průzračně čistou vodou, zelené louky a vápencové 
skály, v ceně výjezdy lanovkami na všechny čtyři vrcholy v progra-
mu s krásnými vyhlídkami na jezera, silnice Loserpanoramastrasse, 
městečka Hallstatt a Bad Ischl, nenáročná turistika, all inclusive.
1. den – ráno odjezd autobusu z Prahy. Cestou zastávka v historickém 
městečku Gmunden, které je vstupní branou do oblasti Solné komo-
ry. Krátká procházka městečkem – radnice s  nádhernou zvonkohrou 
z keramických zvonků různých velikostí, vodní zámek Orth na jezeře 
Traunsee, který je spojen s  pevninou mostem dlouhým 123 metrů. 
Výjezd lanovkou na  vrchol Grünberg (1.004 m), výhled na  město 
Gmunden, jezero Traunsee a strmé vrcholy pohoří Höllengebirge. Ve-
čer příjezd do gasthofu v Golingu, ubytování a večeře. 
2. den – snídaně, odjezd do  Obertraunu, výjezd lanovkou na  horu 
Krippenstein (2.060 m), odkud budete mít Dachsteinský a Hallstattský 
ledovec jako na dlani. Po zpevněných cestách procházka k vyhlídkové 
spirále a k vyhlídkové plošině, které se pro svůj tvar říká „5 Fingers“ 
(5 prstů). Na každém z prstů si můžete vyzkoušet svoji odvahu, projít 
se nad propastí a vychutnat si úchvatný pohled na Hallstattské jezero, 
které se stáčí mezi horami. Odpoledne prohlídka městečka Hallstatt, 
které leží idylicky u jezera Hallstätter See a je součástí UNESCO. Večeře.
3. den – snídaně, odjezd do Gosau, výjezd lanovkou na vrchol Zwie-
selalm, nenáročné cesty po  loukách okolo salaší. Z  planiny je krásný 
pohled na průzračné jezero Gosausee, ledovec Dachstein a úchvatnou 
kamennou stěnu Gosaukamm s vrcholem Bischofsmütze. Odpoledne 
okružní hodinová procházka kolem jezera Gosausee, zastávka v cí-
sařském městě Bad Ischl – prohlídka města, fakultativně prohlídka 
Císařské vily a parku (možnost volby vstupenky 4-14 Euro), večeře.
4. den – snídaně, odjezd do oblasti Ausseerland – štýrské části Solné 
komory. Výjezd po panoramatické silnici na náhorní plošinu Loser 
s výhledem na Dachstein a hory Totes Gebirge. Okružní turistická tra-
sa kolem jezera Augstsee (cca 45 minut), posezení v restauraci. Od-
poledne zastávka u nejkrásnějších jezer v této oblasti. Křišťálově čisté 
jezero Altaussee se nachází na úpatí Loseru uprostřed impozantní hor-
ské scenérie. Má tmavě modrou barvu a proto se tomuto klenotu příro-
dy říká i „tmavomodrý kalamář“. Jezero Grundlsee je obklopeno maje-
státním horským masivem Totes Gebirge (Mrtvé hory). Cestou zastávka 
v poklidném městečku Bad Aussee a v malém pekařství, kde vyrábějí 
tradiční perníčky „Ausseer Lebkuchen“ všech druhů. Toto sladké po-
kušení můžete ochutnat a i přivézt domů jako regionální dárek. Večeře.
5. den – snídaně, odjezd do  Ebensee a  výjezd lanovkou na  horu 
Feuerkogel, procházka na vrchol Alberfeldkogel k Evropskému kří-
ži (1 hodina tam a  taktéž zpět), který v  sobě ukrývá 1 kámen z  kaž-
dé země Evropské unie. Výhledy na jezera Traunsee a Langbathsee.  
Po poledni odjezd do ČR, návrat ve večerních hodinách (dle jednotli-
vých nástupních míst).

NOVINKA
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4. den – snídaně, odjezd do ČR po panoramatické silnici Nockalm-
strasse, která je 35 km dlouhá a vede přímo do biosférického parku 
Nockberge. Svěží zelené pastviny, vzdušné modřínové lesy, stylové sa-
laše. Pro každého milovníka přírody je tato cesta nezapomenutelným 
zážitkem. Cesta vede 52 zatáčkami v mírně vysokohorském prostředí 
s největšími smrkovými a borovicovými porosty ve východních Alpách. 
Mírné stoupání silnice je optimálním předpokladem pro vychutnání si 
jedinečnosti pohoří Nockberge, jehož nezaměnitelný vzhled „zaoble-
né noky“ patří k  raritám z  oblasti historie země a  je v  celých Alpách 
jedinečný. Návrat v  pozdnějších večerních až nočních hodinách (dle 
jednotlivých nástupních míst).
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Louky, krása horských pastvin, kouzlo horských salaší a travnaté hře-
beny Kitzbühelských Alp, pohodové hřebenové túry různých délek 
a náročností, vrchol Hohe Penhab, Leogang a impozantní skalní stěny 
masivů Loferer a Leoganger Steinberge, jedinečná restaurace a mu-
zeum „Alte Schmiede“, hotel v Hinterglemmu a nápoje u večeře v ceně.
1. den – ráno odjezd 
autobusu z Prahy, u Lo-
feru prohlídka jesky-
ně Lamprechts höhle 
– jeskynní komplex 
je cca   51 km dlouhý 
a  700 m je zpřístupně-
no veřejnosti. Cesta 
vede několika stísně-
nými tunely, překoná-
te téměř 400 schodů 
(vstup cca 7 Euro) nebo posezení v místní restauraci, krátká procházka. 
Příjezd do hotelu v údolí Glemmtal, večeře.
2. den – snídaně a den strávený přímo v Hinterglemmu – výjezd la-
novkou na  vrchol Zwölferkogel (1.983 m) – okružní vyhlídková 
cesta po zaoblených zelených vrcholech. Výstup na Hohe Penhab 
(2.113 m), různé varianty jak pokračovat: sestup po hřebeni přes See-
kar (1.998 m) kolem salaše Breitfussalm (1.718 m) nebo Ellmaualm 
(1.494 m) do mezistanice lanovky (celkem 2,5-3 h chůze). Možné kratší 
nebo i delší varianty: např. pokračování hřebenové túry až na Stoffen-
nieder (2.015 m), příp. Manlitzkogel (2.247 m). Večeře.
3. den – snídaně a odjezd místním autobusem do Saalbachu – výjezd 
lanovkou Schattbergexpres na  vrchol Schattberg-Ost (2.018  m), 
nádherný výhled na  třítisícovky Vysokých Taur. Panoramatická hře-
benová túra, která nabízí různé možnosti putování od  nenáročné 
2,5 h chůze přes vrchol Stemmerkogel (2.123 m) až po nejdelší 6 ho-
dinou náročnou túru se sbírkou několika křížků na dalších vrcholech 
Saalbachkogel, Hochkogel, příp. Hochsaalbachkogel. Různé varian-

Údolí Glemmtal – salcburský svět hor 

ty návratů např. přes salaš 
Hackelbergeralm nebo cha-
tu Westgipfelhütte k  lanov-
ce nebo pěšky až do Hinter-
glemmu. Večeře.
4. den – snídaně a den strá-
vený přímo v  Hinterglem-
mu – výjezd lanovkou Rei-
terkogelbahn (1.451 m), 
lehká varianta: procházka 
k  útulné salaši Reiteralm, 
která je jedním z oblíbených 

výletních cílů v údolí. Cesta vede kolem bylinkové a alpské zahrady, 
o kterou pečuje přímo paní Tanja ze salaše a je možné si prohlédnout 
na 100 druhů různých bylin a rostlin. Na salaši je možné ochutnat pod-
máslí, domácí koláč, bylinkové smoothie nebo se posilnit salašnickou 
svačinou podávanou na prkénku. Delší varianta: výstup na vrchol Rei-
terkogel (1.818 m, cca 1 h 15 min.) a přes Wetterkreuz (1.660 m) po po-
hodlné cestě okruhem přes salaš Reiteralm a zahrádky do mezistanice 
lanovky (2,5-3 h chůze). Další možné varianty např. od stanice lanovky 
k salaši Rosswaldhütte a zpět do Hinterglemmu pěšky (2 h). Večeře.
5. den – snídaně a odjezd naším autobusem do Leogangu – výjezd 
lanovkou Asitzbahn (1.752 m) a  další panoramatická nenáročná 
dvouhodinová hřebenová túra se sbírkou křížků na  vrcholech 
Schabergkogel, Geierkogel a Asitzkopf (1.914 m). Výhledy na nád-
herné vápencové masivy Loferer a  Leoganger Steinberge. Túru 
je možné si dle libosti zkrátit nebo naopak prodloužit o další vrcholy 
např. Wildenkogel a okruhem se vrátit ke stanici lanovky. Turistický den 
zakončíme v  jedinečné salaši Alte Schmiede. Starobylý interiér je 
rozdělen do několika částí. Každá má své kouzlo a najdeme zde různé 
historické exponáty. Milovníkům piva určitě doporučujeme ochutnat 
místní pivo AsitzBräu, které je do salaše dodáváno z vedlejšího nejvý-
še postaveného pivovaru v Evropě. Večeře. 
6. den – snídaně, 
odjezd z hotelu, ces-
tou zastávka v  úzké 
soutěsce Seisen-
bergklamm, kde již 
v roce 1831 drvoště-
pové vystavěli prv-
ní dřevěné mostky. 
Dnes je v  rokli zpří-
stupněno 600 m. Pak 
odjezd do  ČR a  ná-
vrat ve  večerních až 
nočních hodinách 
(dle jednotlivých ná-
stupních míst).

Termín 2018 Dospělí Dítě 6-9,9 Dítě 10-13,9
24.06.-29.06. 11 290 3 000 8 890

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: dopravu autobusem, 5x ubytování v  hote-
lu *** v Hinterglemmu s polopenzí (snídaně formou jednoduššího bufetu, večeře menu 
o  3 chodech a  salátový bufet), nápoje u  večeře mezi 18.30 - 20.30 hodin (pivo, víno, 
studené nealko), průvodce, kartu Jockercard (využívání lanovek, místních autobusů, 
koupaliště), vstup do soutěsky, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Slevy: slevy platí pro děti 6-13,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 200 Kč/zájezd, 
vstup do jeskyně cca 7 Euro.

Termín 2018
Dospělí  

ve 2 lůž. studiu  
bez balkonu

Dospělí ve 2-3 lůž.  
studiu s balkonem  

a kuchyňkou
15.06.-18.06. 7 990 8 490

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 3x ubytování ve Feld-
kirchenu ve 2-3 lůžkových studiích *** s polopenzí a s neomezenou konzumací ná-
pojů (snídaně a večeře formou bufetu a nápoje do 22.00 hodin - pivo, víno, nealko), 
průvodce, Korutanskou kartu (všechny vstupy uvedené v  programu), pobytovou 
taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Slevy: dítě do 15,9 let ubytované na 3. lůžku ve 2-3 lůž. studiu sleva 2 490 Kč.
Příplatky: komplexní poj. 140 Kč/osoba a zájezd, 1 lůž. studio bez balkonu 2 300 Kč/zájezd.

NOVINKA
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Bregenzerwald – utajený klenot na  samém západě Rakouska, pa-
nenské vysokohorské údolí Grosses Walsertal – biosférický park 
UNESCO, nedotčená příroda a atmosféra horských salaší s výrobou 
místních sýrů, odlišná fascinující kultura od  ostatních oblastí Ra-
kouska, zelené stráně, elegance dřeva, turistika pro každého.
1. den – ráno odjezd autobusu z Prahy. K večeru příjezd do vysokohor-
ské vesnice Damüls (1.431 m), ubytování v hotelu a večeře.
2. den – snídaně, odjezd místním autobusem do vysokohorské ves-
nice Faschina (1.486 m) v údolí Grosses Walsertal, které se pro svou 
dokonalou symbiózu drsné přírody a života člověka stalo biosférickou 
rezervací UNESCO. Výjezd lanovkou Stafelalpe do mezistanice. Zde 
začíná velmi pěkná stezka alpskou florou, které dominuje lilie zlato-
hlávek (cca 45 minut – 1 h chůze). Na konci stezky jsou různé varianty, 
jak pokračovat dál: sjet lanovkou dolů nebo sejít nenáročným okru-
hem přes horskou chatu Franz Josef Hütte až do údolí (cca 1,5 – 2 h). 
Návrat do hotelu z průsmyku Faschinajoch pěšky po pěšině (45 minut 
chůze) nebo místním autobusem. Pro zdatné účastníky výstup na osa-
mocený dominantní travnatý vrchol Glatthorn (2.133 m) – nejvyšší 
horu Bregenzerwaldu (výstup 1 h, převýšení 300 m, fixní lana) a okru-
hem pěšky přes horskou chatu až do hotelu. Večeře. 
3. den – snídaně, odjezd naším autobusem do Mellau, výjezd lanov-
kou Mellaubahn (1.395 m) a  různá nenáročná putování k  alpským 
salaším, např. k Alpe Kannis a Alpe Wurzach (1.620 m, 1 h chůze). Sym-
bolem krajiny je markantní vrchol Kanisfluh (2.044 m), jehož zdolání 
si zdatnější účastníci nenechají ujít (výstup 2 h, převýšení cca 600 m). 
Od  vrcholového kříže je vidět na  celý Bregenzerwald. Obzory na  vý-
chodě ohraničují ostré štíty nad Arlberským průsmykem, zatímco 
na západě se kopce snižují až k Bodamskému jezeru. Večeře.

Bregenzerwald a Grosses Walsertal 
Rakousko pro požitkáře
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Montafon – „malé rakouské Švýcarsko“, zájezd v  době největšího 
květu alpské flory, horské vrcholy Rätikonu, Silvretty a Verwallu, kle-
noty pohoří Rätikon – jezero Lünnersee a masiv Drei Türme, „worm-
ská jezera“, nápoje na hotelu a Montafonská karta v ceně zájezdu.
1. den – v ranních hodinách odjezd autobusu z Prahy, příjezd do údolí 
Montafon, které se nachází v nejzápadnější části Rakouska a má ohro-
mující scenérie i svébytnou kulturu. Ubytování a večeře.
2. den – snídaně, výlet místním autobusem do vesnice Latschau a vý-
jezd lanovkou na  vrchol Grüneck (1.890 m). Středně náročná trasa 
„AlpkulTour“ vedoucí nádhernou krajinou. Tato trasa je lemována 
rozkvetlými azalkami a je věnovaná kultuře pastvin, salašnických osad 
a skýtá nevšední pohledy na stromy, které zde rostou kořeny vzhůru. 
Pauza u chaty Lindauerhütte (1.744 m), která se nachází pod hlavní 
dominantou pohoří Rätikon – masivem Drei Türme. Zde je udržo-
vaná alpská botanická zahrada. Zpět vede trasa po  zpevněné cestě 
údolím Gauertal, pro které jsou typické vorarlberské dřevěné domky 
(4 hodiny chůze). Večeře.
3. den – snídaně, odjezd naším autobusem do vesnice Schruns. Vý-
jezd lanovkami na vrchol Sennigrat (2.300 m) – pěkný okruh po hor-
ských pěšinách kolem chaty Wormser Hütte k jezerům Herzsee, Käl-
bersee a Schwarzersee. Během túry se vám naskytne krásný výhled 
na  vrchol Zimba (2.643 m), který je nazýván vorarlberským Matter-
hornem, projdete nejdelším lyžařským tunelem na světě a z vyhlídky 
Surblies (1.980 m) se pokocháte vrcholy v pohořích Verwall a Silvre-
tta (cca 2 h chůze). Odpoledne přejezd do údolí Brandnertal, které se 
nachází na rakousko – švýcarském pomezí. Výjezd lanovkou k jezeru 
Lünersee – nádherně tyrkysově modré jezero ležící v kouzelném skal-
ním kotli a zároveň klenot pohoří Rätikonu. Nenáročný okruh okolo 
jezera (2 h chůze). Večeře.
4. den – snídaně, odjezd naším autobusem do  vesnice Gargellen 
(1.423 m), která je nejvýše položenou vesnicí v této oblasti. Údolí a sed-
lo Schlappiner Joch oddělují masivy Rätikon a Silvretta. Výjezd lanov-
kou na vrchol Schafberg (2.130 m), nenáročná okružní „stezka paše-
ráků“, která vede k jezírkům Schafbergsee a Gandasee (1 h). Trasu je 
možné si prodloužit o výstup do sedla Gafierjoch (2.415 m), odkud je 
vidět do Švýcarska (celkem 2,5 h). Volné odpoledne, např. při pěkném 
počasí koupání v biotopu, který je hned naproti hotelu. Večeře.
5. den – snídaně, různé varianty, jak strávit volný den v údolí Monta-
fon s využitím karty a místních autobusů:
1. Výjezd po  silnici Silvretta Hochalpenstrasse, která vede nádher-
nou vysokohorskou krajinou a je oprávněně nazývána „cestou snů“, 
nenáročná procházka kolem přehrady Silvrettasee (2 h). Pro zdatné 

Montafon – rozkvetlá alpská zahrada
účastníky celodenní túra od přehrady údolím Bieletal přes sedlo Rad-
sattel (2.652 m) k  chatě Wiesbadener Hütte (2.443 m) a  zpět údolím 
Ochsental po zpevněné cestě. Během túry se vám otevřou nádherné 
výhledy na ledovce a na vrchol Piz Buin (3.312 m), cca 4,5-5 h chůze.
2. Z  vesnice Gaschurn výjezd lanovkou Versettlabahn (2.100 m) – 
středně náročná túra údolím Novatal k další lanovce Garfreschbahn 
(1.507 m), kterou se dá sjet do  údolí (cca 1,5 hodiny chůze). Nebo 
středně náročná túra po  pěšinách s  výstupem na  vrcholy Versettla 
(2.372 m) a Madrisella (2.466 m). Stejnou cestou zpět (celkem 3 h chů-
ze) nebo náročnější  okruh (5 h).
6. den – snídaně, zastávka v prodejně sýrů – typický sýr pro Montafon je 
„Sura Kees“, jemně aromatický, odstředěný nízkotučný sýr. Možnost náku-
pu nejen sýrů, ale i dalších vorarlberských specialit, odjezd do ČR. Návrat 
ve večerních až nočních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

Termín 2018 Dospělí Děti roč. 2001 - 2012
08.07.-13.07. 12 990 11 390

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 5x ubytování v hote-
lu *** v Gaschurn s polopenzí a s neomezenou konzumací nápojů (snídaně a večeře 
formou bufetu, nápoje mezi 10.00-21.00 hodinou - pivo, víno, nealko), průvodce, 
Montafonskou kartu (využívání lanovek, místních autobusů, koupališť, mýtné 
po vysokohorské silnici Silvretta Hochalpenstrasse), pobytovou taxu, ložní prádlo, 
pojištění proti úpadku CK.
Slevy: sleva 2 500 Kč pro děti 6-15,9 let z dětské ceny, které jsou ubytované na 3. lůž-
ku, dospělí na přistýlce sleva 350 Kč.
Příplatky: komplexní poj. 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 500 Kč/zájezd.
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Solná komora a  masiv Dachsteinu – světové kulturní dědictví 
UNESCO, pohádková krajina – jezera s průzračně čistou vodou, roz-
kvetlé louky a vápencové skály, v ceně výjezdy lanovkami na všech-
ny čtyři vrcholy s  krásnými vyhlídkami, městečka Hallstatt a  Bad 
Ischl, nenáročná turistika, all inclusive.
1. den – ráno odjezd autobusu z Prahy. Cestou zastávka v historickém 
městečku Gmunden, které je vstupní branou do oblasti Solné komo-
ry. Krátká procházka městečkem – radnice s  nádhernou zvonkohrou 
z keramických zvonků různých velikostí, vodní zámek Orth na jezeře 
Traunsee, který je spojen s  pevninou mostem dlouhým 123 metrů. 
Výjezd lanovkou na  vrchol Grünberg (1.004 m), výhled na  město 
Gmunden, jezero Traunsee a strmé vrcholy pohoří Höllengebirge. Ve-
čer příjezd do gasthofu v Golingu, ubytování a večeře. 

Nejkrásnější vrcholy Solné komory
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4. den – snídaně, den strávený v  místě ubytování, pěšky nebo míst-
ním autobusem k  lanovce v  Damüls, výjezd lanovkou Ugaexpres 
(1.800 m) a různé varianty, např. nenáročný okruh kolem salaše Ugaalpe 
(cca 1 h chůze), pěšky do Damüls (taktéž 1 h chůze). Na středně zdatné 
účastníky čeká nádherná hřebenová túra přes vrcholy  Hochblanke 
(2.068 m) a Raganzer Blanken (2.051 m), na závěr posezení na salaši 
Oberdamülseralpe, která se nachází již kousek nad Damüls (cca 4 h 
chůze). Nejzdatnější účastníci si dají navíc jako rozcvičku výstup na im-
pozantní vrchol Mittagsspitze (2.095 m), který je symbolem Damüls 
a z každého úhlu je úplně jiný (navíc cca 1 hodina, fixní lana). Večeře.
5. den – snídaně, odjezd naším autobusem do Schoppernau, výjezd 
lanovkou Diedamskopf (2.020 m) a  různé varianty: vyhlídka na  vr-
cholu Diedamskopf (10  minut) na  známé vrcholy v  Lechtalských 
Alpách nebo Montafonu. Nenáročná procházka do  mezistanice přes 
salaše Ober a Mitteldiedamsalpe (1 h chůze) nebo delší varianty přes 
Kreuzel nebo Neuhornbach joch a  další salaše taktéž do  mezistanice 
(2,5 – 4 h chůze). Odpoledne návrat do hotelu, večeře.
6. den – snídaně, odjezd do ČR, návrat ve večerních až nočních hodi-
nách (dle jednotlivých nástupních míst).

Termín 2018 Dospělí Dítě 6-10,9 Dítě 11-15,9
01.07.-06.07. 12 590 7 290 9 290

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: dopravu autobusem, 5x ubytování v  hote-
lu **** v Damüls s polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 chodech a sa-
látový bufet), průvodce, Bregenzerwaldcard (využívání lanovek, místních autobusů), 
pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Slevy: slevy platí pro děti 6-15,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 2 500 Kč/zájezd, 
hotelové wellness (malý bazén a sauny) 9 Euro/osoba/den.

2. den – snídaně, odjezd 
do  Obertraunu, výjezd la-
novkou na  horu Krippen-
stein (2.060 m), odkud 
budete mít Dachsteinský 
a  Hallstattský ledovec jako 
na  dlani. Pohodlnou chůzí 
po  zpevněné cestě se za  15 
minut dostanete k vyhlídko-
vé spirále, která se už z dálky 
odráží ve slunci. Po odpočin-
ku na  pohodlných lavičkách 
se pokračuje k  vyhlídkové 
plošině, které se pro svůj tvar 
říká „5 Fingers“ (5 prstů). 
Na každém z prstů si můžete 
vyzkoušet svoji odvahu, projít se nad propastí a vychutnat si úchvatný 
pohled na Hallstattské jezero, které se stáčí mezi horami Solné komory. 
Odpoledne prohlídka městečka Hallstatt, které leží idylicky u jezera 
Hallstätter See a je součástí UNESCO. Večeře.
3. den – snídaně, odjezd do Gosau, výjezd lanovkou na vrchol Zwie-
selalm, nenáročné cesty po loukách okolo salaší. Z planiny je krásný 
pohled na průzračné jezero Gosausee, ledovec Dachstein a úchvat-
nou kamennou stěnu Gosaukamm s vrcholem Bischofsmütze. Sjezd 
lanovkou zpátky k  jezeru,  interaktivní okružní hodinová procházka 
kolem jezera Gosausee znázorňující sílu vody a krásu místní přírody. 
Cestou zpět zastávka v císařském městě Bad Ischl – prohlídka Císař-
ské vily a parku (možnost volby vstupenky 4-14 Euro), večeře.
4. den – snídaně, odjezd do  Ebensee a  výjezd lanovkou na  horu 
Feuerkogel, procházka na vrchol Alberfeldkogel k Evropskému kří-
ži (1 hodina tam a taktéž zpět), který v sobě ukrývá 1 kámen z každé 
země Evropské unie. Z  vrcholu uvidíte na  jezera Traunsee a  Lang-
bathsee, po cestě zpátky k lanovce vám se naskytne výhled na masiv 
Dachsteinu. Kolem poledne odjezd do ČR, návrat ve večerních hodi-
nách (dle jednotlivých nástupních míst).

Termín 2018 Osoba nad 55 let
05.07.-08.07. 7 990

Cena na osobu a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v gastho-
fu s all inclusive (3x snídaně formou bufetu, 2x svačina, kterou si každý připraví sám 
u snídaně, 3x večeře formou menu s možností výběru nebo formou bufetu), nápoje 
do 21.00 hodin (nealko, točené pivo, stolní víno), kartu na všechny výjezdy lanovkami, 
průvodce, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 140 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 800 Kč/zájezd.
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Ramsau am Dachstein – jedna z nejlépe položených horských vesnic 
v Alpách a vstupní brána k masivu Dachstein. Svět hor, pastvin, vo-
dopádů a  salaší, ledovec Dachstein s  atrakcemi, „zrcadlové“ jezero 
Spiegelsee, turistika pro každého. Dachsteinská karta v ceně zájezdu, 
luxusní hotel **** s vynikající polopenzí a bazénem přímo v Ramsau.

1. den – ráno odjezd autobusu z Prahy, odpoledne příjezd do Ramsau, 
ubytování a večeře.
2. den – snídaně, autobusový výlet do Filzmoosu, kde se po mýtné 
silnici dojede až pod hřeben Gosaukamm, který leží vedle známěj-
šího Dachsteinu. Symbolem pohoří je dvouvrcholová osamělá hora 
Bischofsmütze 2.458 m, které se u  salaše Oberhofalm ocitnete té-
měř tváří tvář. Hodinová nenáročná procházka kolem jezírka a pose-
zení na salaši. Po poledni návrat do Ramsau, výjezd lanovkou na horu 
Rittisberg – nenáročná turistika dle vlastních sil, nádherné výhledy 
na Dachstein a Taury. Zpět je možné sjet lanovkou, sejít pěšky nebo si 
vypůjčit koloběžky (cca 5 Euro) a sjet na nich do údolí. Večeře.
3. den – snídaně a  různé varianty, jak strávit den v  okolí ledovce 
Dachstein: výjezd autobusem až k  základní stanici lanovky ledovce 
Dachstein – výjezd lanovkou na  ledovec (2.700 m). Visutá vyhlíd-
ková plošina se skleněnou podlahou „Skywalk“ neboli nebeský krok 
do prostoru. Tato plošina se tyčí na 250 m vysoké skalní stěně a je to 
jedna z nejkrásnějších vyhlídek v Alpách. Dalšími atrakcemi jsou Ledo-
vý palác (podzemní ledové království s nádhernou výzdobou, vstup-
né cca 10 Euro), pro odvážlivce visutý Dachsteinský most a Schody 
do prázdna. Návrat autobusem nebo pěšky kolem salaše až do hotelu, 
relaxace v hotelovém wellness. Večeře.
4. den – snídaně, odjezd autobusem do  Pichlu, výjezd lanovkou 
do horské oblasti Reiteralm. 1. Lehká turistika – procházka po zpev-
něné cestě podél jezer Waldsee a  Untersee až k  jezeru Spiegelsee, 
které je nazýváno „zrcadlovým jezerem“. Při dobrém počasí se v něm 
zrcadlí masiv ledovce Dachstein, celkem 1,5-2 hodiny chůze. 2. Středně 
náročný panoramatický okruh s řadou plesových jezírek včetně jezera 
Spiegelsee, u kterého začíná stoupání kotlinou na hřebeny k vrcholu 
Gasselhöhe (2.001 m), 3,5-4 hodiny chůze. Večeře.
5. den – snídaně, celodenní výlet naším autobusem nebo indiv. pro-
gram v okolí Ramsau. 1. Středně náročná turistika – výlet do „Světa di-
voké vody“ v údolí Untertal – vodopád Riesachwasserfall – největší 
vodopád ve Štýrsku, který si divoce razí cestu soutěskou, kterou se pro-
chází. Překonávání visutých mostů přes soutěsku, zdolávání cest po jiš-
těných žebřících a vyšlapání více než 500 schodů až k salaši Gfölleralm 
a jezeru Riesachsee. Odpoledne přejezd k jezeru Bodensee a nená-
ročná procházka kolem jezera až k  vodopádům Schleierwasserfall. 

To nejlepší z Dachsteinské bomby

Velmi oblíbený zájezd do  světa alpské přírody, vysokohorská silnice 
Silvretta Hochalpenstrasse s nádhernými výhledy na okolní „třítisícov-
ky“, přehrady a vodopády, Lech am Arlberg – nejkrásnější vesnice Evro-
py, nenáročná turistika pro každého, Lechtalská karta, návštěva pro-
dejny špeku, ubytování v hotelu *** s polopenzí a nápojem u večeře.

1. den – ráno odjezd 
autobusu z Prahy, pří-
jezd do  malebného 
údolí Tannheimer-
tal, které patří přede-
vším pro svou krásu 
mezi nejoblíbenější 
výletní cíle. Hodinová 
procházka kolem je-
zera Vilsalpsee, kte-
ré je obklopeno vá-
pencovým masivem 
hor a  patří mezi nejkrásnější tyrolská horská jezera. K  večeru příjezd 
do hotelu v Lechtalu, ubytování a večeře.
2. den – snídaně, výlet místním autobusem do Lechu am Arlberg – 
luxusní alpské vesnice, která získala na  výstavě Florale 2004 právem 
zlatou medaili a ocenění „nejkrásnější vesnice Evropy“. Výjezd lanov-
kou Rüfikopfbahn do  2.350 m. Panoramatická vyhlídka. Odpoledne 
výjezd lanovkami na Schlegelkopf – nenáročná turistika chráněnou 
přírodní oblastí s vápencovými skalami rozrušenými počasím. Do Le-
chu je možné sejít pěšky nebo sjet lanovkou. Večeře.
3. den – snídaně, celodenní výlet na  silnici Silvretta Hochalpen-
strasse, která vede nádhernou vysokohorskou krajinou z Vorarlberska 
do Tyrolska, a která je oprávněně nazývána „cestou snů“ – vysokohor-
ská jezera, ledovce, nenáročná procházka kolem přehrady. Cestou zpět 
zastávka v prodejně největší továrny na špek v Tyrolsku, možnost 
nákupu z pestrého výběru této tyrolské speciality. Večeře.
4. den – snídaně, výlet místním autobusem do vesnice Bach. Výjezd 
lanovkou Jöchelspitzbahn do 1.768 m, naučná stezka alpskou flo-

Lechtalské Alpy
opravdový ráj alpské turistiky

Možnost posezení v restauraci na břehu jezera. Večeře.
2. Při pobytu v  Ramsau procházky např. kolem hory Kulmberg nebo 
celodenní pěší výlet k soutěsce Silberkarklamm s vodopády po dřevě-
ných schodech a lávkách až k chatě Silberkarhütte (vstupné cca 3 Euro).
6. den – snídaně, odjezd do Schladmingu, výjezd lanovkou na horu 
Planai (1.900 m) a  nenáročný okruh s  dalšími nádhernými výhledy 
(1 h). Před polednem odjezd do ČR, návrat ve večerních hodinách (dle 
jednotlivých nástupních míst).

Termín 2018 Dospělí Dítě 5-13,9 Dítě 14-16,9
05.06.-10.06. 11 290 6 500 8 500

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 5x ubytování v hote-
lu **** v Ramsau s polopenzí (snídaně formou velmi bohatého bufetu, večeře menu 
o  4  chodech s  možností výběru hlavního jídla od  2. dne), 1 nápoj u  večeře (malé 
pivo, 1/8 l vína nebo nealko), 1x za pobyt svačina v hotelu – koláč, káva, čaj, využí-
vání bazénu s vířivými proudy, průvodce, Dachsteinskou kartu (využívání lanovek, 
místní dopravy, bazénů…), mýtné po silnici k salaši Oberhofalm, pobytovou taxu, 
ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Slevy: slevy platí pro děti 5-16,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 200 Kč/zájezd.
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Tyrolská metropole s  bohatou historií, přírodní krásy a  zajímavos-
ti v okolí, žádné dlouhé přejezdy, ubytování v hotelu s all inclusive 
a s bazénem, karta na všechny vstupy a lanovky v ceně zájezdu.
1. den – ráno odjezd autobusu z Prahy. K večeru příjezd do Igls, ubyto-
vání v hotelu, relax ve wellness a večeře.
2. den – snídaně a  výjezd lanovkou na  domovskou horu Innsbrucku 
Patscherkofel (2.247 m), kde se v letech 1964 a 1976 závodilo v rámci 
OH. Procházka nejvýše položenou botanickou zahradou v  Rakousku, 
výhledy do údolí Inntal a na protější kulisy pohoří Karwendel. Přejezd 
ke Skokanskému můstku Bergisel, kde se každoročně koná Turné čtyř 
můstků.  Dle návrhu architektky Zahy Hadid z  roku 2002 má můstek 
unikátní konstrukci, která se rozvíjí jako had od  elegantně tvarované 
hlavy až po doskočiště. Kavárna, vyhlídkové terasy. Návštěva Das Tirol 
Panorama – moderní budova muzea s exponáty, které ukazují histo-

Innsbruck – historie i příroda v srdci Alp

rii Tyrolska a panoramatickým výjevem bitvy, která se na tomto místě 
odehrála v roce 1809. Obraz je sestaven z 27 samostatně namalovaných 
obrazů, které dohromady tvoří jedinečné dílo. Při pohledu na tento ob-
raz se návštěvníci cítí jako v samotném centru bitvy. Odpoledne návrat, 
svačina na hotelu, relaxace v hotelovém bazénu a wellness. Večeře.
3. den – snídaně a odjezd do oblasti Axamer Lizum – výjezd lanov-
kou Birgitzkopflift a příjemná procházka s výhledy na Stubaiské Alpy 
a Innsbruck. Přejezd k zámku Ambras – zámek arcivévody Ferdinanda 
II. Tyrolského. Sbírky zbraní a brnění, portrétů a kuriozit, zámecké za-
hrady. Na závěr dne prohlídka křišťáloven Swarovski – 2. nejnavště-
vovanějšího místa v Rakousku. Zde budete okouzleni hrou světel, zr-
cadel a hudby, uvidíte křišťálovou stěnu z 12 tun křišťálů nebo největší 
křišťál na světě. Večer návrat do hotelu a večeře.
4. den – snídaně a odjezd do  Innsbrucku, výjezd lanovkami do ob-
lasti Nordkette – během 20 minut z centra města se ocitnete ve výšce 
2.256 m – příjemná procházka po hřebeni s panoramatickými výhledy 
na  celé město, pohoří Karwendel, údolí Innu, Tuxské Alpy, Stubaiské 
a  Ötztalské Alpy. Některé ze stanic lanové dráhy jsou postaveny po-
dle návrhů Zahy Hadid a budí dojem ledovce. Během výjezdu na vr-
chol se střídá zubačka a dvě kabinové lanovky. Odpoledne historické 
centrum města – Goldenes Dachl – Zlatá stříška (gotický arkýř, jehož 
střecha je pokryta 2657 pozlacenými měděnými šindeli) spojená s mu-
zeem (expozice spojená s císařem Maxmiliánem I.). Dvorský kostel Hof-
kirche – měl sloužit jako místo posledního odpočinku Maxmiliána  I. 
Místo je vyzdobeno 28 sochami v  nadživotní velikosti, které znázor-
ňují císařovu rodinu. Císař zde však není pohřben, jeho ostatky jsou 
uloženy na jeho přání ve Wiener Neustadt. Hofburg – císařský palác, 
zajímavostí je tzv. Obří sál, který je zdoben portréty Marie Terezie a její 
rodiny, ukázka vybavení pokojů a života císařské rodiny. Odpolední al-
ternativa: jízda vlakem po slavné horské železnici napříč Brenner-
ským průsmykem do  malebného městečka Brennero, nacházející 
se z části na rakouské a z části na italské straně (zpáteční jízdenka cca 
8 Euro). Večer návrat do hotelu a večeře.
5. den – snídaně, odjezd do ČR. Návrat ve večerních až nočních hodi-
nách (dle jednotlivých nástupních míst).

Termín 2018 Osoba
02.09.-06.09. 9 990

Cena na osobu a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování v hote-
lu *** v Igls s all inclusive (4x snídaně formou bufetu, 3x svačinový balíček, 1x svačina 
na hotelu, 4x večeře menu o 3 chodech, nápoje - nealko, pivo, víno), průvodce, kartu 
na všechny vstupy a jízdné uvedené v programu, využívání bazénu a wellness v hote-
lu, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 2 700 Kč/zájezd.

Termín 2018 Dospělí Dítě 6-13,9 
11.08.-16.08. 11 290 6 990

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 5x ubytování v ho-
telu *** ve Steegu  s polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 chodech 
s možností výběru ze 3 hlavních jídel od 2. dne a salátový bufet), 1 nápoje u veče-
ře (malé pivo, 1/8 l vína, 0,25 l nealko), využívání sauny a páry v hotelu, průvodce, 
Lechtalskou kartu (využívání lanovek, místních autobusů – zastávka přímo u naše-
ho hotelu, koupališť…), mýtné po vysokohorské silnici Silvretta Hochalpenstrasse, 
pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Slevy: slevy platí pro děti 6-13,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 200 Kč/zájezd.

rou (koberce pestrých lučních květin, lilie, sasanky, zvonce, hořce…) 
Odpoledne procházka z  Holzgau nádherným postranním údolím 
Höhenbachtal kolem vodopádu Simmswasserfall až k chatě Untere 
Rossgumpenalm. Zajímavou atrakcí je jeden z nejdelších visutých 
mostů v Rakousku, který přetíná toto údolí. Večeře.
5. den – snídaně, odjezd místním autobusem do vesnice Warth a vý-
jezd lanovkou Steffisalpexpres do  1.884 m. Celodenní turistika. Jak 
lehké trasy k místním horským chatám, tak i středně náročné túry. Jed-
nou z  nejoblíbenějších tras je okružní túra nádhernou krajinou k  je-
zeru Körbersee – azalková pole, svišti a  příroda, která je minimálně 
poznamenaná člověkem. Přímo ve  Steegu lze navštívit pěkné aqua-
centrum (sleva 25 % na vstup v rámci karty). Večeře.
6. den – snídaně, odjezd z hotelu do údolí Namlos, do největší obyd-
lené osady se salašemi a horskými chatami v Rakousku – Fallerschein 
(vycházka cca 45 minut). Kolem poledne odjezd po  panoramatické 
cestě přes Bergwang do ČR. Návrat ve večerních až nočních hodinách 
(dle jednotlivých nástupních míst). 



38

RA
K

O
U

SK
O

Be
z 

no
čn

íc
h 

př
ej

ez
dů

 a
 s

e 
vs

tu
py

 v
 c

en
ě

Merano – šarmantní lázeňské město, jedinečné zahrady zám-
ku Trauttmansdorff – kvetoucí oáza uprostřed Alp, Arosa – místo 
„na konci světa“, jihotyrolský ledovec Schnalstal, plavba lodí po Bo-
damském jezeru, všechny vstupy a jízdné v ceně zájezdu.
1. den – ráno odjezd autobusu z  Prahy, k  večeru příjezd do  hotelu 
ve Flirsch am Arlberg, ubytování a večeře.
2. den – snídaně, přejezd přes Lichtenštejnsko do Švýcarska, krátká 
zastávka ve Vaduzu, hlavním městě Lichtenštejnského knížectví, pře-
jezd do městečka Chur, které je nejstarším alpským městem Švýcar-
ska. Odtud výlet panoramatickým vláčkem do Arosy usazené vysoko 
nad údolím, která má své osobité kouzlo a pro její odloučenost se jí 
říká „místo na konci světa“. Tato úzkokolejka na trase Chur – Arosa je 
výjimečná tím, že na pouhých 26 kilometrech překonává pomocí ně-
kolika mostů, viaduktů a tunelů převýšení přes 1.150 metrů. Cesta trvá 
hodinu a nabízí se při ní krásné výhledy na okolní alpské štíty. Večeře.
3. den – snídaně, přejezd do  Itálie přes průsmyk Reschenpass 
(1.504 m) kolem modrého přehradního jezera Reschensee, které při 
výstavbě zatopilo staré vesnice. Dopoledne odhalení meranského ta-
jemství: středomořské klima, palmy a olivovníky, aristokratické venkov-
ské vily a hrady v pozadí se zasněženými třítisícovými vrcholy – město 
Merano a  zahrady zámku Trauttmansdorff, které patří mezi jedny 
z nejkrásnějších v Itálii. Vyhlídková plošina – ve svahu, kde budete od-
měněni pocitem, že se volně vznášíte nad zahradami s grandiózním vý-
hledem na Merano. Přejezd do vysokohorského údolí Schnalstal - vý-

jezd lanovkou na  jihoty-
rolský ledovec Schnals-
tal do  3.212 m. Posezení 
na  terase s  panoramatic-
kým výhledem na  zasně-
žené třítisícovky, výstava 
věnovaná ledovcovému 
království a „show gallery“ 
sněžného muže Ötziho, je-
hož mumie byla nalezena 
v tomto údolí. Večeře.

4. den – snídaně, celodenní okruh Vorarlberskem, přejezd přes vyso-
kohorské průsmyky do oblasti Bregenzerwald, kde se mísí jednodu-
chá elegance s neuvěřitelnou rozmanitostí a okouzlující krajinou na re-
lativně malém prostoru. Návštěva sýrárny, kde se dozvíte vše o ruční 
výrobě sýrů a budete mít možnost sýry ochutnat i nakoupit. Přejezd 
do středověkého ostrovního města Lindau, které patří mezi nejhezčí 
bavorská města, procházka historickým centrem. Plavba výletní lodí 
po Bodamském jezeře do hlavního města Vorarlberska Bregenzu, 
krátká prohlídka. Večeře.
5. den – snídaně, odjezd z hotelu do ČR, návrat ve večerních až noč-
ních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

Termín 2018 Osoba
05.05.-09.05. 10 590

Cena na osobu a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování v ho-
telu  *** ve  Flirsch am Arlberg s  polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře menu 
o 3 chodech), průvodce, všechny vstupy a jízdné uvedené v programu, pobytovou 
taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 000 Kč/zájezd.

Od palem k zasněženým  
třítisícovým vrcholům

Dolní Rakousko – země kulturních pokladů, údolí Wachau – světo-
vé kulturní dědictví UNESCO, středověké hrady, nádherné kláštery 
a  zámky, plavba lodí po  Dunaji, překrásné Kittenberské zahrady – 
30 tématických zahrad, fascinující typová rozmanitost, poetická zá-
tiší, klikaté stezky a nekonečné bohatství barev.

1. den – v  ranních hodinách 
odjezd autobusu z  Prahy. Za-
stávka u  renesančního zám-
ku Rosenburg, který se tyčí 
na  skále nad Kamptalským 
údolím, kde jsou k vidění nejen 
historické sály, ale i draví ptáci. 
Pak se vydáme za  květinami 
do  Kittenberských zahrad – 
najdete zde zahrady s  tajem-
nými a  exotickými názvy jako 
je Zahrada ohně, slunce, duhy 
nebo pokušení, ale také ty-
pickou venkovskou babiččinu 
zahrádku, zahrádku bylinkář-

skou, japonskou, vřesovou nebo růžovou. Kromě nezapomenutelných 
dojmů a silného estetického zážitku získáte také velké množství nápa-
dů, jak zkrášlit svou vlastní zahradu. K večeru ubytování a večeře.
2. den – snídaně, zastávka v zámku Artstetten, který sloužil jako letní 
sídlo císařské rodiny. Odjezd do  Melku – plavba lodí po  Dunaji ro-
mantickým údolím Wachau do  Dürnsteinu. Tento úsek toku je le-
mován strmými terasovitými svahy porostlými vinicemi a  ovocnými 
sady. Na jejich úpatí se podél dunajských břehů střídá jedna idylická 
vinařská obec za druhou. Poznáte středověké hrady, malebné vesnice 
s vinicemi a meruňkovými sady i velkolepé kláštery. Návštěva města 
Dürnstein, které má krásnou polohu na  levém břehu Dunaje – pro-
hlídka kostela, výstup k hradní zříce-
nině, kde byl před více než 800 lety 
držen v  zajetí anglický král Richard 
Lví srdce. Možnost nákupu a  pest-
rého výběru ze specialit z  wachau-
ských meruněk. Přejezd autobusem 
do  Kremsu, procházka starobylým 
centrem městečka. Večeře.
3. den – snídaně, Melk – prohlídka městečka a nejznámějšího rakous-
kého kláštera a jeho zahrad. Tento klenot barokní architektury je nej-
větším benediktinským klášterem v Evropě. Za jeho 360 metrů dlouhou 
zdí se ukrývají reprezentační sály, přepychové císařské komnaty a nád-
herná barokní knihovna s  freskami. Po  poledni odjezd do  ČR a  návrat 
ve večerních až nočních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

Perly Dolního Rakouska
s plavbou lodí po Dunaji

Termíny 2018 Osoba
05.05.-07.05. 5 990
28.09.-30.09. 5 990

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 2x ubytování v hote-
lu *** s polopenzí, průvodce, plavbu lodí po Dunaji, pobytovou taxu, ložní prádlo, 
pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 105 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 750 Kč/zá-
jezd, vstupy cca 35 Euro.
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Jedinečný kus přírody – kombinace hor, jezer, termálních lázní, hrad-
ních zřícenin, zámku a  turistických atrakcí. Romantické městečko 
Füssen, visutý most Highline179, hora Hahnenkamm, klášter Ettal. 
Příjemná atmosféra ještě ne příliš známého regionu.
1. den – ráno odjezd autobusu z  Prahy, u  Reutte návštěva „High-
line179“ – nejnovější a nejpůsobivější turistická atrakce regionu – v zá-
vratné výšce (114,6 m) nad údolím se klene visutý lanový most. Dél-
kou 408 m je nejdelším svého druhu na světě a je zapsán v Guinessově 
knize rekordů. Nebojácní účastníci zde mohou vyzkoušet svoji odvahu 
(vstup cca 8 Euro). Ostatní, kterým stačí pouhý pohled, mohou navštívit 
hradní zříceninu nebo muzeum Hradního světa Ehrenberg (vstup 
cca 8 Euro) nebo přírodní expozici „Der letzte Wilde“, popisující di-
vokou řeku Tyrolska Lech (vstup cca 5 Euro). Příjezd na hotel, večeře.
2. den – snídaně, odjezd do nejvýše položeného města v Bavorsku 
– Füssenu, které leží v samotném srdci Allgäuských Alp. Nejdříve pro-
cházka po Cestě mezi korunami stromů v délce přes 480 m. Výhledy 
na hory kolem Füssenu a divokou řeku Lech (vstup v ceně). Cesta po-
kračuje k vodopádům Lechfall na  řece Lech, které jsou zhruba 12 m 
vysoké a jsou tvořeny přepadem vody v celé šířce přehrady a trasa kon-
čí v historickém centru městečka Füssen se Starým městem s romantic-
kou atmosférou. Prohlídka města, kde tiché uličky střídají rušná náměstí 
chráněná městskými hradbami. Odpoledne výjezd lanovkou na  vr-
chol Hahnenkamm (1.740 m) – krásný výhled na okolní hory a i na nej-
vyšší horu Německa Zugspitze. Procházka po  Stezce bosých nohou, 
která je 1,2 km dlouhá a má 18 různých povrchů (tráva, štěrk, kameny, 
šišky…). Jiná trasa vede k alpské květinové zahrádce, kde na ploše tří 
hektarů roste šest set druhů rostlin (výjezd lanovkou v ceně). Večeře.
3. den – snídaně, odjezd k jezeru Heiterwanger See, které je propo-
jeno plavebním kanálem s vedlejším jezerem Plansee a dohromady 
tvoří obě jezera největší vodní plochu Tyrolska. Plavba lodí po prů-
zračném jezeře (jízdenka v ceně). Přejezd autobusem k zámku Lin-
derhof, který je jedním ze zámků bavorského krále Ludvíka II. Prohlíd-
ka zahrad (vstup cca 5 Euro) nebo prohlídka zahrad i interiérů (vstup 
9 Euro). Cestou zpět zastávka u kláštera Ettal, oázy klidu, který je pro-
slaven především svým barokním kostelem Nanebevzetí Panny Marie, 
který je i poutním kostelem. Jedním ze známých klášterních produktů 
je klášterní kvasnicové pivo (možnost nákupu).  Na  závěr dne relax 
v alpských termálních lázních Ehrenberg, kde načerpáte síly po ak-
tivním dni (bazény na 2 hodiny v ceně, sauny za příplatek). Večeře.
4. den – snídaně, zastávka u stadionu v GA-PA – dějiště zimních OH v roce 
1936 a zároveň místo, kde se koná Turné čtyř můstků. Odjezd do ČR, ná-
vrat ve večerních až nočních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

Přírodní park Reutte – brána k Tyrolsku

Termín 2018 Osoba
14.06.-17.06. 8 690

Cena na osobu a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu **** 
s polopenzí, průvodce, většinu vstupů a jízdné uvedené v programu, pobytovou taxu, ložní 
prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 140 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 2 000 Kč, vstupy 
nezahrnuté v ceně 8-17 Euro.

Oblíbený zájezd na  nejzajímavější místa v  Rakousku a  Německu, 
Salcburk – okouzlující barokní město s historickým jádrem, vysoko-
horská silnice Grossglockner Hochalpenstrasse, zasněžené vrcholky 
„třítisícovek“, nejvyšší hora Rakouska – Grossglockner, krásná pří-
roda, národní parky, nenáročný program, zkrátka pohoda v Alpách.

1. den – ráno odjezd autobusu z Prahy. Prohlídka Salcburku – okouz-
lujícího barokního města v srdci Evropy, historické jádro se stovkami 
jedinečných staveb, ubytování.
2. den – snídaně, celodenní autobusový výlet do  nitra Národního 
parku Vysoké Taury – výjezd vysokohorskou panoramatickou silnicí 
Grossglockner Hochalpenstrasse, která nás dovede až do  srdce Alp, 
jeden z  nejkrásnějších průsmyků v  Evropě, nejvyšší hora Rakouska – 
Grossglockner (3.798 m), Výšina císaře Františka Josefa, rozhledna 

Wilhelma Swarovského, le-
dovec Pasterze, nejkrásnější 
panoramata Alp, fauna a  flo-
ra Alp, výstavy a  kino, cestou 
zpět zastávka v  Zell am See, 
prohlídka malebného městeč-
ka na břehu jezera.
3. den – snídaně, odjezd do NP 
Berchtesgaden – návštěva 
Solného dolu (jízda vláčkem, 
důlní skluzavky, plavba lodí 
po  solném jezeře) a  výjezd 
po unikátní silnici na Kehlstein 
1.834 m, kde se tyčí známé Hit-
lerovo Orlí hnízdo, nádherné 
výhledy do  okolí a  na  jezero 
Königsee. Odpoledne odjezd 
do  ČR, návrat ve  večerních až 
nočních hodinách.

Termíny 2018 Osoba
05.07.-07.07. 4 790
28.09.-30.09. 4 790

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 2x ubytování v gastho-
fu se snídaní, průvodce, mýtné na vysokohorskou panoramatickou silnici Grossglock-
ner Hochalpenstrasse, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní poj. 105 Kč/os. a zájezd, 2x večeře 590 Kč/os., 1 lůž. pokoj 500 Kč/
zájezd, vstupy v Salcburku 10-15 Euro, vstup do Solného dolu a na Orlí hnízdo cca 30 Euro. 

Grossglockner a Hitlerovo Orlí hnízdo
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Solná komora patří mezi nejkrásnější a zároveň nejnavštěvovanější regiony v Rakousku. Tato oblast leží ve 3 spolkových zemích – z nej-
větší části v Horním Rakousku, z menší pak v Salcbursku a Štýrsku. Jedinečnost tohoto regionu spočívá v kombinaci překrásné hornaté 
krajiny, křišťálově čistých jezer a malebnosti zdejších měst a obcí. Mezi nejznámější jezera patří Wolfgangsee, Attersee, Traunsee, Mondsee, 
Hallstättersee, Gosausee nebo Fuschlsee. Oblíbená jezera jsou skvělá ke koupání, na větších jezerech jezdí i výletní lodě. Pokud dáváte 
přednost návštěvě kulturních památek a zajímavých měst, musíte určitě navštívit Hallstatt, Bad Ischl či St. Wolfgang. Dovolenou v Solné 
komoře si můžete zpestřit návštěvou některé ze zdejších jeskyní v masivu Dachstein, solného dolu v Hallstattu, vyjížď kou zubačkou na vr-
chol Schafberg nebo můžete navštívit necelých 40 km vzdálený Salcburk.

Solná komora – ráj pestré dovolené

Hotel Carossa ***  
v Abersee u jezera Wolfgangsee

Příjemný hotel 
má klidnou po-
lohu cca 800 m 
od jezera Wolf-
gangsee, kde 
má hotel vlast-
ní pláž, a  cca 
500 m od obce 
Abersee. Leží 

naproti městečku St. Wolfgang, kam je mož-
né přejet lodí. V domě je recepce, restaurace, 
bar, výtah, wi-fi zdarma. U  hotelu je parkovi-
ště, prostorná zahrada s lehátky a slunečníky, 
dětské hřiště. 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní 
sociální zařízení, TV-Sat a  balkon. 3., 4. lůžko 
je přistýlka nebo rozkládací gauč. Stravování 
je formou polopenze – snídaně bufet, večeře 
menu o 3 chodech. Děti do 11,9 let ubytova-
né na 3. a 4. lůžku mají pobyt s polopenzí 
zdarma. 

Jezera Wolfgangsee, Fuschlsee a Bad Ischl
Překrásné, průzračně čisté jezero Wolfgangsee leží na hranicích Horního Rakouska a Salcburska a je obklopeno horami. Nejnavštěvovanějším 
městečkem na jeho břehu je malebný St. Wolfgang. Z tohoto městečka jezdí již od roku 1893 zubačka na horu Schafberg, ze které je překrásný 
výhled na celou Solnou komoru. Okolí jezera Fuschlsee je vhodné nejen ke koupání a vodním sportům, ale i pro výlety do širšího okolí. Salc-
burk je cca 20 km, jezero Wolfgangsee cca 7 km a Mondsee 12 km. Bad Ischl leží v centrální části Solné komory a je ideálním výchozím místem 
do celé této atraktivní oblasti. Jezera Wolfgangsee, Traunsee, Attersee a Hallstatt jsou vzdáleny 14-20 km. Samotný Bad Ischl je krásné městečko 
spjaté s Habsburky – za návštěvu stojí určitě Kaiservilla, bývalé letní sídlo panovníků. V centru je lázeňská promenáda, moderní termální lázně 
Eurotherme s venkovními i vnitřními bazény s různou koncentrací soli. Na okraji města je lanovka Kathrin.

Hotel Carossa u jezera Wolfgangsee
Období 2018 Dospělí 
25.04.-30.06. 1 520
30.06.-25.08. 1 600
25.08.-21.10. 1 520

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 11,9 let zdar-
ma, 12-15,9 let 30%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa 1,9 Euro/noc/osoba od 15 let, 
1 lůžkový pokoj 250 Kč/noc, komplexní pojištění viz 
strana 2, malý pes 6 Euro/den. 
Upozornění: v  obdobích 25.04.-30.06. a  25.08.-
21.10.18 minimální počet nocí 3 a  nástupní dny 
na  ubytování každý den, v  období 30.06.-25.08.18 
minimální počet nocí 4 a nástupní dny na ubytování 
každý den. V obdobích 25.04.-21.05. a 16.09.-21.10.18 
platí akce 7=6.

Gasthof Pfandl ** v Bad Ischlu
Tradiční gasthof 
leží cca 2 km 
od  centra Bad 
Ischlu. Poloha 
domu je dob-
rým výchozím 
místem pro 
výlety po  celé 
Solné komo-
ře. V  domě je 

restaurace, parkoviště a  zahrada s  dětským 
hřištěm. 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní soc. 
zařízení a TV-Sat. Snídaně jsou formou bufe-
tu, případně dokoupené večeře pak menu 
o 3 chodech s možností výběru ze 2 hlavních 
jídel. Při pobytu od  3 nocí dostanete i  kartu 
Salzkammergut Card, se kterou máte pak 
slevy na vstupy a zajímavé atrakce v celé ob-
lasti Solné komory.

Gasthof Pfandl v Bad Ischlu
Období 2018 Dospělí 
15.04.-01.11. 1 100

Cena na osobu a noc v Kč zahrnuje: 1x ubytování se 
snídaní, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdar-
ma, 6-11,9 let 50%, 12-15,9 let 30%, ostatní platí 
850 Kč/noc.
Příplatky: 1 večeře 200 Kč/osoba, komplexní pojištění 
viz strana 2, malý pes 5 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den.

Hotel Stefanihof ve Fuschl am See
Rodinný hotel 
leží cca 200 m 
od centra měs-
tečka a  100  m 
od  jezera. Pláž 
Fuschlseebad, 
kde je i  sklu-

zavka a  bazén a  kam mají hosté vstup zdar-
ma, je cca 300 m od  hotelu. V  hotelu je hala, 
restaurace a parkoviště. 2-3 lůžkové i  rodinné 
pokoje (2 místnosti) mají vlastní soc. zařízení, 
wi-fi zdarma. Stravování je formou polopenze 
- snídaně formou bufetu, večeře menu o 4 cho-
dech s možností výběru hlavního jídla od dru-
hého dne. Od 11.00 do 20.00 hodin mají děti 
k dispozici samoobslužný bar s nápoji. Od 1.5. 
dostanou hosté kartu Salzkammergut Card, 
se kterou pak mají slevy na  vstupy v  oblasti. 
Děti do  9,9 let ubytované na  3. a  4. lůžku 
mají pobyt s polopenzí zdarma.

Hotel Stefanihof ve Fuschl am See

Období 
2018

Dospělí  
ve 2 lůž. 
pokoji 

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí  
v rodinném 

pokoji
27.04.-18.05. 1 480 1 600 1 850
18.05.-07.07. 1 600 1 680 2 000
07.07.-08.09. 1 760 1 890 2 120
08.09.-29.09. 1 600 1 720 2 000

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, vstup na pláž Fuschlseebad, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 9,9 let zdar-
ma, 10-12,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 15 let, 
malý pes 8 Euro/den/pouze na vyžádání.
Upozornění: v obdobích 27.04.-07.07. a 25.08.-14.10.18 
min. počet nocí 3 a nástupní dny na ubyt. každý den, v ob-
dobí 07.07.-25.08.18 platí pobyty na 7 nocí s nástupním 
dnem sobota a středa. V obdobích 27.04.-07.07. a 08.09.-
14.10.18 platí 7=6 a 4=3 při pobytech neděle - čtvrtek.



41

Tato spolková země mnoha tváří leží ve středu Rakouska a je to země zelených lesů, hor, pastvin, vína a vynikající kuchyně. Na severozápadě 
se zdvihá pohoří Dachstein do více než 3.000 m a 800 vrcholů zde sahá až do 2.000 m. V létě má Štýrsko otevřené brány ke 297 výletním mís-
tům – bobové dráhy, termály, ledovec Dachstein, stezky, lanovky, golfová hřiště a pohodlné cyklostezky spojující nejkrásnější místa Štýrska.

Štýrsko – zelené srdce Rakouska

Hotel Post **** ve Schladmingu
Hotel s  dlouhou tradicí leží přímo v  centru Schladmingu. V  domě je 
recepce, jídelna, bar, parkování je za  poplatek 8 Euro/auto/den. Hosté 
mají v ceně pobytu Dachsteinskou kartu, se kterou mohou využívat 
zdarma lanovky v oblasti, bazény, místní autobusy. 2-4 lůž. pokoje mají 
vlastní soc. zařízení, kabelovou TV. Hosté starší 12 let mohou využívat 
pěkné wellness s 2 saunami. Stravování je formou plné penze – snídaně 
bohatý bufet, lehký oběd (polévka nebo salát, pečivo), odpoledne kolá-

če, večeře menu o 3 chodech, salátový bufet. Děti do 11,9 let mají po celý den k dispozici nápojový 
bar se šťávami. Děti do 11,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku mají pobyt s plnou penzí zdarma. 

Hotel Raunerhof **** v Pichlu
Pěkný hotel leží nad Pichlem, ve  výšce 1.000 m, od  hotelu je krásný 
výhled do údolí a na masiv Dachsteinu. Koupaliště v Pichlu je cca 2 km 
od hotelu. Hosté mají v ceně Dachsteinskou kartu. V hotelu je hala 
s  recepcí, wi-fi zdarma v  prostorách haly, jídelna, restaurace, výtah, 
herna, parkoviště. U  domu je zahrada, dětské hřiště. Hotel má malé 
zoo s domácími zvířaty. 2-4 lůž. pokoje mají vlastní soc. zařízení, rádio 

a některé i balkon. V hotelu je rozsáhlé wellness (vstup od 12 let). Stravování je formou all inclusive 
– snídaně bufet, svačinový balíček si můžete sami připravit u snídaně, odpolední svačina, večeře 
menu o 3 chodech s možností výběru ze 3 hlavních jídel nebo bufet včetně salátového bufetu. 
Od 15.00 do 21.30 jsou v ceně nealko nápoje, mezi 18.00-21.00 je v ceně navíc pivo a víno.

Hotel Post v Ramsau am Dachstein
Hotel se nachází 
v  části Ramsau 
- Kulm na  slu-
nečném návrší. 
Díky vynikající 
poloze je tento 
hotel vyhledáva-

ný především klienty, kteří rádi pořádají výlety 
do okolí. Oblast Ramsau-beach, kde je koupali-
ště, bobová dráha a lanovka na horu Rittisberg, 
je vzdálena cca 4 km. Ledovec Dachstein je cca 
13 km a Schladming cca 8 km. Hotel se skládá ze 
dvou budov vedle sebe. V hotelu je hala s recep-
cí, výtah, jídelna a parkoviště. Wi-fi je za poplatek 
3 Euro/den. Hotel má vnitřní bazén (17 x 7 m). Po-
koje mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat, rádio a ně-
které balkon. Rodinné pokoje tvoří 2 místnosti 
(různé varianty, popis najdete na  webu). Stra-
vování je formou all inclusive – snídaně bufet, 
obědový balíček (1 houska nebo chléb, 1 ovoce) 
nebo lehký oběd (obložené chleby nebo tousty 
mezi 12.00-13.00), odpolední svačina, večeře je 
menu o 3 chodech bufetovou formou. Do 20.00 
jsou k  dispozici nápoje jako pivo, stolní víno 
a  nealko z  nápojového baru a  vybrané alkoho-
lické nápoje (místní pálenka, rum). Hosté mají 
v ceně Dachsteinskou kartu.
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Schladming a okolí
Turistická oblast Schladming a okolí patří mezi nejnavštěvovanější místa ve Štýrsku. Svým hostům nabízí opravdu širokou paletu, jak zde prožít letní 
dovolenou. V oblasti jsou turistické cesty všech obtížností a lanovky s letním provozem, které vás přiblíží k vrcholům a horským jezírkům. Během 
výletů se můžete občerstvit na salaších a ochutnat štýrské speciality. Jedním z největších lákadel oblasti je bezesporu ledovec Dachstein s nádher-
nou vyhlídkou. Také zde můžete navštívit Ledový palác. Dalším výletním cílem, který byste neměli opomenout, je údolí „Wilde Wasser“, které uzavírá 
Riesachwasserfall – největší štýrský vodopád. Údolím vede Ennstalská cyklostezka, která je vhodná i pro rodiny s dětmi. Jak v Ramsau, tak i ve Schlad-
mingu jsou vnitřní i venkovní bazény, dovolenou si můžete zpestřit na letní bobové dráze nebo sjezdem kopců na koloběžkách či čtyřkolkách. 

Hotel Post v Ramsau – all inclusive

Období 2018
Dospělí 

ve 2-3 lůž. 
pokoji

Dospělí  
v rodinném 

pokoji
02.06.-17.06. 1 430 1 690
17.06.-15.07. 1 680 1 940
15.07.-26.08. 1 920 2 190
26.08.-30.09. 1 680 1 940
30.09.-14.10. 1 430 1 690

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  all 
inclusive, Dachsteinskou kartu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na  3. a  4. lůžku do  5,9 let zdarma, 
6-11,9 let 85%, 12-13,9 let 50%.
Příplatky: pobytová taxa 2,5 Euro/noc/osoba od  15 let, 
komplexní pojištění viz strana 2, 1 lůž. pokoj bez příplatku.
Upozornění: po celou sezonu min. počet nocí 3 a nástupní 
dny na ubytování každý den, pobyt se psem není možný.

Hotel Post ve Schladmingu

Období 2018 Dospělí ve 2 lůž. pokoji
3 noci / 4 noci

Dospělí ve 2-3 lůž. pokoji
3 noci / 4 noci

Dospělí ve 2-4 lůž. pokoji
3 noci / 4 noci

20.05.-12.07. 5 090 / 6 100 5 400 / 6 450 5 700 / 6 730
12.07.-26.08. 5 400 / 6 450 5 830 / 6 850 6 150 / 7 180
26.08.-14.10. 5 090 / 6 100 5 400 / 6 450 5 700 / 6 730

Ceny na osobu a pobyt v Kč zahrnují: 3x (4x) ubytování s plnou penzí, Dachsteinskou kartu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 11,9 let zdarma, děti 12-15,9 let 40%, ostatní 20%.
Příplatky: pobyt. taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 12 let, komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 15 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu platí pobyty na 3 noci (čtvrtek - neděle) nebo na 4 noci (neděle - čtvrtek) nebo 
týdenní pobyty (neděle - neděle). 

Hotel Raunerhof v Pichlu u Schladmingu – all inclusive

Období 2018 Dospělí ve 2 lůž. pokoji
3 noci / 4 noci

Dospělí ve 2-4 lůž. pokoji
3 noci / 4 noci

Dosp. ve 2-4 lůž. pokoji / ECO 
3 noci / 4 noci

20.05.-01.07. 5 850 / 7 390 6 290 / 7 800 5 490 / 6 990
01.07.-26.08. 6 350 / 7 890 6 700 / 8 200 5 850 / 7 390
26.08.-14.10. 5 850 / 7 390 6 290 / 7 800 5 490 / 6 990

Ceny na osobu a pobyt v Kč zahrnují: 3x (4x) ubytování s all inclusive, Dachsteinskou kartu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdarma, děti 6-11,9 let 80%, 12-14,9 let 50%.
Příplatky: pobytová taxa 1,5 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 15 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu platí pobyty na 3 noci (čtvrtek - neděle) nebo na 4 noci (neděle - čtvrtek) nebo 
týdenní pobyty (neděle - neděle). 
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Horké letní teploty v Korutanech zaručují kolem 2 000 slunečných hodin ročně a lákají ke koupání a osvěžení v průsvitných jezerních vo-
dách. Díky počtu 1 270-ti jezer jsou Korutany často známy pod pojmem „země tisíce jezer“. Dovolená s koupáním v Korutanech nabízí i tu-
ristiku, cyklistiku, kulinářské zážitky, báječné výlety s Korutanskou kartou a dobrodružství v přírodě.

Jezera Wörthersee, Ossiachersee, Klopeinersee a Turnersee
Celá oblast je chráněna ze severu Alpami, a tak je zde spíše středomořské klima s teplotami až ke 35 stupňům a teplotou vody 27 stupňů. 17 km dlouhé 
jezero Wörthersee je největším korutanským jezerem a tvoří pomyslné „srdce“ této země. U jezera jsou pláže a promenády. Navštívit můžete neda-
leký Klagenfurt s miniaturním světem „Minimundus“ nebo vyhlídkovou věž Pyramidenkogel. Milovníci cyklistiky a in-line bruslení jistě ocení stezky 
kolem jezera. Jezero Ossiachersee je 3. největším korutanským jezerem a nachází se nedaleko Villachu. Jezero je vhodné nejen k dovolené spojené 
především s koupáním, ale i ke sportovní pohodové dovolené. Nad severním břehem se tyčí pohoří Gerlitzen Alpen, kam vede lanovka. Okolo jezera 
vede cyklotrasa (25 km). Za návštěvu stojí určitě i moderní lázně Kärntner Therme u Villachu. Menší teplá jezera Klopeinersee a Turnersee leží zá-
padně od Klagenfurtu, nedaleko řeky Drávy. V létě dosahuje voda v jezerech až 27 stupňů. V oblasti vedou pohodlné cyklostezky okolo Drávy a jezer. 
Na jih od jezer, směrem ke Slovinsku, se tyčí majestátní vrcholy Karawanek, kde je možné podnikat horské túry nebo navštívit krápníkové jeskyně. 
Pokud se rozhodnete prožít dovolenou v Korutanech, doporučujeme zakoupení Korutanské karty (cca 40 Euro/6 dní/dosp.), se kterou máte volné 
vstupy na více než 100 atrakcí v celých Korutanech.

Korutany – země tisíce jezer

Gasthof Prinz v Ossiachu

Rodinný hotel leží cca 300 m od  centra Ossia-
chu, přímo u  břehu jezera Ossiachersee, kde 
má vlastní pláž s  loukou na opalování, lehátky 
a slunečníky. Hosté si mohou zapůjčit šlapadla 
a k dispozici je i stolní tenis. Lanovka je vzdále-
na 8 km. V hotelu je recepce, hala, wi-fi zdarma, 
jídelna, restaurace, bar, kolárna a  parkoviště. 
2-4 lůž. pokoje mají vlastní soc. zařízení a TV-
-Sat. Stravování je formou polopenze – snída-
ně formou bufetu, 
večeře menu o  3 
chodech. Doporu-
čujeme zakoupení 
Korutanské karty 
(cca 40 Euro/6 dní/
dosp.).

Hotel Turnersee *** v St. Kanzianu 
Pěkný hotel s klid-
nou polohou leží 
cca 1 km od  jezer 
Turnersee i Klopei-
nersee a  tvoří ho 
3 budovy vedle 
sebe. V domě je re-

cepce, jídelna, bar a parkoviště, wi-fi ve veřej-
ných prostorách zdarma. 2-4 lůž. pokoje mají 
vlastní soc. zařízení, TV-Sat a některé i balkon. 
Hosté mají k dispozici solárně vyhřívaný bazén 
12 x 6 m. Stravování je formou polopenze – 
snídaně bufet, večeře menu o 3 chodech a sa-
látový bufet. K večeřím mezi 18.00-19.30 jsou 
k dispozici nápoje jako točené pivo, stolní víno 
a nealko z nápojového baru. Děti do 10,9 let 
ubytované na 3. a 4. lůžku ve 2-4 lůžkovém 
pokoji mají pobyt s  polopenzí a  nápoji 
u večeře zdarma, volný mají i vstup na pláž 
u jezera Turnersee.

Hotel Fantur *** ve Veldenu 
Hotel leží jižně 
od  Veldenu, 
na  malé vy-
výšenině, má 
klidnou polohu 
s  krásným vý-
hledem na  Ka-

rawanky. Centrum Veldenu i  jezero Wörther-
see je cca 3 km. V hotelu je hala s recepcí, wi-fi 
zdarma, výtah, jídelna, restaurace, zahrada, 
dětské hřiště a parkoviště. 2-4 lůžkové pokoje 
mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat, fén a balkon. 
Hosté mají k dispozici vnitřní bazén (5 x 9 m), 
venkovní bazén (8 x 14 m), páru, saunu a whirl-
poolovou vanu, stolní tenis a  tenisový kurt. 
Stravování je formou polopenze – snídaně 
bufet, večeře menu o  3 chodech s  možností 
výběru z 2 hlavních jídel, salátový bufet. Hos-
té mají v ceně Korutanskou kartu, se kterou 
mají pak 
volný vstup 
do více než 
100 atrakcí 
v celých Ko-
rutanech.

Hotel Fantur ve Veldenu – Wörthersee

Období 2018
Dospělí  
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji
28.04.-07.07. 1 570 1 740
07.07.-25.08. 1 860 2 030
25.08.-07.10. 1 570 1 740

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, Korutanskou kartu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 6,9 let zdarma, 
7-12,9 let 40%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 1,8 Euro/noc/osoba od 16 let, 
komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu min. počet nocí 3 a nástup-
ní dny na ubytování každý den, malý pes bez poplatku.

Gasthof Prinz v Ossiachu – Ossiachersee

Období 2018
Dospělí  
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji
02.05.-02.07. 1 450 1 570
02.07.-09.09. 1 940 2 070
09.09.-30.09. 1 450 1 570

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdar-
ma, 6-12,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobyt. taxa 2,5 Euro/noc/osoba od  16  let, 
komplexní poj. viz strana 2, malý pes cca 12 Euro/den.
Upozornění: v  obdobích 02.05.-02.07. a  09.09.-
30.09.18 platí 7=6, 6=5, 5=4, 4=3, po celou sezonu min. 
počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den.

Hotel Turnersee v St. Kanzianu – Turnersee

Období 
2018

Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji
06.05.-01.07. 1 220 1 490 1 470
01.07.-26.08. 1 450 1 650 1 630
26.08.-30.09. 1 220 1 490 1 470

Ceny na osobu a noc zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí a nápoji u večeře, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na  3. lůžku ve  2-3  lůž. pokoji 
do  12,9 let zdarma a  děti ubytované na  3. a  4. lůžku 
do  10,9  let ve  2-4 lůž. pokoji zdarma, děti 13-15,9  let 
ubytované ve 2-3 lůž. pokoji 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2,1 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: po  celou sezonu platí pobyty neděle - 
neděle, neděle - čtvrtek, čtvrtek - neděle, v  obdobích 
06.05.-20.05. a  09.09.-30.09.18 platí akce 7=5, v  obdo-
bích 20.05.-03.06. a 26.08.-09.09.18 platí akce 7=6, v ob-
dobích 06.05.-01.06. a 26.08.-30.09.18 platí při pobytech 
neděle - čtvrtek akce 4=3. Pobyt se psem není možný. 
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Nassfeld a Národní park Vysoké Taury
Oblast Nassfeldu leží na jihu Korutan, u hranice s Itálií, v oblasti vápencových Karntských Alp. 
V létě zde jezdí 3 lanovky, které vás vyvezou do nádherného světa hor. Rodiny s dětmi určitě 
ocení pěkná hřiště, naučné stezky, bobovou dráhu i vyhlídkové plošiny. V údolí řeky Gail je teplé 
jezero Pressegersee, kde jsou pláže a nedaleko je i zábavný park pro děti. V ceně ubytování je 
Nassfeld +Card Premium. Můžete zdarma využívat 3 lanovky, místní autobusy, máte volný 
vstup na pláže u jezera Pressegersee a slevy na další vstupy. Oblast Národního parku Vysoké 
Taury je ideálním místem pro strávení aktivní dovolené spojené především s pěší turistikou. 
Obec Mallnitz leží doslova obklopena Národním parkem a  je vynikajícím výchozím místem 
do jeho krásného nitra s 3 000 horskými vrcholy a ledovcovými jezírky. Dovolenou v Koruta-
nech vám ulehčí Korutanská karta, která je u dvou kapacit na této straně již v ceně. 
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Hotel – penzion Hubertus *** 
v Mallnitzu – all inclusive

Pěkný dům leží cca 500 m od centra Mallnitzu 
a 100 m od veřejného bazénu, kam mají hosté 
vstup zdarma. V domě je recepce, jídelna, wi-fi 
zdarma, herna pro děti, parkoviště. 2-3 lůžko-
vé i  rodinné pokoje mají vlastní soc. zařízení 
a TV-Sat. Rodinné pokoje jsou pak dva pokoje 
s jedním společným soc. zařízením. Stravování 
je formou all inclusive – snídaně bufet, svačino-
vý balíček, odpoledne káva a koláče, večeře je 
menu o 3 chodech s možností výběru hlavního 
jídla, salátový bufet. Od 10.00 do 22.00 hodin 
jsou k dispozici nápoje jako pivo, víno a nealko. 
Hosté mají v ceně Korutanskou kartu, se kte-
rou mohou zdarma využívat vybrané lanovky, 
bazény, mýtné silnice a další atrakce v Koruta-
nech. Děti do  11,9  let ubytované na  3. a  4. 
lůžku mají pobyt s all inclusive zdarma.

Almhotel Kärnten *** 
v Nassfeldu – all inclusive

Hezký a moderní hotel leží v Nassfeldu, v nad-
mořské výšce 1.500 m. Lanovka vede okolo ho-
telu. Hosté mají v  ceně Nassfeld +Card Pre-
mium, se kterou mohou využívat 3 lanovky 
v Nassfeldu a v údolí mají volný vstup na pláž 
u  jezera Presseggersee. V  hotelu je recepce, 
hala, wi-fi zdarma, jídelna, restaurace, well-
ness, výtah, dětské hřiště u domu a parkoviště. 
2-4 lůž. pokoje mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat, 
fén. 3. a 4. lůžko je rozkl. gauč. Stravování je for-
mou all inclusive – snídaně bufet, lehký oběd 
– polévka nebo svačinový balíček, který si sami 
uděláte u snídaně, odpoledne koláče a zmrzli-
na pro děti, večeře menu o 4 chodech formou 
bufetu. Mezi 11.00-22.00 hodinou jsou k  dis-

pozici nápoje jako 
pivo, víno a  neal-
ko. Děti do  9,9  let 
ubytované na  3. 
a 4. lůžku mají po-
byt s  all inclusive 
zdarma.

Hotel Alber **** v Mallnitzu

Pěkný hotel leží v centru Mallnitzu. Hosté mají 
v ceně Korutanskou kartu. Místní bazén, kte-
rý je možné využívat v rámci Korutanské karty, 
je vzdálen cca 500 m. Místní lanovka cca 3 km. 
V hotelu je recepce, výtah, jídelna, restaurace, 
bar, zahrada a parkoviště. 2-4 lůžkové pokoje 
mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat. V  hotelu je 
wellness se saunou, párou, whirlpoolem a by-
linnou saunou (přístupné od  14  let). Stravo-
vání je formou polopenze – snídaně formou 
bufetu s  biokoutkem, odpoledne se podává 
svačina, večeře menu o 4 chodech s možností 
výběru hlavního jídla včetně salátového bufe-
tu. Děti do 11,9 let ubytované na 3. a 4. lůž-
ku mají pobyt s polopenzí zdarma. 

Hotel – penzion Hubertus v Mallnitzu 

Období 
2018

Dospělí  
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí  
v rodinném 

pokoji
26.05.-02.06. 1 420 1 550
02.06.-30.06. 1 770 1 850
30.06.-25.08. 1 860 1 970
25.08.-22.09. 1 770 1 850
22.09.-30.09. 1 420 1 550

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all 
inclusive, Korutanskou kartu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 11,9 let zdar-
ma, 12-15,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobyt. taxa 2,5 Euro/noc/osoba od  16  let, 
komplexní poj. viz strana 2, 1 lůž. pokoj bez příplatku.
Upozornění: v  období 27.05.-23.06.18 platí 7=6 při 
pobytech neděle - neděle, v  obdobích 27.05.-03.06., 
10.06.-17.06. a 16.09.-30.09.18 platí 4=3 při pobytech 
neděle - čtvrtek, po  celou sezonu min. počet nocí 3 
a  nástupní dny na  ubytování každý den, malý pes 
možný bez poplatku.

Almhotel Kärnten v Nassfeldu
Období 

2018
Dospělí  

3 noci (čt-ne)
Dospělí  

4 noci (ne-čt)
10.06.-08.07. 5 350 5 890
08.07.-26.08. 6 090 7 520
26.08.-30.09. 5 350 5 890

Ceny na  osobu a  pobyt v  Kč zahrnují: 3x (4x) uby-
tování s  all inclusive, kartu Nassfeld +Card Premium, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 9,9 let zdarma, 
děti 10-16,9 let platí cenu 2 830 Kč/3 noci a 3 790 Kč/4 noci.
Příplatky: pobytová taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 17 let, 
komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 10 Euro/den.
Upozornění: po  celou sezonu platí pobyty na  3 noci 
(čtvrtek - neděle) nebo na 4 noci (neděle - čtvrtek).

Hotel Alber v Mallnitzu
Období 2018 Dospělí 
20.05.-01.07. 1 680
01.07.-26.08. 1 860
26.08.-07.10. 1 680

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, Korutanskou kartu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 11,9 let zdar-
ma, 12-15,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 3,5 Euro/noc/osoba od  16 
let, dítě 7-15,9 let 0,66 Euro/noc, komplexní pojištění 
viz strana 2, malý pes 5 Euro/den.
Upozornění: po  celou sezonu platí pobyty neděle - 
čtvrtek a čtvrtek - neděle, při pobytech neděle - čtvrtek 
platí 4=3 a při týdenních pobytech 7=6.
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Když se řekne Tyrolsko, vybaví se člověku okamžitě mohutná pásma hor, líbezné horské pastviny s typickými horskými chatami a upravené 
vesnice. V této „zemi hor“, jak je Tyrolsku často přezdíváno, je také na 600 jezer. Tyrolská krajina je ideálním místem pro turisty i bikery 
a díky místním lanovkám je možné poznat tyrolské hory i bez velké námahy.

Oberinntal, Ötztal a Arlberg
Malebná oblast horního Innu Oberinntal je obklopena přírodním parkem Kaunergrat a je výborným výchozím místem pro výlety. Do vysoko polo-
ženého Fissu, St. Antonu nebo Ischglu, na Kaunertalský ledovec, ležící v překrásném údolí Kaunertal, stejně jako do Nauders a k jezeru Reschensee, 
se známým zatopeným kostelíkem, dojedete autem za cca 30-40 minut. Výlet si můžete udělat i do Švýcarska a Itálie. Během dovolené nezapomeňte 
vyjet lanovkou na horu Venet nad Landeckem, odkud budete mít překrásný výhled. Údolí Ötztal je neodolatelný ráj pro ty, kteří milují vysokohorskou 
turistiku, překrásnou přírodu a jedinečnou flóru i faunu. V městečku Längenfeld se nacházejí jedny z nejmodernějších termálních lázní v Rakousku 
Aqua Dom. V údolí je několik lanovek, které vás vyvezou na vyhlídky do 3.000 m, ze kterých jsou nádherné výhledy na ötztalský svět ledovců a maje-
státní třítisícovky. Pokud není v ceně, doporučujeme zakoupit letní kartu Ötztalcard, která umožnuje jejich využívání zdarma. Oblast Arlberg se zná-
mým městečkem St. Anton am Arlberg, je ideálním místem pro vysokohorskou turistiku. V oblasti, jejíž dominantou jsou hory Kapall, Galzig a Vallu-
ga, je na 300 km značených cest, z nichž mnohé vedou často v nadmořské výšce okolo 2.000 m. V červenci můžete obdivovat nejen růžové stráně 
plné azalek, ale i několika druhů kvetoucích orchidejí. V Arlbergu nechybí trasy pro horská kola, golfové hřiště, bazény a samozřejmostí jsou lanovky.

Tyrolsko – srdce Alp

Gasthof Traube ***  
ve Fliess im Oberinntal

Nedávno renovova-
ný hotel leží v  centru 
Fliessu. Veřejné kou-
paliště, kam mají hos-
té vstup zdarma, je 
cca 1 km. V  hotelu je 
hala s recepcí, jídelna, 

restaurace, výtah, herna pro děti, wi-fi za popla-
tek, zahrada a dětské hřiště, parkoviště. 2-4 lůž. 
pokoje mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat, fén a ně-
které i balkon. V hotelu je wellness (vstup od 15 
let). Stravování je formou polopenze s  nápoji 
u večeře – snídaně bufet, odpolední svačina, ve-
čeře menu o 4 chodech.  K večeřím (18.30-20.00) 
jsou v ceně i nápoje jako pivo, stolní víno, místní 
limonáda a voda. Hosté mají v ceně kartu Tirol-
-West-Card Basic, se kterou pak mohou zdarma 
využívat lanovku ve Venetu, koupaliště aj. Děti 
do  11,9 let ubytované na  3. a  4. lůžku mají 
pobyt s polopenzí a nápoji u večeře zdarma. 

Hotel Tirolerhof ***  
v St. Anton am Arlberg

Tradiční hotel leží cca 
2 km od centra St. An-
tonu, lanovek a veřej-
ného bazénu. V domě 
je recepce, výtah, res-
taurace a  parkoviště. 
2-4 lůž. pokoje mají 

vlastní soc. zařízení, kabelovou TV a  rádio. Ro-
dinné pokoje pro 3-4 osoby jsou 2 pokoje (je-
den menší a  druhý větší), ne vždy vedle sebe. 
Stravování je formou all inclusive – snídaně bu-
fet, svačinový balíček, odpoledne svačina, ve-
čeře jsou menu o 3 chodech. Mezi 10.00-21.30 
jsou k  dispozici nápoje jako pivo, stolní víno 
a  nealko. Hosté mají v  ceně kartu St. Anton 
Card, se kterou mohou využívat 1 den lanovky 
v oblasti, 1x mohou navštívit bazén St. Antonu 
a golfové hřiště. Na místě je možné si přikoupit 
„Wanderpass“, se kterým je možné využívat la-
novky neomezeně. Děti do 12,9 let ubyt. na 3. 
a 4. lůžku mají pobyt s all inclusive zdarma. 

Hotel Lohmann *** v Obergurglu 

Pěkný hotel leží v  centru vysoko položené 
obce Obergurgl (1.900 m). Sölden je vzdálený 
cca 15 km, nejbližší lanovka s letním provozem 
cca 300 m. V domě je recepce, wi-fi zdarma, vý-
tah, jídelna, restaurace, bar, herna pro děti, par-
koviště. 2-4 lůžkové pokoje (30 m2) mají vlastní 
soc. zařízení, kabelovou TV, fén, trezorek a bal-
kon. Hosté mají v ceně kartu Ötztal Premium 
Card, která umožňuje využívat lanovky v údolí, 
místní dopravu, vstupy na koupaliště aj. V ho-
telu je k dispozici wellness s párou a 2 sauna-
mi (přístupné od 16 let). Stravování je formou 
polopenze s nápoji u večeře – snídaně bufet, 
odpolední svačina (mimo soboty), večeře jsou 
formou bufetu. K  večeři jsou v  ceně nápoje 
jako pivo, stolní víno a nealko. Děti do 10,9 let 
ubytované na 3. a 4. lůžku mají pobyt s po-
lopenzí a nápoji u večeře zdarma.
Hotel Lohmann v Obergurglu – Ötztal

Období 2018 Dospělí 
30.06.-14.07. 2 030
14.07.-25.08. 2 360
25.08.-15.09. 2 030

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s  polopenzí a  nápoji u  večeře, kartu Ötztal Premium 
Card, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 10,9 let zdar-
ma, 11-14,9 let 50%, ostatní 40%.
Příplatky: pobytová taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní poj. viz strana 2, malý pes 8 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu platí akce 7=6, min. po-
čet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den.

Gasthof Traube ve Fliess im Oberinntal

Období 
2018

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji 
balkon

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji  
balkon

02.06.-16.06. 1 250 1 280 1 390
16.06.-07.07. 1 450 1 480 1 590
07.07.-25.08. 1 630 1 660 1 770
25.08.-30.09. 1 450 1 480 1 590

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí a nápoji u večeře, kartu Tiroler-West-Card 
Basic, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 11,9 let zdar-
ma, 12-14,9 let 50% a 15-18,9 let 25%.
Příplatky: pobytová taxa 1,2 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 8 Euro/den.
Upozornění: po  celou sezonu min. počet nocí 3 a  ná-
stupní dny na ubyt. každý den a platí 7=6, navíc v obdo-
bích 02.06.-07.07. a 25.08.-30.09.18 platí 4=3, 5=4 a 6=5.

Hotel Tirolerhof v St. Antonu – all inclusive

Období 
2018

Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji 

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí  
v rodin-

ném pokoji
30.06.-07.07. 1 520 1 580 1 840
07.07.-18.08. 1 680 1 740 2 050
18.08.-22.09. 1 520 1 580 1 840

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all 
inclusive, kartu St. Anton Card, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 12,9 let zdar-
ma, 13-15,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 2,6 Euro/noc/osoba 
od 15 let, komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: v obdobích 30.06.-07.07. a 18.08.-08.09.18 
platí 7=6, v období 08.09.-22.09.18 platí 7=5 a 4=3, 5=4, 
6=5, v období 07.07.-01.09.18 platí počet nocí 7 a nás-
tupní dny na ubyt. každý den, v ostatních obdobích mi-
nimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubyt. každý den.
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Brixental, Wildschönau a Bregenzerwald
Příjemná oblast Brixental patří do Kitzbühelských Alp a její dominantou je hora Hohe Salve. Brixental je tím pravým místem pro rodinnou do-
volenou. Nádhernou přírodu a panoramata zdejších hor, vápencový masiv Wilder Kaiser nebo Kitzbüheler Horn určitě ocení dospělí. Na dětské 
návštěvníky zde čeká 6 zážitkových světů – hřišť, všude je něco jinak zajímavého – lezecký park, vodní hrátky, hřiště nebo naučné stezky. V této 
oblasti je možné zakoupit kartu na lanovky „Wanderpass“ (cca 62 Euro/6 dní/dosp.) a pak je možné využívat 13 lanovek, volný vstup je do 6 zá-
žitkových světů pro děti a zdarma je možné využívat místní autobusy. Malebné údolí Wildschönau leží také v Kitzbühelských Alpách. Celé údolí 
tvoří společně 4 vesnice – Oberau, Niederau, Auffach a Mühltal. Ač je oblast zaměřená především na turismus, najdete zde velké množství hos-
podářství a místní lidé se zde stále snaží dodržovat zvyklosti a tradice. Také zde jezdí lanovky i v létě. Nejen ty, ale i další atrakce můžete využívat 
zdarma díky kartě Wildschönau Card. V jednoduchosti je krása: Bregenzerwald ve Vorarlbersku je ideální oblast pro ty, kdo touží po absolutní 
symbióze s přírodou. Harmonii s přírodou dotvářejí také moderní stavby ze dřeva a vynikající regionální bioprodukty, které tvoří základ zdejší 
kuchyně. V údolí je několik lanovek. Díky kartě Bregenzerwald Card, která je v ceně pobytu, můžete tyto lanovky využívat zdarma.

Hotel Walisgaden *** v Damüls

Rodinný hotel s  příjemnou atmosférou se na-
chází v nádherné přírodě, uprostřed luk a lesů. 
Vkusně zařízený hotel má hlavní a 2 vedlejší bu-
dovy, které jsou vzdáleny pouze 30 m. Centrum 
Damülsu je 1,5 km a lanovka cca 1 km. V hlavní 
budově je malá recepce, restaurace, výtah, bar, 
ve vedlejší budově je herna pro děti. U domu je 
louka na opalování a parkoviště. Wi-fi je možné 
za poplatek 6 Euro/pobyt. V hotelu je wellness 
se saunami a párou, vstup od 16 let. 2-4 lůžkové 
pokoje mají vlastní soc. zařízení, balkon nebo 
terasu, kabelovou TV, 3. a 4. lůžko je rozkládací 
gauč. Pokoje pro 2-4 osoby jsou renovované. 
Stravování je formou polopenze v hl. budově – 
snídaně bufet, večeře menu o 4 chodech. Hos-
té mají v ceně kartu Bregenzerwald Card, se 
kterou mohou využívat zdarma místní lanovky, 
koupaliště a veřejnou dopravu v oblasti.

Hotel Berghof **** v Söllu

Pěkný rodinný hotel leží cca 3,5 km od centra 
Söllu, má klidnou polohu u  lesa. V  hotelu je 
recepce, hala, wi-fi v hale zdarma, jídelna, res-
taurace, kavárna, výtah, kolárna, parkoviště. 
U domu je biotop na koupání, louka s lehátky 
a  slunečníky, pěkné dětské hřiště, malé ZOO 
s domácími zvířátky. 2-4 lůž. pokoje mají vlast-
ní soc. zařízení, TV-Sat, balkon nebo terasu. 
V hotelu je wellness (přístupné od 14 let). Stra-
vování je formou polopenze – snídaně bufet, 
večeře menu o 4 chodech s možností výběru 
z  3 hlavních jídel, někdy salátový či mouční-
kový bufet. Doporučujeme zakoupení letní 
karty, díky které mů-
žete využívat lanovky 
v oblasti. Téměř u kaž-
dé lanovky je dětský 
park. Děti do 11,9 let 
ubytované na 3. a 4. 
lůžku mají pobyt 
s polopenzí zdarma. 

Hotel Simmerlwirt *** v Niederau
Tradiční hotel 
leží v centru Nie-
derau, cca 250 m 
od  lanovky, kte-
rou mohou hosté 
využívat v  rámci 
karty zdarma. 
V  hotelu je re-
cepce, hala, kde 
je wi-fi zdarma, 

restaurace, jídelna, herna pro děti, výtah, par-
koviště. 2-4 lůž. pokoje mají vlastní soc. zaříze-
ní, TV-Sat a  balkon. U  hotelu je venkovní vy-
hřívaný bazén 6 x 12 m. 3x týdně je v provozu 
wellness. Hosté mají v ceně kartu Wildschö-
nau Card, která umožňuje využívat lanovky 
v údolí, místní dopravu, koupaliště. Stravování 
je formou polopenze – snídaně bufet, odpo-
lední svačina, večeře jsou menu o 3 chodech 
s  možností výběru hlavního jídla, salátový 
bufet. U  večeře je v  ceně 1 nápoj jako malé 
pivo, 1/8 l stolního vína nebo 0,2 l nealko. Děti 
do 9,9 let uby-
tované na  3. 
a 4. lůžku mají 
pobyt s  polo-
penzí a  nápo-
jem u  večeře 
zdarma.

Hotel Walisgaden v Damüls – Bregenzerwald

Období 2018
Dospělí  
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí  
ve 2-4 lůž. 

pokoji
29.06.-23.09. 1 480 1 800

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s po-
lopenzí, kartu Bregenzerwald Card, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 4,9 let zdarma, 
5-12,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 14 let, 
komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 15 Euro/den.
Upozornění: po  celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den.

Hotel Berghof v Söllu – Brixental

Období 
2018

Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji 

Dospělí  
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji
02.06.-30.06. 1 480 1 520 1 590
30.06.-25.08. 1 800 1 930 2 050
25.08.-08.09. 1 640 1 720 1 850
08.09.-01.11. 1 350 1 430 1 520

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 11,9 let zdar-
ma, 12-14,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 2 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 23 Euro/den.
Upozornění: v  obdobích 30.06.-08.09.18 platí počet 
nocí 7 a nástupní den na ubytování sobota, v ostatních 
obdobích platí pobyty sobota - středa a středa - sobota.

Hotel Simmerlwirt v Niederau – Wildschönau

Období 
2018

Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji
10.05.-07.07. 1 510 1 600 1 650
07.07.-25.08. 1 680 1 830 1 870
25.08.-15.10. 1 510 1 600 1 650

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s  polopenzí a  nápojem u  večeře, kartu Wildschönau 
Card, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 9,9 let zdar-
ma, 10-15,9 let 50%, ostatní 10%.
Příplatky: pobyt. taxa cca 2 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění viz strana 2, 1 lůž. pokoj bez pří-
platku, malý pes 8,50 Euro/den (pouze na vyžádání).
Upozornění: po celou sezonu min. počet nocí 3 a ná-
stupní dny na ubyt. každý den a navíc platí akce 10=9.
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Hory, jezera, Mozartovo město – v Salcbursku najdete vše, co si jen pro pestrou letní dovolenou můžete přát. Čeká na vás pohádková kra-
jina s průzračnými jezery a majestátními horskými štíty, loukami i malebnými vesničkami. Nezáleží na tom, zda se rozhodnete pro aktivně 
strávenou dovolenou v horách, pro rodinnou dovolenou v apartmánech nebo pro lenošení u jezera, v Salcbursku můžete mít ode všeho 
trochu. Záleží jen a jen na vás, co si vyberete.

Golling, St. Johann im Pongau a Königsleiten
Golling je ideálním výchozím místem pro výlety po celém Salcbursku, historický Salcburk je vzdálen jen cca 25 km. Za návštěvu určitě stojí lázně 
Aqua Salza Golling, kde jsou bazény s protiproudy, vířivky, dětský svět a venkovní koupaliště. Golling leží i na Tauernské cyklostezce a jeho okolí 
je tedy i rájem pro cyklisty. St. Johann im Pongau je díky své poloze dobrým výchozím místem po celém Salcbursku. V jeho blízkém okolí stojí 
za návštěvu soutěska Lichtensteinklamm nebo je možné vyjet lanovkou v Alpendorfu. Za cca 40 minut jízdy autem jste na Grossglocknerské sil-
nici a za necelou hodinu v Salcburku. V blízkosti jsou údolí Gasteinertal nebo Rauris. Horská obec Königsleiten leží v nadmořské výšce 1.600 m, 
uprostřed hor. Je dobrým výchozím místem k túrám do hor i k výletům do Salcburska, kde stojí za návštěvu určitě Krimmlerské vodopády, ale 
i na druhou stranu do tyrolského Zillertalu. Vysokohorská silnice Gerlosstrasse, přehrada i lanovky jsou v blízkém okolí.

Salcbursko – malý ráj v srdci Alp

Gasthof Torrenerhof *** v Gollingu

Tradiční gasthof má klidnou polohu cca 
2 km od  centra Gollingu, kousek od  lesa 
i od Gollingského vodopádu. Je ideálním vý-
chozím místem pro výlety po celém Salcbur-
sku. Přírodní koupaliště s  dětským hřištěm 
v Kuchlu je cca 3,5 km (volný vstup). V gastho-
fu je recepce, výtah, jídelna, restaurace, bar 
a  parkoviště je u  domu. Gasthof půjčuje dle 
možností svým hostům zdarma kola. 2-4 lůž. 
pokoje mají vlastní soc. zařízení a  kabelovou 
TV. Stravování je formou all inclusive – snída-
ně bufet, svačinový balíček, je možné si udělat 
u  snídaně, odpolední svačina, večeře menu 
o 3 chodech nebo formou bufetu. Mezi 9.00-
21.00 hodinou jsou k  dispozici nápoje jako 
točené pivo, stolní víno, místní nealko (platí 
v rámci jídelny pro hotelové hosty).
Gasthof Torrenerhof v Gollingu – all inclusive

Období 2018 Dospělí 
15.04.-27.05. 1 130
27.05.-03.06. 1 260
03.06.-15.07. 1 200
15.07.-26.08. 1 550
26.08.-02.09. 1 400
02.09.-04.11. 1 130

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all 
inclusive, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdar-
ma, 6-12,9 let 50%, ostatní 20%.
Příplatky: pobyt. taxa cca 1,1 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní poj. viz strana 2, malý pes 10 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den a zároveň platí 
akce 7=6 a při pobytech neděle - čtvrtek 4=3.

Gasthof Bacher v St. Johann im Pongau
Období 2018 Dospělí 
17.06.-15.07. 1 380
15.07.-19.08. 1 480
19.08.-06.10. 1 380

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 8,9 let zdar-
ma, 9-14,9 let 50%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa 1 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 6 Euro/den.
Upozornění: po  celou sezonu minimální počet nocí 
2 a nástupní dny na ubytování každý den (kromě úte-
rý) a zároveň platí akce 7=6, v obdobích 17.06.-15.07. 
a 26.08.-06.10.18 platí navíc 6=5, 5=4 a 4=3.

Gasthof Bacher ***  
v St. Johann im Pongau

Gasthof leží kousek od  hlavní silnice, cca 
700 m od  centra. Koupaliště je vzdáleno cca 
2,5 km, soutěska Lichtensteinklamm 5 km a la-
novka cca 3 km. Vodní svět ve  Wagrainu cca 
10 km. V gasthofu je jídelna, wi-fi zdarma, bar, 
kolárna, terasa, parkoviště. 2-4 lůž. pokoje mají 
vlastní soc. zařízení a kabelovou TV, 3. a 4. lůž-
ko je rozkl. gauč. Stravování je formou polo-
penze – snídaně bufet a večeře menu o 3 cho-
dech. V úterý se podávají večeře ve vedlejším 
gasthofu. V gasthofu je bowling (za poplatek 
8 Euro/dráha/hodina). Tento gasthof doporu-
čujeme všem klientům, kteří chtějí podnikat 
po celý den výlety do okolí (Wagrain, Flachau, 
Grossarl, Zell am See, Kaprun, Salcburk) a vyu-
žít možnosti levnějšího ubytování. Do těchto 
zajímavých oblastí doporučujeme zakoupení 
Salcburské karty.

Hotel Königsleiten ****  
v Königsleitenu

Velmi hezký hotel leží v centru vysoko polože-
né obce Königsleiten, v cca 1.600 m. V hotelu 
je hala s recepcí, wi-fi zdarma, restaurace, bar, 
kolárna, výtah, parkoviště, zahrada. 2-4 lůž. 
pokoje mají vlastní soc. zařízení, kabelovou TV, 
rádio a balkon. 3. a 4. lůžko je přistýlka – roz-
kládací gauč. V hotelu je hezké wellness (pří-
stupné od 16 let) se saunou, párou, infrakabi-
nou a odpočívárnou. Stravování je formou po-
lopenze s nápoji – snídaně formou bohatého 
bufetu, večeře menu o 4 chodech s možností 
výběru hlavního jídla, někdy i formou bufetu, 
k  večeřím (18.00-20.00) jsou v  ceně i  nápoje 
jako pivo, víno a  nealko. Hosté mají v  ceně 
kartu Freemountain Card, se kterou mohu 
využívat po celý svůj pobyt lanovku Dorfbahn 
v Königsleitenu a Isskogelbahn v Gerlosu. 

Hotel Königsleiten v Königsleitenu

Období 2018
Dospělí 

ve 2-3 lůž. 
pokoji

Dospělí  
ve 2-4 lůž. 

pokoji
16.06.-30.09. 1 640 1 720

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubyt. s polopenzí 
a nápoji u večeře, kartu Freemountain Card, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdarma, 
6-12,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 1,55 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: po  celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den, pobyt se psem 
není možný.
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Zell am See a okolí
Pokud si zvolíte pro svou dovolenou okolí Zellského jezera, budete mile překvapeni pestrou nabídkou tohoto malebného regionu. V horkých 
letních dnech se můžete koupat na jedné ze 6 pláží u Zellského jezera nebo na koupalištích. Kryté bazény jsou v Zell am See i v Kaprunu. Na kraji 
Kaprunu vyrostly moderní lázně Tauern Spa, kde jsou venkovní a vnitřní bazény, zóna se saunami, dětský svět s atrakcemi. Region je také rájem 
pro turisty i cyklisty. Údolím vedou pohodové cyklostezky. Návštěva vysokohorské silnice Grossglockner Hochalpenstrasse s překrásnými pano-
ramaty může být jedním z nezapomenutelných zážitků vaší dovolené. Dalším výletním cílem mohou být přehrady nad Kaprunem, plavba lodí 
po jezeře. Výhodou některého ubytování v oblasti je karta Zell am See - Kaprun, se kterou máte vybrané atrakce v okolí zdarma.

Hotel Daxer *** v Zell am See
Rodinný ho-
tel leží cca 
2 km od  centra 
i  od  jezera, je 
z  něj krásný 
výhled. V  hote-
lu je recepce, 
wi-fi zdarma, 
výtah, jídelna, 

bar, kolárna, herní koutek pro děti, parkoviš-
tě. U  domu je pěkná zahrada, kde je přírodní 
rybníček na  koupání (12 x 7 m, solárně vyhří-
vaný) a dětské hřiště. V hotelu je vnitřní bazén 
9,5 x 4,5 m s  protiproudem, sauna, pára, (děti 
do  14  let vstup jen s  rodičem). 2-4 lůž. poko-
je mají koupelnu s WC, kabelovou TV, balkon. 
Stravování je formou all inclusive light – sní-
daně teplý i  studený bufet, svačinový balíček, 
mezi 15.30-17.00 koláče, večeře menu o 4 cho-
dech s  možností výběru ze 4 hl. jídel včetně 
salátového nebo předkrmového bufetu. Mezi 
10.00-21.00 jsou v ceně místní nealko nápoje, 
káva, čaj. Hosté mají v ceně kartu Zell am See - 
Kaprun, která umožňuje využívat místní lanov-
ky, pláže, zahrnuje vstupy na  zajímavá místa 
v okolí. Děti do 11,9 let ubytované na 3. a 4. 
lůžku mají pobyt s all inclusive light zdarma.

Hotel Daxer v Zell am See

Období 2018
Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji
30.05.-30.06. 1 940 2 090 2 240
30.06.-01.09. 2 250 2 420 2 550
01.09.-07.10. 1 940 2 090 2 240

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubyt. s  all 
inclusive light, kartu Zell am See - Kaprun, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 11,9 let zdar-
ma, 12-14,9 let 50%, ostatní 10%.
Příplatky: pobyt. taxa 2 Euro/noc/osoba od  15 let, 
komplexní poj. viz strana 2, 1 lůž. pokoj bez příplatku.
Upozornění: po celou sezonu min. počet nocí 3 a nástup-
ní dny na ubyt. každý den, pobyt se psem není možný.
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Hotel Schmittenhof ****  
v Zell am See 

Velmi pěkný hotel leží cca 1,5 km od  centra 
a 2 km od jezera a má hlavní a vedlejší budo-
vu (cca 20 m od sebe). Stanice lanovky je cca 
100 m od  hotelu. V  hotelu je hala s  recepcí, 
wi-fi zdarma, výtah, jídelna, restaurace, bar, 
kolárna, parkoviště. 2-4 lůž. pokoje mají vlast-
ní soc. zařízení, kabelovou TV, rádio, některé 
i balkon. Hosté mají v hotelu k dispozici well-
ness (pára, sauny, infrakabina, whirlpoolová 
vana), děti mají vstup jen v doprovodu rodiče. 
Stravování je formou polopenze – snídaně bu-
fet, večeře o 4 chodech formou bufetu. Hosté 
mají v ceně kartu Zell am See - Kaprun, která 
jim umožňuje využívat zdarma místní lanov-
ky, pláže, volné vstupy mají např. do soutěsky 
nebo na přehrady 
nad Kaprunem. 
Děti do  12,9 let 
ubytované na  3. 
a  4. lůžku mají 
pobyt s polopen-
zí zdarma. 
Hotel Schmittenhof v Zell am See

Období 
2018

Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji

Dospělí  
ve 2-4 lůž. pokoji  
vedlejší budova

10.05.-31.05. 1 940 2 190 1 970
04.06.-08.07. 1 940 2 190 1 970
08.07.-02.09. 2 430 2 660 2 430
02.09.-06.10. 1 940 2 190 1 970

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, kartu Zell am See - Kaprun, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 12,9 let zdar-
ma, 13-15,9 let 50%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa 1,2 Euro/noc/osoba od 16 let, 
komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 15 Euro/den 
(pouze na vyžádání).
Upozornění: po celou sezonu min. počet nocí 3 a ná-
stupní dny na ubytování každý den, v obdobích 10.05.-
15.07. a 19.08.-06.10.18 platí 7=6 a 5=4 při pobytech 
neděle - pátek. 

Gasthof Kehlbachwirt ***  
v Niedernsillu

Příjemný gasthof 
leží v centru Nie-
dernsillu a  okolí 
je ideální pro 
horskou turistiku 
v  Národním par-
ku Vysoké Taury, 
pro cyklistiku 

po Tauernské cyklostezce i pro výlety do okolí. 
Zell am See i Kaprun jsou vzdáleny cca 11 km. 
V  hotelu je recepce, jídelna, restaurace, ko-
lárna, výtah, parkoviště, u  domu je zahrada 
s dětským koutkem. K dispozici je i stolní tenis 
a  půjčit se dají v  hotelu také kola. 2-4 lůžko-
vé pokoje mají vlastní soc. zařízení, TV, wi-fi 
zdarma. Wellness je k dispozici 3x týdně. Stra-
vování je formou polopenze – snídaně bufet, 
odpolední svačina, večeře menu o 3 chodech, 
salátový bufet. Hosté mají v  ceně kartu Fun 
Card, se kterou mají volný vstup na  přírodní 
koupaliště v  Niedernsillu, do  venkovního ba-
zénu v Piesendorfu a slevy na lanovky v okolí. 
Dítě do 11,9 let ubytované na 3. lůžku má 
pobyt s polopenzí zdarma. 

Gasthof Kehlbachwirt v Niedernsillu

Období 
2018

Dospělí  
ve 2 lůž.  

pokoji / ECO

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoj
03.06.-07.07. 1 220 1 560 1 760
07.07.-18.08. 1 460 1 760 1 920
18.08.-22.09. 1 220 1 560 1 760

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, ložní prádlo, vstup na místní koupaliště.
Slevy: dítě ubyt. na 3. lůžku do 11,9 let ve 2-3 lůž. poko-
ji zdarma, 12-15,9 let platí cenu 880 Kč/den, děti ubyt. 
na  3. a  4. lůžku ve  2-4 lůž. pokoji do  5,9 let zdarma, 
6-11,9 let platí cenu 530 Kč, ostatní platí cenu 1 140 Kč. 
Příplatky: pobytová taxa 1,5 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění viz strana 2, 1 lůž. pokoj bez příplat-
ku – cena jako ve 2-3 lůž. pokoji, malý pes 8 Euro/den.
Upozornění: po  celou sezonu minimální počet nocí 
3 a nástupní dny na ubytování každý den, v obdobích 
03.06.-07.07. a 25.08.-22.09.18 platí 7=6.
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Salzburger Sportwelt a údolí Lammertal
Salzburger Sportwelt leží jižně od  Salcburku a  velkou výhodou je dobrá dostupnost po  dálnici. V  této oblasti najdete jezera, louky, hory, 
a prochází jí i pohodlné cyklostezky. Samozřejmostí jsou lanovky s letním provozem, které vám ulehčí putování po horách. Oblast je rájem pro 
rodinnou dovolenou, dětské parky s různými atrakcemi ve Flachau, Wagrainu a Alpendorfu nadchnou děti každého věku. Pokud se budete chtít 
osvěžit, příležitost budete mít na koupalištích ve Filzmoosu, Radstadtu, Wagrainu. Při nepřízni počasí můžete navštívit termály v Altenmarktu. 
Oblast Lammertal je malebný kraj jižně od Salcburku a patří určitě ke klidnějším oblastem v srdci hor. Oblastí protéká malebná říčka Lammer 
a obklopují ji z jedné strany masiv Tennengebirge a z druhé pak Gosaukamm. V celé oblasti najdete turistické trasy, lanovky s letním provozem 
a samozřejmostí jsou i koupaliště a vodní parky s atrakcemi nebo letní bobová dráha. Oblast je díky své poloze i dobrým výletním cílem. Do ho-
diny jste v Salcburku nebo v Solné komoře. Oblíbeným místem k výletu může být náhorní plošina se salašemi Postalm, Gollingský vodopád 
nebo jezero Gosausee. Při pobytech v těchto oblastech doporučujeme zakoupení Salcburské karty, která vám umožní využívat zdarma většinu 
zdejších lanovek a koupališť.

Pěkný hotel má klidnou polohu ve  svahu 
u lesa, cca 1,5 km od centra Filzmoosu. V hote-
lu je hala s recepcí, jídelna, restaurace, výtah, 
herna, v  prostoru recepce wi-fi zdarma, par-
koviště. 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní soc. 
zařízení, kabelovou TV a  balkon. Hosté mají 
k  dispozici vnitřní bazén 5 x 8 m a  wellness 
s  párou a  saunou (přístup od  12 let). Stravo-
vání je formou all inclusive – snídaně bufet, 
lehký oběd nebo balíček, odpolední svačina, 
večeře menu o 4 chodech s možností výběru 
hlavního jídla, někdy se salátovým bufetem. 
Mezi 10.00-22.00 jsou k dispozici nápoje jako 
pivo, víno a nealko.

Hotel Alpenkrone ****  
ve Filzmoosu – all inclusive

Příjemně zařízený hotel leží v  centru Ebenu, 
cca 800 m od  venkovního přírodního koupa-
liště, kousek od  cyklostezky. Lázně Therme 
Amadé jsou cca 5 km. Hotel je ideálním výcho-
zím místem po celém Salcbursku, určitě dopo-
ručujeme zakoupení Salcburské karty. V hote-
lu je recepce, wi-fi zdarma, jídelna, bar, kolár-
na, výtah, u domu je zahrada i s prolézačkami 
pro děti, parkoviště. 2-3 lůžkové pokoje mají 
vlastní soc. zařízení, kabelovou TV, fén, balkon. 
Stravování je formou polopenze – snídaně bu-
fet, večeře menu o 3 chodech a salátový bufet.  
Dle kapacit půjčuje hotel svým klientům kola. 
Dítě do 12,9 let ubytované na 3. lůžku má 
pobyt s polopenzí zdarma.

Menší jednoduchý gasthof leží na  kraji Ab-
tenau, u  pěkného venkovního koupaliště se 
skluzavkami, kam mají hosté vstup zdarma. 
Díky poloze gasthofu je možné podnikat vý-
lety nejen do oblasti Tennengebirge, ale i dál 
do  Salcburska či Solné komory. V  domě je 
jídelna, restaurace, wi-fi zdarma, výtah, par-
koviště a  dětské hřiště. 2-3 lůžkové pokoje 
mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat. Stravování je 
formou polopenze – snídaně formou bufetu, 
večeře menu o 3 chodech s možností výběru 
ze 2 hlavních jídel včetně salátového bufetu. 

Hotel Schwaiger *** v Ebenu Gasthof Sonnenhof v Abtenau

Hotel Alpenkrone ve Filzmoosu
Období 2018 Dospělí 
27.05.-01.07. 9 800
01.07.-19.08. 10 700
19.08.-30.09. 9 800

Ceny na osobu a pobyt v Kč zahrnují: 7x ubytování 
s all inclusive, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na  3. lůžku do  5,9 let zdarma, 
6-14,9 let 70%, ostatní 30%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 
12 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu platí pobyty neděle - ne-
děle nebo čtvrtek - čtvrtek.

Hotel Schwaiger v Ebenu
Období 2018 Dospělí 
13.05.-06.07. 1 230
06.07.-30.08. 1 430
30.08.-29.09. 1 230

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 12,9 let zdarma, 
13-15,9 let 50%.
Příplatky: pobytová taxa 1,3 Euro/noc/osoba 
od  15  let, komplexní pojištění viz strana 2, 1 lůžkový 
pokoj 150 Kč/noc.
Upozornění: po  celou sezonu platí akce 7=6, mini-
mální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý 
den, pobyt se psem není možný.

Gasthof Sonnenhof v Abtenau
Období 2018 Dospělí 
29.04.-30.09. 1 190

Cena na  osobu a  noc v  Kč zahrnuje: 1x ubytování 
s polopenzí, vstup na místní koupaliště, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na  3. lůžku do  3,9 let zdarma, 
4-6,9 let 75%, 7-12,9 let 50%, 13-14,9 let 25%.
Příplatky: pobytová taxa 1,8 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 7 Euro/den.
Upozornění: po  celou sezonu minimální počet nocí 
4 a nástupní dny na ubytování každý den, při kratším 
pobytu pouze na 3 noci je příplatek 10%.
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Rauris, Saalbach – Hinterglemm a Mittersill
Rauris je překrásné údolí v Národním parku Vysoké Taury. Nad údolím se tyčí majestátní hora Sonnblick (3.019 m) s nejvýše položenou meteo-
rologickou stanicí v Evropě. O údolí se někdy mluví jako o „zlatém údolí“, v minulosti se zde těžilo zlato. V Raurisu je pohoda a klid, není to oblast 
masového turismu, ale v žádném případě tu nepoznáte nudu. Je to ideální místo pro ty, kdo chtějí chodit po horách, obklopeni jedinečnou 
přírodou. V Raurisu je lanovka Hochalmbahn a venkovní koupaliště. I zde doporučujeme zakoupení Salcburské karty. Oblast Saalbach – Hin-
terglemm je pravým místem pro rodinnou dovolenou s dětmi. Jsou zde cesty připravené pro děti s různými úkoly a několik lanovek, které máte 
zdarma v rámci karty Jockercard. K osvěžení láká pěkné koupaliště s atrakcemi v Saalbachu. Městečko Mittersill leží na Tauernské cyklostezce. 
Je dobrým výchozím místem pro výlety nejen do Národního Parku Vysoké Taury, ale i do Zell am See nebo Kitzbühelu. V Mittersillu je venkovní 
i vnitřní bazén, zajímavé Centrum NP a krásné 18 jamkové golfové hřiště. Nejbližší lanovka s letním provozem je v cca 5 km vzdáleném Hollers-
bachu. Pokud bydlíte v oblasti, máte v ceně kartu Nationalparkcard, se kterou máte 1 atrakci denně zdarma (lanovka, bazén, muzeum…).

Hotel Gamshang v Hinterglemmu
Období 2018 Dospělí
22.06.-15.07. 1 490
15.07.-01.09. 1 660
01.09.-30.09. 1 490

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, kartu Jockercard, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 10,9 let zdar-
ma, 11-15,9 let 50%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 9 Euro/den.
Upozornění: po  celou sezonu minimální počet nocí 
3 a nástupní dny na ubytování každý den, v obdobích 
22.06.-04.08. a  24.08.-30.09.18 platí akce 7=6, navíc 
v  obdobích 22.06.-05.07. a  23.09.-30.09.18 platí 4=3 
při pobytech neděle - čtvrtek. V  tyto dny není možný 
nástupní den: 14.07.18 a 11.08.18.

Gasthof Platzwirt v Raurisu
Období 2018 Dospělí
02.06.-07.07. 1 690
07.07.-25.08. 1 900
25.08.-26.09. 1 690

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí a nápoji, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 9,9 let zdar-
ma, 10-14,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 16 let, 
komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 7 Euro/den.
Upozornění: v období 07.07.-25.08.18 min. počet nocí 
5, v ostatních obdobích min. počet nocí 3 a nástupní 
dny na ubytování každý den, v obdobích 02.06.-07.07. 
a 16.09.-26.09.18 platí 7=6.

Hotel Gamshang ***  
v Hinterglemmu

Příjemný hotel leží v  centru Hinterglemmu, 
cca 100 m od lanovky Reiterkogelbahn. V ho-
telu je hala s recepcí, jídelna, bar, výtah, wi-fi 
zdarma, kolárna, malé parkoviště. 2-4 lůžkové 
pokoje mají vlastní soc. zařízení, kabelovou TV, 
fén a některé i balkon. Hosté starší 16 let mo-
hou využívat páru, saunu, infrakabinu. Stra-
vování je formou polopenze – snídaně bufet, 
večeře menu o 3 chodech nebo bufet, saláto-
vý bufet. Hosté mají v ceně kartu Jokercard 
(využívání lanovek, místních autobusů, kou-
paliště s  atrakce-
mi Käpt‘n Hook 
v Saalbachu). 
Děti do  10,9 let 
ubytované na 3. 
a  4. lůžku mají 
pobyt s  polo-
penzí zdarma.

Gasthof Platzwirt ***  
v Raurisu

Rodinný gasthof leží v centru Raurisu, na pěší 
zóně, koupaliště a lanovka je cca 600 m. V domě 
je recepce, restaurace, kolárna, výtah, wi-fi 
zdarma, parkoviště. 2-4 lůž. pokoje mají vlastní 
soc. zařízení, kabelovou TV. Hosté mají k dispo-
zici saunu a  infrakabinu. Stravování je formou 
polopenze s nápoji – snídaně bufet, odpoled-
ne koláč nebo zmrzlina pro děti, večeře menu 
o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla, 
salátový bufet. Mezi 10.00-21.00 je v ceně ne-
alko (voda, šťáva). K večeřím mezi 18.00-21.00 
navíc točené pivo, stolní víno. Děti do 9,9  let 
ubytované na  3. a  4. lůžku mají ubytování 
s polopenzí a nápoji zdarma.

Hotel Heitzmann ***  
v Mittersillu

Hotel leží v  centru Mittersillu. V  hotelu je re-
cepce, hala, jídelna, restaurace, kavárna, ko-
lárna, wi-fi zdarma, výtah, parkoviště. Po před-
chozí domluvě mohou hosté využívat sauny. 
2-4 lůž. pokoje mají vlastní soc. zařízení, TV-
-Sat, fén. Stravování je formou polopenze 
– snídaně bufet, večeře menu o  3 chodech 
s  možností výběru hlavního jídla, salátový 
bufet nebo formou bufetu. Hosté mají v ceně 
kartu Mobil Nationalparkcard, se kterou 
mohou zdarma využívat 1 atrakci v  oblasti 
denně (lanovky, muzea, bazény). V  ceně je 
i na 1 den vjezd na Grossglocknerskou silnici 
v  hodnotě 36 Euro. Hotel chová vlastní ryby 
a prodává rybářské po-
volenky do  vlastního 
pstruhového revíru a je 
i  partnerem golfového 
klubu v Mittersillu.
Hotel Heitzmann v Mittersillu

Období 2018
Dospělí  
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí  
ve 2-4 lůž. 

pokoji
26.06.-15.07. 1 660 1 770
15.07.-30.09. 1 690 1 820
30.09.-07.10. 1 660 1 770

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s po-
lopenzí, kartu Mobil Nationalparkcard, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 6,9 let zdar-
ma, 7-14,9 let 50%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa 1,1 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 10 Euro/den/
pouze na vyžádání.
Upozornění: po  celou sezonu minimální počet nocí 
3 a nástupní dny na ubytování každý den, v obdobích 
26.06.-15.07. a 30.09.-07.10.18 platí 7=6.
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Termální lázně v Köflachu, v Gasteinertalu a v Bad Kleinkirchheimu
Příjemné městečko Köflach leží cca 40 km západně od Grazu. Therme Nova jsou moderní ter-
mální lázně s venkovními i vnitřními bazény, s několika saunami a odpočívárnami. Gasteinertal 
je především údolím s termálními lázněmi. Komplexy jsou v Bad Hofgasteinu – termální lázně 
Alpentherme a Bad Gasteinu – Felsentherme. Pobyt můžete spojit s procházkami, turistikou 
v oblasti NP Vysoké Taury nebo s různými výlety po okolí. Při pobytech v Gasteinertalu doporu-
čujeme zakoupení Salcburské karty, která vám umožní využívat zdarma většinu zdejších lano-
vek a koupališť. Bad Kleinkirchheim leží v přírodním parku Nockberge. Najdete zde termální 
lázně Römerbad a St. Kathrein. V oblasti se nachází jezero Millstättersee, které je vzdáleno cca 
15 km, v jezeře se dá koupat. Dovolenou všude v Korutanech vám určitě ulehčí Korutanská karta 
na vstupy, která je u některých kapacit v ceně nebo se dá zakoupit (cca 40 Euro/6 dní/dosp).

Rakousko trochu jinak. Wellness a termální lázně je dovolená jiného stylu, při které si odpočine vaše tělo, mysl a duše od každodenního  stresu a ne-
dostatku času. Po celé zemi se nacházejí termální lázně, ve kterých se můžete nechat hýčkat a pociťovat blahodárný účinek vody na vlastní kůži.

Wellness a termální lázně – dovolená jiného stylu

Hotel Therme Nova ****  
v Köflachu

Hotel s  moderními lázněmi leží cca 1 km 
od centra Köflachu. V hotelu je recepce, wi-fi 
zdarma, kavárna, restaurace, výtah, parkoviš-
tě. 2 lůžkové pokoje mají vlastní soc. zařízení, 
TV-Sat, balkon, k dispozici jsou zdarma župa-
ny. Během svého pobytu mají hosté hotelu 
neomezený vstup do termálních lázní Ther-
me Nova a navíc má hotel své wellness s pa-
noramatickým bazénem, kam mají vstup jen 
jeho hosté. Stravování je formou polopenze 
– snídaně i večeře formou bufetu. Hotel nabízí 
výhodné pobyty od neděle do čtvrtka.

Hotel Österreichischerhof ****  
v Bad Hofgasteinu

Luxusní hotel leží 
v  centru Bad Hofga-
steinu, na  pěší zóně 
a  je propojen vnitř-
ní chodbou přímo 
s termálními lázně-
mi Alpentherme, 

kam mají hosté neomezený vstup. V hotelu 
je recepce, hala s krbem, výtah, kavárna, par-
koviště, louka na  opalování a  wi-fi za  popla-
tek. 2-4 lůžkové pokoje mají koupelnu s WC, 
TV-Sat, fén, rádio, trezorek a některé i balkon. 
Pokoje pro 2-4  osoby jsou rodinné pokoje 
– ložnice s  oddělenými lůžky a  obývací část 
s  dvoulůžkem. Hotel má rozsáhlé společné 
wellness s hotelem Norica (3000 m2) – vnitřní 
bazén 12 x 6 m, několik saun, pára, infrakabina, 
odpočívárna. Stravování je formou polopenze 
– snídaně bufet, večeře menu o  4 chodech. 
Děti do  12,9 let ubytované na  3. a  4. lůž-
ku mají pobyt s polopenzí a neomezeným 
vstupem do lázní Alpentherme zdarma.
Hotel Österreichischerhof v Bad Hofgasteinu

Období 
2018

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí  
ve 2-3 lůž.  

pokoji/balkon

Dospělí 
v rodin-

ném pokoji
12.05.-21.07. 2 890 3 100 3 050
21.07.-25.08. 3 150 3 350 3 350
25.08.-20.10. 2 890 3 100 3 050

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, neomezený vstup do termálních lázní Alpentherme 
v Bad Hofgasteinu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 12,9 let zdarma, 
13-16,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od  15 let, 
komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 8 Euro/den.
Upozornění: v období 14.07.-18.08.18 platí počet nocí 7 
a nástupní dny na ubytování každý den, v ostatních obdo-
bích min. počet nocí 4 a nástupní dny na ubytování každý 
den, v obdobích 12.05.-30.06. a 25.08.-20.10.18 platí 7=6.
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Hotel Therme Nova v Köflachu 

Období 2018 Dospělí  
4 noci (ne-čt)

Dospělí  
3 noci (čt-ne)

03.06.-30.09. 7 950 7 950
Ceny na osobu a pobyt Kč zahrnují: 4x (3x) ubytová-
ní s  polopenzí, neomezený vstup do  termálních lázní 
Therme Nova, ložní prádlo.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba 
od  15 let, komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 
10 Euro/den/pouze na vyžádání.
Upozornění: po  celou sezonu platí pobyty neděle - 
čtvrtek a čtvrtek - neděle.

Hotel Kolmhof ****  
v Bad Kleinkirchheimu

Velmi pěkný hotel leží naproti termálním láz-
ním St. Kathrein. V hotelu je recepce, hala, wi- 
-fi zdarma, jídelna, restaurace, kavárna, bar, 
kolárna, botárna, herna pro děti, výtah, par-
koviště. Hotel má i zahradu s lehátky a sluneč-
níky a vyhřívaným venkovním bazénem 13 x 
8 m. Vstup do venkovního bazénu je i z vnitřku 
hotelu plavacím tunelem. Pokoje pro 2-4 oso-
by mají koupelnu s WC, fén, TV-Sat a některé 
i balkon. V hotelu jsou sauny, pára, infrakabina 
a odpočívárna. Stravování je formou polopen-
ze – snídaně bufet, večeře menu o 4 chodech, 
salátový, moučníkový nebo předkrmový bu-
fet. Hosté mají v ceně Korutanskou kartu, se 
kterou mají pak volný vstup do  více než 100 
atrakcí v  celých 
Korutanech. Děti 
do 11,9 let uby-
tované ve  2-4 
lůž. pokoji mají 
pobyt s  polo-
penzí zdarma.
Hotel Kolmhof v Bad Kleinkirchheimu

Období 
2018

Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí ve 2-3 
lůž. pokoji 

balkon

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji
10.05.-16.06. 2 400 2 600 2 760
16.06.-07.07. 2 520 2 780 2 970
07.07.-18.08. 2 600 3 040 3 330
18.08.-01.09. 2 520 2 780 2 970
01.09.-01.11. 2 400 2 600 2 760

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, Korutanskou kartu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na  3. a  4. lůžku ve  2-4 lůž. pokoji 
do 11,9 let zdarma, 12-14,9 let 50%, děti ve 2-3 lůž. pokoji 
na 3. lůžku zdarma pouze do 10,9 let. 
Příplatky: pobyt. taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 18 let, kom-
plexní poj. viz strana 2, malý pes 15 Euro/den/na vyžádání.
Upozornění: po  celou sezonu minimální počet nocí 
3 a  nástupní dny na  ubytování každý den, v  obdobích 
10.05.-07.07. a  18.08.-01.11.18 platí 7=6, navíc v  obdo-
bích 10.05.-16.06. a 18.08.-01.11.18 platí 6=5, 5=4 a 4=3, 
v období 01.10.-20.10.18 platí 3=2. 
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Lyžařské středisko Ankogel v Mallnitzu je vy-
soko položené středisko s cca 18 km středně 
náročných sjezdovek. Další možnost lyžová-
ní je na  cca 23 km vzdáleném ledovci Möll. 
Výhodou lyžování v této oblasti je nejen kva-
litní sníh, ale i poměrně méně vytížené tratě.

Pokud bydlíte v  Imstu můžete využít uby-
tování s dětmi do 11,9 let zdarma a lyžovat 
ve  špičkových střediscích jako je Pitztal, 
Hoch ötz v  údolí Ötztal, Arlberg, Ischgl – 
Samnaun nebo Fis – Ladis – Serfaus, kam do-
jedete za cca 20-50 minut autem. 

Val di Fiemme je známým a  pěkným lyžař-
ským střediskem v Itálii, jehož centrem je měs-
to Cavalese. 115 km sjezdových tratí různých 
náročností uspokojí jak rodiny, tak i náročné 
lyžaře. Oblast je vhodná i  pro běžkaře, údolí 
je často nazýváno „kolébkou běhu na lyžích“.

Hotel Alber **** v Mallnitzu

Pěkný hotel leží v centru Mallnitzu, cca 3,5 km 
od lyžařského střediska Ankogel a 23 km od le-
dovce Möll, skibus staví cca 50 m od  hotelu. 
V hotelu je hala s recepcí, výtah, lyžárna, botár-
na, jídelna, restaurace, bar, parkoviště. Hosté 
mohou využívat sauny, páru, whirlpool. 2-4 lůž. 
pokoje mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat a wi-fi 
zdarma, 3. a 4. lůžko je přistýlka. Stravování je 
formou polopenze – snídaně bufet s biokout-
kem, odpoledne se podává svačina (koláče bez 
nápojů), večeře menu o 4 chodech s možností 
výběru hlavního jídla, salátový bufet.

Hotel Corona *** v Caranu

Hotel leží v centru Carana, cca 3 km od lanov-
ky v  Cavalese. V  hotelu je recepce, botárna, 
lyžárna, výtah, jídelna, restaurace, wi-fi za po-
platek 5 Euro/2 hodiny, parkoviště. Ubytování 
je ve 2-4 lůžkových pokojích s vlastním sociál-
ním zařízením a TV-Sat. Stravování je formou 
polopenze – snídaně kontinentální, večeře 
menu o 3 chodech. Za poplatek mohou hos-
té využívat saunu a  páru (cca 5 Euro/osoba), 
zdarma posilovna a  stolní tenis. Hotel umož-
ňuje krátké pobyty po celou sezonu.

Hotel Alber v Mallnitzu
Období 2017/18 Dospělí 

01.12.-23.12. 1 390
07.01.-04.02. 1 740
04.02.-25.02. 1 850
25.02.-08.04. 1 740

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 12,9 let zdar-
ma, 13-15,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 3,10 Euro/osoba od  18 let/
noc, dítě 6-17,9 let 0,70 Euro/noc, komplexní pojištění  
viz strana 2.
Upozornění: v  období 01.12.-23.12.17 minimální 
počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den, 
v období 07.01.-08.04.18 platí pobyty neděle - čtvrtek 
a  čtvrtek - neděle, při pobytech neděle - čtvrtek platí 
akce 4=3. 

Hotel Auderer v Imstu 

Období 
2017/18

Dospělí  
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji
05.12.-23.12.17 1 690 1 870
23.12.-26.12.17 1 940 2 190
06.01.-27.01.18 1 790 2 030
27.01.-03.02.18 1 940 2 190
03.02.-03.03.18 1 990 2 240
03.03.-24.03.18 1 790 2 030
24.03.-02.04.18 1 940 2 190
02.04.-07.04.18 1 690 1 870

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 11,9 let zdar-
ma, 12-15,9 let 50%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1 Euro/noc/osoba 
od 15 let, komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: v  období 05.12.-23.12.17 jsou možné 
pobyty od 2 nocí a nástupní dny na ubyt. každý den, 
v  ostatních obdobích min. počet nocí 3 a  nástupní 
dny na  ubyt. každý den. V  obdobích 05.12.-23.12.17, 
07.01.-27.01., 03.03.-07.04.18 platí 7=6 a  4=3 při po-
bytech neděle - čtvrtek, v  termínu 27.01.-03.02.18 
platí 7=6 a 5=4 při pobytech neděle - pátek, v termínu 
03.02.-10.02.18 platí 5=4 při pobytech neděle - pátek. 

Hotel Corona v Caranu 
Období 2017/18 Dospělí
21.12.-24.12.17 1 290
24.12.-31.12.17 1 550
31.12.-07.01.18 2 400
07.01.-25.01.18 1 290
30.01.-10.02.18 1 290
17.02.-25.02.18 1 330
25.02.-01.04.18 1 290

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 6,9 let zdar-
ma, 7-13,9 let 50%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 14 let, 
komplexní pojištění viz strana 2, silvestrovské menu 
25 Euro/osoba.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den.
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Vybíráme z naší nabídky Zima 2017/2018

Hotel Auderer *** v Imstu

Typický tyrolský hotel se nachází cca 2,5 km 
od centra Imstu. 5 km od hotelu je malé rodin-
né středisko Hochimst. Střediska Hochzeiger 
a  Hochötz jsou vzdálena 15-20 minut jízdy 
autem, Fiss – Ladis – Serfaus nebo St. Anton 
am Arlberg cca 35 minut. V hotelu je recepce, 
lyžárna, výtah, jídelna, wi-fi zdarma, diskotéka 
(otevřena pá/so), parkoviště. V  ceně je well-
ness se saunami, párou. 2-4 lůž. pokoje mají 
vlastní soc. zařízení a TV, některé i  balkon, 3. 
a 4. lůžko je rozkl. gauč. Stravování je formou 
polopenze – snídaně bufet, odpolední svači-
na, večeře menu o 3 chodech s možností vý-
běru ze 2 hlavních jídel, salátový bufet.

ZDARMADĚTI

ZDARMADĚTI
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Adventní zájezdy
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www.rakousko-dovolena.cz, www.datour.cz, www.korfu-lefkada.cz, www.seniorikmori.cz

   Kpt. Bartoše 499  
530 09 Pardubice 
Tel.: 466 415 506 
datour@datour.cz

   Třída Míru 2671 
(naproti Pasáži)  
530 02 Pardubice 
Tel.: 464 629 117 
pardubice@datour.cz

   Hradec Králové 
Informace o našem 
prodejním místě 
v Hradci Králové  
na tel.: 777 660 207

   Jungmannova 346 
508 01 Hořice 
Tel.: 493 623 738 
horice@datour.cz

   Palác YMCA, Na Poříčí 12 
110 00 Praha 1 
Tel.: 222 310 529 
palacymca@datour.cz

   Antala Staška 1565/30  
140 00 Praha 4 
Tel.: 212 241 750 
         222 314 848 
praha@datour.cz

   CK REDOK 
Pod Věží 4 
568 02 Svitavy 
Tel.: 461 530 663

   CK REDOK 
Šilingrovo nám. 3/4 
602 00 Brno 
Tel.: 543 213 888

ZIMA 17-18
 LYŽOVÁNÍ  ADVENT

RAKOUSKO, ITÁLIE ...

Poznávací
  zájezdy
      2018

DLOUHODOBÁ ZKUŠENOSTMáme tisíce spokojených zákazníků, kteří se k nám vracejí!
FÉROVÁ NABÍDKANaše podmínky jsou čitelné, ceny jsou konečné a jsme pojištěni!
PROFESIONÁLNÍ SERVISZájezdy jsou sestavovány na základě dlouhodobých zkušenostía jsou obsazovány kvali� kovanými českými průvodci!

www.redok.cz 

cestovní kancelářecestovní kanceláře

PALÁC YMCA
Na Poříčí 12
110 00 Praha 1
tel.: 222 310 529, 212 241 749e-mail: palacymca@datour.cz

Antala Staška 1565/30
140 00 Praha 4
tel.: 222 314 848, 212 241 750e-mail: praha@datour.cz

Kpt. Bartoše 499
530 09 Pardubice
tel.: 466 413 650
e-mail: datour@datour.cz

Třída Míru 2671
530 02 Pardubice
tel.: 464 629 117
e-mail: pardubice@datour.cz

Jungmannova 346
508 01 Hořice
tel.: 493 623 738, 604 294 227e-mail: horice@datour.cz

Pod Věží 4
568 02 Svitavy
tel.: 461 530 663, 461 531 276fax: 461 530 689
e-mail: info@redok.cz

Šilingrovo nám. 3
602 00 Brno
tel.: 543 213 888, 737 466 030fax: 543 213 988
e-mail: brno@redok.cz

VAŠE CESTOVNÍ KANCELÁŘE  POBYTY U MOŘE S VÝLETY
  PLAVBY LODÍ

  POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
  VZDÁLENÉ ZEMĚ, EXOTIKA

  TURISTIKA

  JEDNODENNÍ I VÍKENDOVÉ
   AUTOBUSEM NEBO LETECKY

  RAKOUSKO A ITÁLIE
   AUTOBUSEM NEBO VLASTNÍM AUTEM


