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VŠEOBECNÉ INFORMACE K ADVENTNÍM ZÁJEZDŮM
ZMĚNA PROGRAMU
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu programu či úpra-
vu časového harmonogramu jednotlivých zájezdů. Program může 
být upraven na základě změny termínu konání nějaké akce či 
z důvodu nepřízně počasí, vždy však v zájmu klientů. Časový 
harmonogram konkrétních zájezdů je v kompetenci průvodce. 

NÁSTUPNÍ MÍSTA JEDNODENNÍCH ZÁJEZDŮ
Nástupní místa jsou uvedena u jednotlivých zájezdů. Při menším 
počtu účastníků v některém nástupním místě může dojít ke svozu 
mikrobusem nebo např. autobusem partnerské cestovní kanceláře 
do nejbližšího nástupního místa. Výsledná trasa bude stanovena 
na základě počtu přihlášených osob z jednotlivých míst tak, aby 
co nejvíce vyhovovala maximálnímu počtu účastníků a organi-
zaci konkrétního zájezdu.
Za příplatek 100 – 400 Kč/osoba/obě cesty zajišťujeme svozy a roz-
vozy i z /do dalších míst. Podrobnosti o nabídce svozu u konkrét-
ního zájezdu nebo o tom, které zájezdy jedou aktuálně z místa 
Vašeho bydliště bez příplatku, Vám rádi poskytneme v prodejnách 
cestovních kanceláří Datour a Redok. V případě, že je nástupní 
místo uvedeno již v základní nabídce a není příplatek vyznačen 
v závorce, je nástup v tomto místě bez příplatku. U některých ná-
stupních míst je v závorce uvedená sleva. 
Další možná nástupní místa: Častolovice, Česká Třebová, Čer-
vený Kostelec, Dobruška, Dvůr Králové nad Labem, Heřmanův 
Městec, Holice, Hořice, Hostinné, Chlumec nad Cidlinou, Choceň, 
Chotěboř, Chrudim, Jaroměř, Kolín, Lázně Bělohrad, Litomyšl, Mi-
letín, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov, Opočno, 
Poděbrady, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy, Trutnov, Třebechovi-
ce pod Orebem, Týniště nad Orlicí, Úpice, Vamberk, Vysoké Mýto.
Pro skupiny nad 15 osob možný odjezd i z dalších měst dle 
dohody v cestovní kanceláři.

NÁSTUPNÍ MÍSTA VÍCEDENNÍCH ZÁJEZDŮ
Jsou uvedena v tabulce na straně 9. 

SLEVY ZA VČASNÉ PŘIHLÁŠENÍ
do 9. 9. 2014 – 10%, do 30. 9. 2014 – 5%
Maximální výše slevy 500 Kč/osoba. Sleva se počítá ze základní 
ceny bez příplatků. Časové slevy se nevztahují na nákup jed-
nodenních zájezdů.

SLEVY PRO SKUPINY při společném přihlášení 
10. osoba se slevou 40% 
15. osoba se slevou 70% 
21. osoba zcela zdarma!
Slevy pro skupiny na zájezdy s leteckou dopravou se stanovují 
individuálně.

MÍSTA V AUTOBUSE: 
Klienti jsou na místa v autobusech usazováni dle pořadí přihlášení 
na zájezd, toto pravidlo nelze měnit. Doporučujeme včasné 
přihlášení.

VSTUPY
Vstupy neuvedené v odstavci „cena zahrnuje“ si klienti hradí 
individuálně na místě. Orientační ceny vstupného budou uvedené 
v pokynech k odjezdu, které klienti obdrží min. 5 pracovních dnů 
před odjezdem. 

ZÁLOHA
Při rezervaci víkendových zájezdů stačí nyní složit zálohu pouze 500 
Kč/osoba, u jednodenních zájezdů a zájezdů s leteckou dopravou 
je záloha 30%. Doplatek je splatný 35 dní před odjezdem na zájezd. 

POJIŠTĚNÍ
Více informací k pojištění na straně 4.

Vážené dámy a vážení pánové, naši milí klienti!
Připravili jsme pro Vás opravdu pestrou nabídku zájezdů na závěr tohoto roku a jaro roku 2015. Vybírat 
můžete ze zájezdů s autobusovou dopravou do sousedních zemí a z leteckých zájezdů do evropských met-
ropolí i exotických zemí. Zájezdy za poznáním exotických zemí v doprovodu česky mluvícího průvodce jsou 
našimi klienty čím dál více oblíbené zejména díky pečlivě připraveným programům a kvalitnímu ubytování.
Pokud jste si z tohoto katalogu nevybrali, kontaktujte nás. Naše nabídka je opravdu široká, další zájezdy 
naleznete na našich webech www.redok.cz a www.datour.cz. Všem klientům děkujeme za důvěru a pře-
jeme mnoho příjemných zážitků nejen na cestách!
 Těší se na Vás kolektivy pracovníků  
 cestovních kanceláří DATOUR a REDOK TRAVEL!
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Pořadatelem zájezdů uvedených v tomto katalogu je cestovní kancelář DATOUR s r.o. (IČO 26002311, Turinského 1671/4, 500 02 Hradec Králové, zapsána v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 19387) nebo cestovní kancelář Redok Travel s r.o. (IČO: 25258281, Kaštanka 429, 538 54 Luže, zapsána v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 10639).



Koupání v Laa an der Thaya 
a advent na zámku Grafenegg
Termín: 6.12. 2014 Cena: 850 Kč

1. den: V ranních hodinách odjezd do Laa na der Thaya a cca 3 hodiny 
koupání v lázních Therme Laa (vstup cca 15 EUR/osoba), kde můžete 
relaxovat ve  vodě mající až 40°C nebo v  jednom ze tří venkovních 
bazénů, kde teplota ani v největších mrazech neklesá pod příjemných 
36°C. Můžete si zde užít i mnohé atrakce jako např. perličkovou koupel, 
masážní trysky či kruhový protiproud. Případně možnost individuál-
ního pobytu v městečku. Přejezd na zámek Grafenegg (vstup 5 EUR/
osoba), na kterém se jen pár dní v roce koná jeden z největších dolno-
rakouských adventních trhů s  neodolatelnou vůní pečených kaštanů 
a jablek – vše v prostředí kouzelného zámeckého nádvoří, ale i v jízdár-
ně nebo reprezentačních prostorách. V podvečer odjezd do ČR. 
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 30 Kč.
Nástupní místa: Trutnov (+120 Kč) , Hostinné (+120 Kč), Dvůr Králové nad Labem 
(+120 Kč), Hořice (+80 Kč), Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Ždírec nad D., (Cho-
těboř), Havlíčkův Brod, Jihlava (- 150 Kč) a další nástupní místa dle dohody v CK.

Norimberk a Regensburk, 
nejhezčí adventní trhy Bavorska
Termín: 6.12. a 13.12. 2014 Cena: 990 Kč

1. den: V  brzkých ranních hodinách odjezd do  Regensburku, stře-
dověkého města nacházejícího se na  břehu Dunaje. Prohlídka centra 
města, dominantní katedrála sv. Petra, brána Porta Praetoria, Kamenný 
most, který je nejstarším v  Evropě a  křivolaké uličky se spoustou 
adventních trhů, jimž dominuje tradiční Neupfarrplatz. Nejkrásnější 
adventní trhy najdete v  areálu knížecího zámku Thurnů a  Taxisů, 
původně kláštera, přestavěného během 19. století a  dodnes obýva-
ného. Poté přejezd do  neméně půvabného Norimberku, prohlídka 
centra města, které si dodnes zachovalo středověký ráz, kostel Panny 
Marie, dům A. Dürera, císařský hrad Kaiserburg... Návštěva adventních 
trhů Christkindlmarkt, vonících svařeným vínem, pečenými kaštany 
a  spoustou dalších vánočních dobrot. Trh patří k  největším a  nejpro-
slulejším v celém Německu, možnost nákupu známého norimberského 
perníku a lahodného punče. V podvečer odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 30 Kč.
Nástupní místa: Trutnov (+120 Kč), Hostinné (+120 Kč), Dvůr Králové nad Labem 
(+120 Kč), Hořice (+80 Kč), Úpice (+120 Kč), Červený Kostelec (+120 Kč), Náchod 
(+120 Kč), Nové Město nad Metují (+120 Kč), Dobruška (+120 Kč), Opočno (+120 Kč), 
Třebechovice pod Orebem (+120 Kč), Brno (+350 Kč), Svitavy (+120 Kč), Litomyšl 
(+120 Kč), Vysoké Mýto (+100 Kč), Holice (+100 Kč) nebo Chrudim (+100  Kč), 
Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady (dálnice), Praha (-200 Kč), Beroun (-200 Kč), 
Plzeň (-200 Kč) a další nástupní místa dle dohody v CK.

Ježíškův Štýr s průvodem čertů
Termín: 13.12. 2014 Cena: 990 Kč

1. den: V  brzkých ranních hodinách odjezd do  Štýru – rakouské-
ho města Vánoc, vánočních ozdob a  betlémů ležícího na  soutoku 
řek. Najdeme zde největší betlém světa s  více než 700 figurami, 
ale také pohyblivý betlém s  300 figurami od  krkonošského mistra. 
Nevynecháme ani světový unikát Christkindl – vánoční poštovní úřad, 
odkud můžete poslat „nebeské pozdravy“. Návštěva adventních trhů 
na  náměstí a  na  promenádě, prohlídka jesliček ve  skále Jägerkrippe 
a adventní trh na zámku Lamberg. V podvečer přejezd do nedalekého 
Steinbachu, kde najdete největší rakouský adventní kalendář a  kde 
se od  17:15 koná tzv. „Perchtenlauf“ – menší průvod masek. Odjezd 
do České republiky ve večerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 30 Kč.
Nástupní místa: Brno (+350 Kč), Svitavy (+120 Kč), Litomyšl (+120 Kč), Vysoké 
Mýto (+100 Kč), Holice (+100 Kč) nebo Chrudim (+100 Kč), Pardubice, Hradec 
Králové, Trutnov (+120 Kč) , Úpice (+120 Kč), Červený Kostelec (+120 Kč), Náchod 
(+120 Kč), Nové Město nad Metují (+120 Kč), Dobruška (+120 Kč), Opočno (+120 Kč), 
Třebechovice pod Orebem (+120 Kč), Hostinné (+120 Kč), Dvůr Králové nad Labem 
(+120 Kč), Hořice (+80 Kč), Poděbrady (dálnice), Praha, České Budějovice (-200 Kč) 
a další nástupní místa dle dohody v CK.

Koupání v Laa an der Thaya 
a advent v klášteře Göttweig
Termín: 29.11. 2014 Cena: 890 Kč

1. den: V ranních hodinách odjezd do Laa na der Thaya a cca 3 hodiny 
koupání v lázních Therme Laa (vstup cca 15 EUR/ osoba), kde můžete 
relaxovat ve  vodě mající až 40°C nebo v  jednom ze tří venkovních 
bazénů, kde teplota ani v největších mrazech neklesá pod příjemných 
36°C. Můžete si zde užít i mnohé atrakce jako např. perličkovou koupel, 
masážní trysky či kruhový protiproud. Případně možnost individuální-
ho pobytu v městečku. Přejezd ke klášteru Göttweig, který se nachází 
na okraji údolí Wachau a kde se na nádvoří, ale i ve sklepeních koná 
působivý adventní trh (vstup cca 2,5 EUR/os.), na  kterém můžete 
ochutnat četné speciality místní kuchyně, zakoupit výrobky lidových 
řemesel, foukané ozdoby na vánoční stromeček, ale i spoustu dalšího. 
V podvečer odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 30 Kč.
Nástupní místa: Trutnov (+120 Kč), Hostinné (+120 Kč), Dvůr Králové nad Labem 
(+120 Kč), Hořice (+80 Kč), Úpice (+120 Kč), Červený Kostelec (+120 Kč), Náchod 
(+120 Kč), Nové Město nad Metují (+120 Kč), Dobruška (+120 Kč), Opočno (+120 Kč), 
Třebechovice pod Orebem (+120 Kč), Hradec Králové, Pardubice, Chrudim nebo Holice, 
Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno (- 200 Kč) a další nástupní místa dle dohody v CK.

Salcburk a průvod čertů ve Schladmingu
Termín: 22.11. 2014 Cena: 1 190 Kč

1. den: Odjezd z ČR v nočních hodinách, ráno příjezd do Salcburku. 
Prohlídka města s průvodcem – zámek Mirabell, salcburský dóm, rodný 
dům Mozarta... Individuální volno, které je možno využít k  návště-
vě adventních trhů např. na  Mirabellplatz nebo před salcburským 
dómem, případně k  vystoupání nebo vyjetí lanovkou na  pevnost 
Hohensalzburg, odkud jsou nádherné výhledy na celé město i neda-
leké Alpy. Navečer přejezd do Schladmingu na největší průvod čertů 
v Evropě zvaný „Krampuslauf“ (vstupenka na průvod čertů cca 7 EUR/
osoba). Podívaná na průvod více než tisíce čertů z celé Evropy v nejrůz-
nějších maskách a s povozy, ze kterých šlehají plameny, se pro Vás jistě 
stane nezapomenutelným zážitkem. Ve  večerních hodinách odjezd 
zpět do ČR, návrat v časných ranních hodinách druhého dne.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 60 Kč. Vzhledem k  tomu, že zájezd 
zasahuje do dalšího dne, je nutné uzavřít cestovní pojištění na 2 dny, tj. 22. a 23.11. 2014.
Nástupní místa: Trutnov (+120 Kč) , Hostinné (+120 Kč), Dvůr Králové nad Labem 
(+120 Kč), Hořice (+80 Kč), Hradec Králové, Svitavy (+120 Kč), Litomyšl (+120 Kč), 
Vysoké Mýto (+100 Kč), Holice (+100 Kč) nebo Chrudim (+100 Kč), Pardubice, 
Poděbrady (dálnice), Praha, Tábor, České Budějovice(- 200 Kč) a další nástupní místa 
dle dohody v CK. 

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY
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Advent u jezera Traunsee a Linec
Termín: 29.11. 2014 Cena: 1 090 Kč

1. den: V  brzkých ranních hodinách odjezd do  Gmundenu, přezdí-
vaného „město keramiky“, kde má výroba keramiky tradici již více než 
500  let. Krátká prohlídka města s  průvodcem, radnice s  keramickou 
zvonkohrou, která se rozezní vždy v celou hodinu, prohlídka adventní-
ho trhu. Romantický advent na vodním zámku Orth (vstup cca 2,5 EUR) 
na  jezeře Traunsee, který je spojen s  pevninou 123 metrů dlouhým 
dřevěným mostem, adventní trh na nádvoří zámku vonící všemožnými 
adventními dobrotami. V  odpoledních hodinách přejezd do  Lince, 
adventní trh na barokním náměstí, kde můžete ochutnat vánoční punč, 
domácí medovinu nebo svařené víno či zakoupit některý z  mnoha 
řemeslnických výrobků. V podvečer odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 30 Kč.
Nástupní místa: Brno (+350 Kč), Svitavy (+120 Kč), Litomyšl (+120 Kč), Vysoké Mýto 
(+100 Kč), Holice (+100 Kč) nebo Chrudim (+100 Kč), Pardubice, Hradec Králové, 
Trutnov (+120 Kč), Hostinné (+120 Kč), Dvůr Králové nad Labem (+120 Kč), Hořice 
(+80 Kč), Poděbrady (dálnice), Praha, České Budějovice (-200 Kč) a  další nástupní 
místa dle dohody v CK.

Nákupy v outletovém městečku Parndorf 
a vánoční vesnička na zámku Hof
Termín: 22.11. 2014 Cena: 790 Kč

1. den: V ranních hodinách odjezd do rakouského outletového centra 
Designer Outlet Parndorf, kde budete mít dostatek času na nákupy 
ve  více než 150 obchodech nabízejících slevy 30-70%. Najdete zde 
širokou paletu dámské, pánské i dětské módy, obuv, doplňky, dárkové 
předměty a mnoho dalšího. Po nákupech přejezd k nedalekému zámku 
Hof (vstup cca 5 EUR/os.), který se nachází na východ od Vídně, téměř 
na  hranicích se Slovenskem, kde se odehrává působivý adventní trh, 
jehož se účastní zhruba stovka nejen rakouských vystavovatelů. Část 
trhu se odehrává také na romantickém nádvoří s arkádami a můžete tu 
ochutnat vybrané vánoční pochoutky či nasbírat inspiraci na vánoční 
dárky. Ve večerních hodinách odjezd do ČR. 
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, doprovod zástupce CK a poj. proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 30 Kč.
Nástupní místa: Trutnov (+120 Kč) , Hostinné (+120 Kč), Dvůr Králové nad Labem 
(+120 Kč), Hořice (+80 Kč), Úpice (+120 Kč), Červený Kostelec (+120 Kč), Náchod 
(+120 Kč), Nové Město nad Metují (+120 Kč), Dobruška (+120 Kč), Opočno (+120 Kč), 
Třebechovice pod Orebem (+120 Kč), Hradec Králové, Pardubice, Chrudim nebo Holice, 
Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno (- 200 Kč) a další nástupní místa dle dohody v CK.

Advent pro děti – koupání v Laa a Vídeň
Termín: 29.11. 2014 Cena: 850 Kč

1. den: V ranních hodinách odjezd do Laa na der Thaya a cca 3 hodiny 
koupání v lázních Therme Laa (vstup cca 15 EUR/ osoba), kde můžete 
relaxovat ve  vodě mající až 40°C nebo v  jednom ze tří venkovních 
bazénů, kde teplota ani v největších mrazech neklesá pod příjemných 
36°C. Můžete si zde užít i mnohé atrakce jako např. perličkovou koupel, 
masážní trysky či kruhový protiproud. Případně možnost individuál-
ního pobytu v  městečku. Přejezd do  centra Vídně, krátká prohlídka 
města s  průvodcem a  poté individuální volno k  návštěvě adventních 
trhů a  ochutnání všech možných dobrot, které místní trhy nabízí. 
V podvečer odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 30 Kč.
Sleva: děti do 14 let -250 Kč.
Nástupní místa: Trutnov (+120 Kč), Hostinné (+120 Kč), Dvůr Králové nad Labem 
(+120 Kč), Hořice (+80 Kč), Úpice (+120 Kč), Červený Kostelec (+120 Kč), Náchod 
(+120 Kč), Nové Město nad Metují (+120 Kč), Dobruška (+120 Kč), Opočno (+120 Kč), 
Třebechovice pod Orebem (+120 Kč), Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Ždírec nad 
D., (Chotěboř), Havlíčkův Brod, Jihlava (- 150 Kč) a další nástupní místa dle dohody v CK.

Adventní Míšeň a Drážďany
Termín: 29.11. 2014 Cena: 890 Kč

1. den: V ranních hodinách odjezd z ČR, po příjezdu do Míšně krátká 
prohlídka města, kostel Panny Marie s nejstarší porcelánovou zvonko-
hrou v Evropě, pro zájemce prohlídka výrobny světoznámého míšeň-
ského porcelánu, prohlídka adventních trhů. V odpoledních hodinách 
přejezd do Drážďan, krátká prohlídka města s průvodcem. Poté indivi-
duální volno k návštěvě adventních trhů, kde můžete ochutnat různé 
druhy drážďanských štól. Známý trh Striezelmarkt patří k nejnavště-
vovanějším a nejstarším adventním trhům v Evropě a má tradici již více 
než 500 let. V podvečer odjezd zpět do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 30 Kč.
Nástupní místa: Brno (+250 Kč), Svitavy (+120 Kč), Litomyšl (+120 Kč), Vysoké 
Mýto (+100 Kč), Holice (+100 Kč) nebo Chrudim (+100 Kč), Pardubice, Hradec 
Králové, Trutnov (+120 Kč) ,Úpice (+120 Kč), Červený Kostelec (+120 Kč), Náchod 
(+120 Kč), Nové Město nad Metují (+120 Kč), Dobruška (+120 Kč), Opočno (+120 Kč), 
Třebechovice pod Orebem (+120 Kč), Hostinné (+120 Kč), Dvůr Králové nad Labem 
(+120 Kč), Hořice (+80 Kč), Poděbrady (dálnice), Praha (-200 Kč), Lovosice (-200 Kč), 
Ústí nad Labem ( -200 Kč) a další nástupní místa dle dohody v CK.

Melk, Krems a advent v klášteře Göttweig 
Termín: 6.12. 2014 Cena: 990 Kč 

1. den: V  brzkých ranních hodinách odjezd do  dolnorakouského 
městečka Melk, jehož dominantou je stejnojmenný klášter. Po krátké 
prohlídce městečka prohlídka kláštera, jež patří k  nejvýznamnějším 
rakouským barokním stavbám. Poté přejezd do  městečka Krems 
a  prohlídka jeho historického centra a  adventního trhu. Následuje 
benediktinský klášter Göttweig založený roku 1083, který se nachází 
na jižním břehu Dunaje na okraji údolí Wachau, kde Vás zaujme tradič-
ní vánoční trh nabízející speciality místní kuchyně, ručně vyřezávané 
jesličky, výrobky lidových řemesel, foukané ozdoby na vánoční strome-
ček a  mnoho dalších adventních zvyklostí. V  podvečerních hodinách 
odjezd do ČR. 
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 30 Kč.
Nástupní místa: Brno (+350 Kč), Svitavy (+120 Kč), Litomyšl (+120 Kč), Vysoké Mýto 
(+100 Kč), Holice (+100 Kč) nebo Chrudim (+100 Kč), Pardubice, Hradec Králové, 
Trutnov (+120 Kč), Hostinné (+120 Kč), Dvůr Králové nad Labem (+120 Kč), Hořice 
(+80 Kč), Poděbrady (dálnice), Praha, České Budějovice (-200 Kč) a  další nástupní 
místa dle dohody v CK.
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Pojištění
V ceně zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění, 
které je možné doobjednat za 30 Kč/osoba/den. 
Jedná se o komplexní cestovní pojištění včetně 

pojištění pro případ storna zájezdu ze zdravotních 
nebo vážných rodinných důvodů. 

V případě jednorázové úhrady celkové ceny  
zájezdu při přihlášení do 30.9. 2014 Vám poskyt-

neme cestovní pojištění na zájezd ZDARMA! 

Pojištění zdarma se nevztahuje na jednodenní zájezdy. 
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JE NUTNÉ OBJEDNAT  

PŘI SEPISOVÁNÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU, 
POZDĚJŠÍ DOOBJEDNÁNÍ NENÍ MOŽNÉ!



Advent v Norimberku
Termín: 29.11., 6.12. a 13.12. 2014 Cena: 950 Kč

1. den: Odjezd v  ranních hodinách do  Norimberku. Zde navštívíte 
kostel sv. Vavřince, pěší zónou se dostanete přes Ostrov všech svatých 
k historické Zlaté kašně, na hlavní náměstí s vánočním trhem, kolem rad-
nice a na hrad, obloukem z hradu kolem domu A. Dürera, katovou lávkou 
a konec u Velké kašny (kolotoč manželství), pak zpět kolem Německého 
národního muzea a na vánoční trh Christkindlmarkt. Individuální volno 
k  návštěvě adventních trhů, kde můžete ochutnat např. známé norim-
berské perníčky. V podvečer odjezd do ČR, návrat v nočních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 30 Kč.
Nástupní místa: Brno (+350 Kč), Svitavy (+120 Kč), Litomyšl (+120 Kč), Vysoké Mýto 
(+100 Kč), Holice (+100 Kč) nebo Chrudim (+100 Kč), Pardubice, Hr. Králové, Trutnov (+120 Kč), 
Hostinné (+120 Kč), Dvůr Králové n. L. (+120 Kč), Hořice (+80 Kč), Poděbrady (dálnice), Praha 
(-200 Kč), Beroun (-200 Kč), Plzeň (-200 Kč) a další nástupní místa dle dohody v CK. 
V  TERMÍNU 13. 12. 2014 NAVÍC MOŽNÝ NÁSTUP: Úpice (+120 Kč), Červený 
Kostelec (+120 Kč), Náchod (+120 Kč), Nové Město nad Metují (+120 Kč), Dobruška 
(+120 Kč), Opočno (+120 Kč), Třebechovice pod Orebem (+120 Kč).

Vánoční vesnička na zámku Hof a Vídeň
Termín: 13.12. 2014 Cena: 850 Kč

1. den: V ranních hodinách odjezd k císařskému zámku Hof (vstup cca 
5 EUR/os.), který se nachází na východ od Vídně, téměř na hranicích se 
Slovenskem, kde se odehrává působivý adventní trh, jehož se účastní 
zhruba stovka nejen rakouských vystavovatelů. Část trhu se odehrává 
také na romantickém nádvoří s arkádami a můžete tu ochutnat vybra-
né vánoční pochoutky. Následuje přesun do centra Vídně a jeho pěší 
prohlídka s  průvodcem. Poté individuální volno, které můžete využít 
k  návštěvě některého z  mnoha muzeí nebo k  posezení v  kavárně 
u sacher dortu. K večeru odjezd do ČR, příjezd ve večerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 30 Kč.
Nástupní místa: Trutnov (+120 Kč), Hostinné (+120 Kč), Dvůr Králové nad Labem 
(+120 Kč), Hořice (+80 Kč), Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Ždírec nad D., 
(Chotěboř), Havlíčkův Brod, Jihlava (-150 Kč) a další nástupní místa dle dohody v CK.

Drážďany s průvodem štól
Termín: 6.12. 2014 Cena: 790 Kč

1. den: V ranních hodinách odjezd z ČR, po příjezdu do Dráždan pro-
hlídka města a jeho největších pamětihodností s průvodcem - proslulý 
Zwinger, kostel Frauenkirche, Semperoper, procházka po  Brühlské 
terase podél řeky Labe, adventní trh Striezelmarkt s  největší dřevě-
nou pyramidou světa... Během dne účast na festivalu štól, několik set 
metrů dlouhý průvod s největší štólou na světě. Poté individuální volno 
k návštěvě adventních trhů vonících cukrovím a svařeným vínem, kde 
můžete ochutnat řadu adventních dobrot, zejména tradiční místní 
pochoutku drážďanskou štólu. V podvečer odjezd zpět do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 30 Kč.
Nástupní místa: Brno (+350 Kč), Svitavy (+120 Kč), Litomyšl (+120 Kč), V. Mýto (+100 Kč), 
Holice (+100 Kč) nebo Chrudim (+100 Kč), Pardubice, Hr. Králové, Poděbrady (dálnice), Pra-
ha (-200 Kč), Lovosice (-200 Kč), Ústí n. L. (-200 Kč) a další nástupní místa dle dohody v CK.

Drážďany, historické městečko Pirna 
a advent v pevnosti Königstein
Termín: 13.12. 2014 Cena: 790 Kč

1. den: V  ranních hodinách odjezd do  Drážďan, krátká prohlídka 
města s průvodcem, procházka po Brühlské terase, proslulý Zwinger... 
Prohlídka adventních trhů. Poté zastávka v  historickém městečku 
na břehu Labe Pirně, prohlídka zrekonstruovaného náměstí s advent-
ním trhem. Následuje přejezd k pevnosti Königstein (vstup cca 6 EUR/ 
osoba), kde najdete romantický historický adventní trh plný zdobených 
středověkých stánků místních řemeslníků, ukázky řemesel, nejdelší 
adventní kalendář. Možnost prohlídky více než 400 let staré pevnosti. 
V podvečer odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 30 Kč.
Nástupní místa: Brno (+350 Kč), Svitavy (+120 Kč), Litomyšl (+120 Kč), V. Mýto (+100 Kč), 
Holice (+100 Kč) nebo Chrudim (+100 Kč), Pardubice, Hr. Králové, Poděbrady (dálnice), Pra-
ha (-200 Kč), Lovosice (-200 Kč), Ústí n. L. ( -200 Kč) a další nástupní místa dle dohody v CK.

5

Adventní Wroclaw
Termín: 13.12. 2014 Cena: 490 Kč

1. den: V ranních hodinách odjezd do Wroclawi, přezdívané „město sta 
mostů“, které patří k  nejstarším a  nejhezčím městům v  celém Polsku. 
Městem protéká řeka Odra, která dělí město na 12 částí a odtud pochá-
zí jeho přezdívka. Prohlídka města s  průvodcem – Tumský ostrov, 
Staré Město, pestrobarevné štítové domy na  náměstí, vánoční trhy 
na Solném náměstí a Vratislavském Rynku, kterému dominuje středo-
věká radnice. Na  trzích můžete ochutnat svařené víno, vánoční punč 
nebo místní specialitu pitný med, případně k zakousnutí grilovaný sýr, 
různé druhy klobásek, pečené kaštany apod. V podvečer odjezd do ČR. 
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 30 Kč.
Nástupní místa: Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice nebo Chrudim, Pardubice, 
Hradec Králové, Jaroměř, Náchod (-100 Kč) a další nástupní místa dle dohody v CK.

Vídeň v adventním čase
Termín: 29.11., 6.12. a 13.12. 2014 Cena: 750 Kč

1. den: Odjezd v  časných ranních hodinách, prohlídka vánočně vy -
zdobeného centra Vídně s průvodcem. Individuální volno k návštěvě 
adventních trhů, z  nichž nejznámější je adventní trh před vídeňskou 
radnicí s vůní punče a vánočního cukroví, kde na Vás dýchne nefalšo-
vaná vánoční nálada. Volno můžete využít i k návštěvě některé z mno-
hačetných výstav, případně posezení v  kavárně. Zastávka u  zámku 
Schönbrunn a krátká prohlídka adventního trhu před zámkem. Odjezd 
v podvečerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 30 Kč.
Nástupní místa: Trutnov (+120 Kč) , Hostinné (+120 Kč), Dvůr Králové nad Labem 
(+120 Kč), Hořice (+80 Kč), Hradec Králové, Pardubice, Chrudim nebo Holice, Vysoké 
Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno (- 200 Kč) a  další nástupní místa dle dohody v  CK. 
V  TERMÍNU 29.11. 2014 NAVÍC MOŽNÝ NÁSTUP NA  TRASE: Úpice (+120 Kč), 
Červený Kostelec (+120 Kč), Náchod (+120 Kč), Nové Město nad Metují (+120 Kč), 
Dobruška (+120 Kč), Opočno (+120 Kč), Třebechovice pod Orebem (+120 Kč).

Advent u jezer Traunsee a Wolfgangsee
Termín: 13.12. 2014 Cena: 1 090 Kč

1. den: V ranních hodinách odjezd do Gmundenu, tzv. „města kerami-
ky“, krátká prohlídka města s průvodcem, radnice s keramickou zvon-
kohrou, adventní trh na břehu Traunsee. Romantický advent na vodním 
zámku Orth (vstup cca 2,5 EUR/os.), který spojuje s pevninou 123 metrů 
dlouhý dřevěný most. Adventní trh na nádvoří zámku. Přejezd k jezeru 
Wolfgangsee, na  jehož březích se nachází 3 městečka St. Wolfgang, 
St. Gilgen a Strobl, mezi nimiž jezdí lodě, které se potkávají uprostřed 
jezera u obří 19 m vysoké lucerny. V podvečer odjezd do ČR. 
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 30 Kč.
Nástupní místa: Brno (+350 Kč), Svitavy (+120 Kč), Litomyšl (+120 Kč), Vysoké 
Mýto (+100 Kč), Holice (+100 Kč) nebo Chrudim (+100 Kč), Pardubice, Hradec 
Králové, Trutnov (+120 Kč) , Úpice (+120 Kč), Červený Kostelec (+120 Kč), Náchod 
(+120 Kč), Nové Město nad Metují (+120 Kč), Dobruška (+120 Kč), Opočno (+120 Kč), 
Třebechovice pod Orebem (+120 Kč), Hostinné (+120 Kč), Dvůr Králové nad Labem 
(+120 Kč), Hořice (+80 Kč), Poděbrady (dálnice), Praha, České Budějovice (-200 Kč) 
a další nástupní místa dle dohody v CK.



Vídeň 
Termín: 4.12. a 11.12. 2014 Cena: 670 Kč

Nástupní místa 4.12. a 11.12. 2014: Trutnov, Hostinné, Dvůr Králové nad Labem, 
Hořice, Hradec Králové, Pardubice, Chrudim nebo Holice, Vysoké Mýto, Litomyšl, 
Svitavy, Brno (- 200 Kč).

Salcburk
Termín: 4.12. a 11.12. 2014 Cena: 990 Kč

Nástupní místa 4.12. 2014: Svitavy (+120 Kč), Litomyšl (+120 Kč), Vysoké Mýto 
(+100 Kč), Holice (+100 Kč) nebo Chrudim (+100 Kč), Pardubice, Hradec Králové, 
Trutnov, Hostinné, Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Poděbrady (dálnice), Praha, 
České Budějovice ( -200 Kč). 
Nástupní místa 11.12. 2014: Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice nebo Chrudim, 
Pardubice, Hradec Králové, Trutnov (+120 Kč) , Hostinné (+120 Kč), Dvůr Králové nad 
Labem (+120 Kč), Hořice (+80 Kč), Poděbrady (dálnice), Praha, České Budějovice (-200 Kč).

Norimberk
Termín: 4.12. a 11.12. 2014 Cena: 870 Kč

Nástupní místa 4.12. 2014: Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice nebo Chrudim, 
Pardubice, Hradec Králové, Trutnov (+120 Kč) , Hostinné (+120 Kč), Dvůr Králové 
nad Labem (+120 Kč), Hořice (+80 Kč), Poděbrady (dálnice), Praha, Beroun, Plzeň 
( -200 Kč). 
Nástupní místa 11.12. 2014: Svitavy (+120 Kč), Litomyšl (+120 Kč), Vysoké Mýto 
(+100 Kč), Holice (+100 Kč) nebo Chrudim (+100 Kč), Pardubice, Hradec Králové, 
Trutnov, Hostinné, Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Poděbrady (dálnice), Praha, 
Plzeň ( -200 Kč).

Drážďany
Termín: 4.12. a 11.12. 2014 Cena: 550 Kč

Nástupní místa 4.12. 2014: Svitavy (+120 Kč), Litomyšl (+120 Kč), Vysoké Mýto 
(+100 Kč), Holice (+100 Kč) nebo Chrudim (+100 Kč), Pardubice, Trutnov, Hostinné, 
Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec Králové, Poděbrady (dálnice), Praha, 
Lovosice (-150 Kč), Ústí nad Labem (-200 Kč).
Nástupní místa 11.12. 2014: Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice nebo Chrudim, 
Pardubice, Hradec Králové, Trutnov (+120 Kč), Hostinné (+120 Kč), Dvůr Králové nad 
Labem (+120 Kč), Hořice (+80 Kč), Poděbrady (dálnice), Praha, Lovosice (-150 Kč), 
Ústí nad Labem ( -200 Kč).

Parndorf a Vídeň
Termín: 4.12. a 11.12. 2014 Cena: 690 Kč

Nástupní místa 4.12. a 11.12. 2014: Trutnov, Hostinné, Dvůr Králové nad Labem, 
Hořice, Hradec Králové, Pardubice, Chrudim nebo Holice, Vysoké Mýto, Litomyšl, 
Svitavy, Brno (- 200 Kč).

Adventní Salcburk
Termín: 13.12. 2014 Cena: 1 150 Kč

1. den: V  brzkých ranních hodinách odjezd do  Salcburku, prohlídka 
města a jeho největších pamětihodností s průvodcem, zámek Mirabell, 
rodný dům W. A. Mozarta, Salcburský dóm se slavnými adventními 
trhy, největší středověká pevnost v Evropě Hohensalzburg, na jejímž 
nádvoří se koná kouzelný adventní trh a  z  jejíž hradeb jsou krásné 
výhledy na celé město i nedaleké Alpy. K pevnosti je možné vystoupat 
pěšky nebo vyjet lanovkou, která přepravuje turisty už od roku 1892. 
Individuální volno, které je možné využít k návštěvě adventních trhů, 
nákupu pravých Mozartových koulí nebo k  posezení u  sacher dortu. 
V podvečer odjezd do ČR a příjezd ve večerních hodinách. 
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 30 Kč.
Nástupní místa: Brno (+350 Kč), Svitavy (+120 Kč), Litomyšl (+120 Kč), Vysoké 
Mýto (+100 Kč), Holice (+100 Kč) nebo Chrudim (+100 Kč), Pardubice, Hradec 
Králové, Trutnov (+120 Kč) , Úpice (+120 Kč), Červený Kostelec (+120 Kč), Náchod 
(+120 Kč), Nové Město nad Metují (+120 Kč), Dobruška (+120 Kč), Opočno (+120 Kč), 
Třebechovice pod Orebem (+120 Kč), Hostinné (+120 Kč), Dvůr Králové nad Labem 
(+120 Kč), Hořice (+80 Kč), Poděbrady (dálnice), Praha, České Budějovice (-200 Kč) 
a další nástupní místa dle dohody v CK.

Koupání v lázních Amberk a vánoční Norimberk
Termín: 29.11. a 13.12. 2014 Cena: 950 Kč

1. den: V  časných ranních hodinách odjezd do  Amberku a  cca 2,5 
hodiny koupání v  komplexu Kurfiřtských lázní (vstup cca 9 EUR/os.), 
kde najdete několik bazénů, skluzavku, bazén s  divokou řekou, parní 
lázně, sauny, masážní bazény s  whirlpoolem a  řadu dalších atrakcí 
pro celou rodinu. Poté přejezd do  Norimberku – prohlídka hlavních 
pamětihodností nejzachovalejšího středověkého města s  průvodcem 
– chrám sv. Vavřince, kostel Panny Marie s orlojem, kostel sv. Sebalda, 
radnice, dům A. Dürera. Návštěva adventních trhů Christkindlmarkt, 
vonících svařeným vínem, pečenými kaštany a spoustou dalších vánoč-
ních dobrot. Trh patří k největším a nejproslulejším v celém Německu 
a má dlouholetou historii. Možnost nákupu známého norimberského 
perníku a lahodného punče. V podvečer odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 30 Kč.
Nástupní místa: Trutnov (+120 Kč), Hostinné (+120 Kč), Dvůr Králové nad Labem 
(+120 Kč), Hořice (+80 Kč), Hradec Králové, Brno (+350 Kč), Pardubice, Poděbrady (dál-
nice), Praha,Beroun, Plzeň (- 200 Kč) a další nástupní místa dle dohody v CK. 
V TERMÍNU 29.11. 2014 NAVÍC MOŽNÝ NÁSTUP: Svitavy (+120 Kč), Litomyšl 
(+120 Kč), Vysoké Mýto (+100 Kč), Holice (+100 Kč) nebo Chrudim (+100 Kč). 

Svět křišťálů Swarovski a advent v pevnosti
Termín: 13.12. 2014 Cena: 1 490 Kč

1. den: V brzkých ranních hodinách odjezd z ČR, zastávka ve Wattens 
nedaleko Innsbrucku a prohlídka expozice Svět křišťálů Swarovski (vstup 
cca 9 EUR/os.), která je druhým nejnavštěvovanějším místem v Rakousku 
a  kde Vám bude představeno kouzlo křišťálu v  mnoha podobách. Hra 
světel, zrcadel, křišťálová stěna, největší broušený křišťál na  světě… 
Po prohlídce odjezd k pevnosti Kufstein (vstup cca 6 EUR/os.), adventní 
trh na pevnosti, jehož kouzlo umocňují starobylé zdi, podzemní chodby 
a  nazdobené vánoční stánky vonící všemožnými dobrotami. Prohlídka 
pevnosti, krátké individuální volno a následně prohlídka města Kufstein 
a adventní trh v městském parku. V podvečer odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 30 Kč.
Nástupní místa: Brno (+350 Kč), Svitavy (+120 Kč), Litomyšl (+120 Kč), Vysoké Mýto 
(+100 Kč), Holice (+100 Kč) nebo Chrudim (+100 Kč), Pardubice, Hradec Králové, 
Trutnov (+120 Kč) , Hostinné (+120 Kč), Dvůr Králové nad Labem (+120 Kč), Hořice 
(+80 Kč), Poděbrady (dálnice), Praha a další nástupní místa dle dohody v CK.

Klášter Klosterneuburg a adventní Vídeň
Termín: 7.12. 2014 – neděle Cena: 790 Kč

1. den: Odjezd v  časných ranních hodinách, zastávka u  kláštera 
Klosterneuburg, kde najdete císařské pokoje jako např. Gobelínový 
sál, Mramorový sál, Slavnostní sál. V rámci adventu se v klenutých pro-
storách kláštera koná také malý adventní trh. Poté přejezd do Vídně, 
zastávka u  zámku Schönbrunn, prohlídka zahrad a  adventního trhu 
před zámkem. Následuje přesun do centra Vídně a jeho pěší prohlídka 
s průvodcem. Poté individuální volno, které můžete využít k návštěvě 
některého z mnoha muzeí nebo k posezení v kavárně u sacher dortu. 
K večeru odjezd do ČR, příjezd ve večerních hodinách. 
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 30 Kč.
Nástupní místa: Trutnov (+120 Kč) , Hostinné (+120 Kč), Dvůr Králové nad Labem 
(+120 Kč), Hořice (+80 Kč), Hradec Králové, Pardubice, Chrudim nebo Holice, Vysoké 
Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno (- 200 Kč) a další nástupní místa dle dohody v CK.
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Adventní Krakow a solný důl Wieliczka 
Termín: 6.12. – 7.12. 2014 Cena: 1 990 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: D, G, L
1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách do Krakowa (UNESCO), 

kde nás čeká první část prohlídky města tzv. „Jagellovské 
perly“. Procházka Starým městem - Královská cesta 

- Kanovnická ulice, nejkrásnější ulice starého 
Krakowa, Floriánská brána, Hlavní náměstí 

s pouličními kavárnami a Mariánským koste-
lem, návštěva Sukiennice - na místě bývalé 
gotické tržnice se suknem, kostel Panny 
Marie s  největším gotickým vyřezávaným 
oltářem na  světě a  radniční věží. Pozdě 
odpoledne se vypravíme k  prohlídce jed-
noho z  nejatraktivnějších dolů na  světě, 

do  Solného dolu WIELICZKA (UNESCO). 
Odjezd na ubytování.

2. den: Po snídani dokončíme prohlídku Krako-
wa - mj. se projdeme židovskou čtvrtí Kazimierz 

(UNESCO), synagoga Remuh, židovský hřbitov a poté 
následuje symbol města - pahorek Wawel (Wzgórze Wawe-

lskie) s  impozantním královským zámkem a  gotickou katedrálou, 
místo korunovace polských králů, dnes se tu v kryptě nachází ostatky 
polských králů, vyhlídka na řeku Vislu. V pozdních odpoledních hodi-
nách odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 1x ubytování ve Wieliczce, 1x snídani formou 
bufetu, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK. 
Příplatky: jednolůžkový pokoj 350 Kč, za příplatek 200 Kč/os. možnost doobjednání 
večeře v  hotelu, 60 Kč komplexní pojištění vč. storna, léčebných výloh v  zahraničí, 
nástupní místo Praha nebo Poděbrady za příplatek +400 Kč/os. 
 

Advent v Salcburku a Solné Komoře 
Termín: 29.11. – 30.11. 2014 Cena: 2 950 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: H, G, L
1. den: V  ranních hodinách odjezd do  Gmundenu, tzv. „města kera-
miky“, krátká prohlídka města s  průvodcem, radnice s  keramickou 
zvonkohrou, adventní trh na  břehu Traunsee. Romantický advent 
na vodním zámku Orth (vstup cca 2,5 EUR/os.), který spojuje s pevni-
nou 123 metrů dlouhý dřevěný most. Adventní trh na nádvoří zámku. 
Přejezd k jezeru Wolfgangsee, na jehož březích se nachází 3 městečka 
St.  Wolfgang, St. Gilgen a  Strobl, mezi nimiž jezdí lodě, které se 
potkávají uprostřed jezera u  obří 19 m vysoké lucerny. V  podvečer 
odjezd na ubytování nedaleko Salcburku.

2. den: Po snídani přejezd do centra Salcburku, prohlídka města s prů-
vodcem – zámek Mirabell, rodný dům W. A. Mozarta, Salcburský dóm 
atd. Individuální volno, které je možné využít k  návštěvě některého 
z  mnoha adventních trhů v  centru města nebo na  nádvoří pevnosti 
Hohensalzburg, kam je možné vystoupat pěšky nebo vyjet lanovkou, 
případně k  posezení v  některé z  mnoha 
kaváren u pravého Sacher dortu. V podve-
čer odjezd do  ČR, návrat ve  večer-
ních/nočních hodinách. 
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 
1 x ubytování v  *** hotelu nedaleko 
centra Salcburku, 1x snídani formou 
bufetu, služby průvodce a pojiště-
ní proti úpadku CK. 
Příplatky: za  přípla-
tek 400 Kč/os. 
možnost doob-
jednání večeře 
v  hotelu, 60 Kč 
k o m p l e x n í 
pojištění vč. stor-
na, léčebných výloh 
v zahraničí.
S l e v a :  p ř i  n á s t u p u 
na trase Tábor – České Bu-
dějovice -200 Kč/os.

Adventní Krakow a solný důl Wieliczka 
Termín: 6.12. – 7.12. a 13.12. – 14.12. 2014 Cena: 2 790 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: D, G
1. den: V ranních hodinách odjezd do Krakowa - jednoho z největších 
a  nejstarších měst v  Polsku. Prohlídka města s  průvodcem - 
katedrála, ve  které bylo korunováno 37 polských králů 
a  princů, královský hrad Wavel, krakowský rynek, trž-
nice Sukiennice, Radniční věž... Ubytování nedaleko 
centra Krakowa. Individuální volno k  procházkám 
po adventních trzích, k nákupům dárků nebo pose-
zení u  hrníčku svařeného vína. Večerní Krakow 
s průvodcem nebo individuální volno.

2. den: Po snídani dokončení prohlídky Krakowa, 
krátké individuální volno a  přejezd do  cca 10 km 
vzdálené Wieliczky - jednoho z  nejproslulejších 
solných dolů na světě, který je zapsán na Seznamu 
UNESCO a  jež vznikal více než 700 let postupnou 
těžbou soli - ve středověku byla sůl mocným nástrojem 
vládců. Prohlídková trasa je dlouhá cca 3,5 km, vede nád-
herným světem solných chodníků a komor, během ní můžete 
obdivovat sochy a obrazy vytesané ze soli a spoustu dalších solných 
skvostů. V odpoledních hodinách odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 1 x ubytování v *** hotelu nedaleko centra Kra-
kowa, 1x snídani formou bufetu, vstupné do solného dolu (prohlídka 120 minut), 
služby průvodce a pojištění proti úpadku CK. 
Příplatky: za příplatek 300 Kč/os. možnost doobjednání večeře v hotelu, 60 Kč kom-
plexní pojištění vč. storna, léčebných výloh v zahraničí.
Sleva: při nástupu na trase Olomouc – Český Těšín -200 Kč/os.

Advent ve Štýru a Salcburku s čerty 
Termín: 22.11. – 23.11. 2014 Cena: 2 850 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: H, G
1. den: V  časných ranních hodinách odjezd do  Štýru – rakouské-

ho města Vánoc, vánočních ozdob a  betlémů ležícího 
na  soutoku řek. Najdeme zde největší 

betlém světa s  více než 700 figu-
rami, ale také pohyblivý betlém 

s  300 figurami od  krkonošské-
ho mistra. Nevynecháme ani 

Muzeum Vánoc, kde uvi-
díte bezpočet vánočních 
ozdob a  dekorací a  skrz 
které jezdí vánoční vláček. 
Návštěva adventních trhů 
na náměstí a na promená-

dě a adventní trh na zámku 
Lamberg. V podvečer příjezd 

do Schladmingu, kde se koná 
největší průvod čertů na celém 

světě, tzv. „Krampuslauf“ (vstup 
cca 7 EUR/osoba). Podívaná na  prů-

vod více než tisíce čertů z  celé Evropy 
v nejrůznějších maskách a s povozy, ze kterých šlehají plameny, se pro 
Vás jistě stane nezapomenutelným zážitkem. Ve  večerních hodinách 
odjezd na ubytování nedaleko Salcburku.

2. den: Po  snídani přejezd do  Salcburku, prohlídka města s  průvod-
cem - zámek Mirabell, rodný dům W. A. Mozarta, salcburský dóm 
a další. Individuální volno, které je možné využít k návštěvě adventních 
trhů v centru města – např. před Salcburským dómem na Mirabellplatz 
či k  vystoupání nebo vyjetí lanovkou na  pevnost Hohensalzburg, 
odkud jsou nádherné výhledy na celé město i nedaleké Alpy, případně 
posezení v některé z mnoha kaváren u pravého sacher dortu. V podve-
čer odjezd do ČR, návrat ve večerních/nočních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným busem, 1x ubytování v gasthofu katego-
rie *** nedaleko Salcburku, 1x snídani, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: 60 Kč komplexní pojištění vč. storna, léčebných výloh v zahraničí.
Sleva: při nástupu na trase Tábor – České Budějovice -200 Kč/os.

VÍKENDOVÉ ZÁJEZDY



Budapešť s koupáním v termálech 
Termín: 5.12. – 7.12. 2014 Cena: 2 950 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: A, G
1. den: Odjezd v pozdních večerních hodinách.

2. den: Příjezd do  Budapešti, na  úvod krátká okružní jízda městem, 
zastávka u Rybářské bašty a paláce s Matyášovým chrámem, Řetězový 
most… Pěší prohlídka vyzdobeného centra metropole s  průvodcem, 
možnost nákupů v  proslulé tržnici, adventní trhy s  mnoha lákadly - 
rukodělné výrobky, vánoční ozdoby a dekorace a pro mlsouny tradiční 
trdelník nebo maďarské klobásky. Ubytování v  hotelu v  Budapešti, 
nedaleko centra města. Večer Gellértův vrch s vyhlídkou na kouzelně 
osvětlené město.

3. den: Po  snídani odjezd do  centra Budapešti, dokončení prohlídky 
města s  průvodcem. V  odpoledních hodinách návštěva některých 
z  vyhlášených lázní - doporučujeme luxusní termální lázně Gellért 

(vstup cca 4  200 Ft), postavené v  secesním stylu, 
jež napájejí prameny známé již přes dva tisíce 

let. Lázně jsou otevřené již od roku 1918 
a najdete zde vnitřní i venkovní bazény 

s teplotou vody dosahující až 36 °C, 
perličkové koupele, saunu, parní 

lázeň a  bazén s  umělým vlno-
bitím. Případně volný program 
v  centru Budapešti – návštěva 
vybraných pamětihodností či 
posezení v  některé z  kaváren 
– doporučujeme návštěvu 
jedné z  nejstarších cukráren 
v Evropě – Gerbaud, která před 

několika lety oslavila 150. výro-
čí své existence. Předpokládaný 

odjezd do ČR cca v 16:00. Návrat 
ve večerních/nočních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 
1x ubytování v  hotelu **** nedaleko centra 

Budapešti, 1 x snídani formou bufetu, služby prů-
vodce a pojištění proti úpadku CK. 

Příplatky: 90 Kč komplexní pojištění vč. storna, léčebných 
výloh v zahraničí, možnost dokoupení večeře v hotelu za 450 Kč/ osoba.
Sleva: při nástupu v Brně -200 Kč/os.

Bratislava a Budapešť - vánoční trhy a termály
Termín: 28.11. – 30.11. 2014    Cena: 3 290 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: A, B
1. den: Odjezd v ranních hodinách z republiky do Bratislavy. Prohlídka 
nejvýznamnějších památek města, které se většinou nachází v  histo-
rickém jádru Starého města - Michalská brána - jediná z  původních 
středověkých opevnění, symbol města Bratislavský hrad, tyčící se 
na plošině 85 m nad Dunajem, katedrála sv. Martina - korunovační kos-
tel uherských králů, Františkánský kostel ze 13. stol. - nejstarší ve městě 
a místo rytířských ceremonií. Kouzelné uličky Starého města a tradiční 
vánoční trhy na Hlavním a Františkánském náměstí, výrobky z kera-
miky, vrbových proutků, včelího vosku, ale i  klobásy, kapustnice aj. 
Večer ubytování v Bratislavě. 
2. den: Celodenní výlet do  vánoční 
Budapešti, jež byla stavěna jako 
hlavní město Uherska. Prohlídka 
historických části: Buda - hradní 
čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův 
chrám, kde je uložena původní 
uherská koruna a  Pešť - impo-
zantní budova Parlamentu, 
vánoční trhy na Vörösmartyho 
náměstí, které patří k  největším 
v Evropě - tradiční lidové a řemesl-
né předměty, perníčky, langoše, sva-
řené víno, pěší zóna Váci útca a pro-
slulá tržnice, kde nakoupíme klasický uhe-
rák, čabajku, sušené papričky i maďarské víno. 
Nebo lze individuálně navštívit např: termální lázně Széchényi nebo 
lux. secesní lázně hotelu Gellért. Večer návrat na ubytování. 

3. den: Po snídani odjedeme relaxovat do termálního koupaliště Velky 
Meder. Moderní areál se řadí po  celkové rekonstrukci k  jednomu 
z  nejhezčích na Slovensku a zdejší vody přispívají k celkové regeneraci 
organismu (celodenní vstupné do termálů cca 9 €, seniorské a dětské 
slevy). V podvečerních hodinách odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 2x ubytování v hotelu v Bratislavě – 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce.
Příplatky: 1lůžk. pokoj 800 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 90 Kč. 
Sleva: při nástupu v Brně -200 Kč/os.

Trasy budou plánovány efektivně, aby vaše cestování po republice bylo co nejkratší. 
Odjezd A - Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250) 
Odjezd B - Karviná (+450), Ostrava (+450), Nový Jičín (+450), Hranice (+350), Olomouc (+250) 
Odjezd D - Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice (Chrudim), Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, M. Třebová, 
Olomouc, Brno (+200)
Odjezd E - Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice (Chrudim), Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Moravská 
Třebová, Olomouc, Hranice, Nový Jičín, Příbor, Frýdek Místek, Český Těšín, Brno (+150)
Odjezd F - Plzeň (-200) 
Odjezd G - Trutnov (+300), Dvůr Králové n. Labem (+300), Náchod (+200), Jaroměř (+100), Hořice (+100)
Odjezd H - Brno (+400), Olomouc (+300), Svitavy (+200), Litomyšl (+200), Vysoké Mýto (+200), Pardubice, H. Králové, Poděbrady (ÖMV 
dálnice), Praha
Odjezd L - Lanškroun (+150), Ústí nad Orlicí (+200), Česká Třebová (+100)

Odjezd České Budějovice – u zájezdů směřujících do Rakouska a Itálie je možný po dohodě s CK. 

L2 - Brno (+400), Svitavy (+330), Pardubice (+330), Hradec Králové (+330), Poděbrady – ÖMV dálnice (+230), Praha
L3 - Opava (+430), Havířov (+430), Ostrava (+430), Frýdek Místek (+430), Nový Jičín (+430), Hranice (+430), Přerov (+430), Olomouc (+430), Praha

Svozová místa leteckých zájezdů  

Nástupní místa autokarových zájezdů 

8



Vídeň - kouzlo adventu, zámek Schönbrunn, 
Belvedere a Hofburg
Termín: 13.12. – 14.12. 2014 Cena: 2 390 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: A
1. den: Odjezd v   ranních hodinách do  vánočně osvícené Vídně 
(UNESCO). Návštěvu rakouské metropole zahájíme pěším okruhem 
po  slavné Ringstrasse - majestátní budova Opery, náměstí Hoher 
Markt - nejstarší náměstí ve Vídni, Figarohaus - zde bydlel a  složil Fi-
garovu svatbu W. A. Mozart, monumentální Dóm sv. Štěpána, Stará 
Radnice, Hofburg - bývalá císařská rezidence, procházka po Augusti-
nerstrasse se souborem náměstí a paláců, Vídeňský vánoční trh před 
Novou radnicí - individuální volno, vánoční atmosféra, známý srdíčkový 
strom, horký punč, neodolatelná vůně pečených kaštanů a jablek...Ve-
čer odjezd na ubytování.

2. den: Po snídani navštívíme předvánočně vyzdobený zámek Schön-
brunn (UNESCO), zde se v roce 1830 narodil císař František Josef I. Vnitř-
ní vybavení ve  stylu rokoka láká překrásnými interiéry, exteriéry nás 
okouzlí překrásnými zahradami a vánočním trhem u zámku - tradiční 
výrobky ručních řemesel, šperky a rustikální ozdoby na stromeček. S vá-
noční Vídní se rozloučíme u barokního zámku Belvedere - okouzlující 
vánoční vesnička, vánoční pochoutky, řemeslné výrobky i leccos k du-
chovnímu prožitku Vánoc. V podvečerních hodinách odjezd do ČR. 
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování v  hotelu - 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 1x snídani, průvodce.
Příplatky: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 60 Kč, nástup Praha 400 Kč/os.
Sleva: nástup v Brně -200 Kč/os.

Mnichov a andělští muzikanti v Augsburgu
Termín: 05.12. – 06.12. 2014 Cena: 2 990 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: A, B, F
1. den: Odjezd v  časných ranních hodinách z  ČR (dle míst nástupů). 
V  poledních hodinách příjezd do  Mnichova. Navštívíme rušné uličky 
starého města s  jeho památkami a  kostely - kostel sv. Petra, věhlas-
ná zvonkohra na Nové radnici, Stará radnice, kostel sv. Michaela aj., 
hlavní nákupní třída Kaufinger Strasse..., následuje prohlídka centra 
města v  okolí Mariánského náměstí vč. slavného středověkého trhu 
Christkindlmarktem navazujícího na  Kripperlmarkt na  náměstí Ri-
dermarkt - skvělá podívaná s neodolatelnými lákadly na trzích: pečená 
jablka, bavorské klobásky, svařené víno (Glühwein), ručně vyráběné oz-
doby. Individuální volno, ubytování v Mnichově.

2. den: Pro ty z Vás, kdo dáte přednost zábavě, koupání a  relaxaci je 
připravena fakult. dopolední návštěva termálního parku Erding Bad 
- gigantický termální svět se rozkládá na ploše 145 tisíc metrů čtvereč-
ních a skládá se z pěti vzájemně oddělených, ale přitom úzce propo-
jených částí (realizace – min. 15 účastníků). Ostatní dokončí prohlídku 
Mnichova s průvodcem, Residenz aj., event. vánoční nákupy. Odpo-
ledne všichni odjedeme do nedalekého a  jednoho z nejstarších měst 
v Německu Augsburgu - prohlídka půvabného starého města - rene-
sanční radnice, chrám Panny Marie, velkolepý bulvár Maximilianstrasse 
s paláci bohatých kupců. K večeru se přesuneme na Radniční náměstí 
- krásný vánoční trh, velkolepá magická světelná show na budově rad-
nice a andělští muzikanti na radničním balkonu 
- jeden z  nejhezčích adventních zážit-
ků. Ve  večerních hodinách odjezd 
do republiky, návrat v časných 
ranních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu 
lux. klim. busem, 1x uby-
tování v  hotelu v  Mni-
chově - 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 1x 
snídani, průvodce. 
Příplatky: 1lůžk. 
pokoj 800 Kč, 
komplex. pojiš-
tění vč. storna 
zájezdu 90 Kč.

Adventní Vídeň a představení 
ve Vídeňské Státní opeře 
Termín: 6. – 7.12. 2014 Cena: 2 490 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: A
1. den: Odjezd v ranních hodinách do vánoční Vídně (UNESCO), před 
polednem příjezd a následuje první část prohlídky historické části měs-

ta okolo Stephansdomu - katedrála 
sv. Štěpána, úzké středověké 

uličky mezi barokními bu-
dovami a  šlechtickými 

domy, Figarohaus - 
zde bydlel a  složil Fi-

garovu svatbu W. A. 
Mozart, Hofburg – 
bývalá císařská rezi-
dence aj. Individu-
ální volno na  Rad-
ničním náměstí 

k  návštěvě slavné-
ho adventního trhu 

Christkindlmarkt. 
Doporučujeme i  jab-

lečný štrůdl nebo dortík 
Sacher v jedné z vídeňských 

kavárniček. K  večeru se odje-
deme ubytovat a  zájemci o  bohatý 

kulturní zážitek odjedou večer místní dopravou s průvodcem na před-
stavení do  Vídeňské Státní opery, která je jednou z  nejpřednějších 
operních scén světa a první budova, kterou nechal postavit František 
Josef I. na prestižní Ringstrasse. Po představení návrat na hotel. Ostatní 
individuální volno ve Vídni.

2. den: Po snídani dokončíme 
prohlídku historické Víd-
ně – procházka po  Au-
gustiner strasse se 
souborem náměstí 
a  paláců, Albertina, 
projdeme po  živo-
tem pulzující ulicí 
Graben a  odjede-
me navštívit před-
vánočně vyzdobe-
ný zámek Schön-
brunn (UNESCO), 
zde se v  roce 1830 
narodil císař František 
Josef I. Vnitřní vybavení 
ve  stylu rokoka láká překrás-
nými interiéry, exteriéry nás okouzlí 
překrásnými zahradami a vánočním trhem u zámku - tradiční výrobky 
ručních řemesel, šperky a rustikální ozdoby na stromeček... V podvečer-
ních hodinách odjezd do republiky. 
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování v hotelu ve Vídni - 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 1x snídani, pobytovou taxu, průvodce.
Příplatky: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 60 Kč, nástup Praha 400 Kč/os.
Sleva: nástup v Brně -200 Kč/os.

Poznámka pro zájemce o  lístky 
na představení ve Vídeňské Stát-

ní opeře! Vstupenky na představení 
Popelka (06.12.2014) nejsou v ceně 

zájezdu. Bližší informace o konkrét-
ním představení a ceně podá CK. 

Ceny vstupenek střední a vyšší tří-
dy se pohybují v rozmezí 50 -120 €, 
dle vašeho výběru. Většina vstu-
penek se prodává měsíce dopře-
du a bývají velmi brzo vyprodá-

ny. Z tohoto důvodu je nutná vaše 
včasná rezervace! Na představení 

postačí formální společenský oděv.

Ředitelství Státní opery ve Vídni si vy-
hrazuje právo na změnu programu i pří-

padnou změnu sólistů.
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Salcburk - město adventu 
a termální wellness pod Alpami
Termín: 06.12. – 07.12. 2014 Cena: 2 790 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: A
1. den: V  časných ranních hodinách odjezd z  re-
publiky, kolem poledne příjezd do  vánočního 
Salcburku, prohlídka historického jádra 
(UNESCO), které se rozprostírá mezi 
horou Mönchsberg (Mnišská hora) 
a řekou Salzach, po trase - náměstí 
Domplatz s velkolepou katedrá-
lou, náměstí Residenzplatz se 
známou zvonkohrou, Getrei-
degasse – jedna z  nejdelších 
a  nejmalebnějších ulic v  his-
torickém centru, Mozartův 
rodný dům aj. Na  závěr dne 
navštívíme „Ježíškův trh“ 
na  náměstí před Salcburským 
dómem a  na  Rezidenčním 
náměstí. Ochutnáme pečené 
kaštany, pražené mandle, horký 
punč nebo svařené víno. Trh byl 
společně s  vánočními trhy ve  Vídni, 
Paříži, Amsterdamu a Norimberku vyhlá-
šen za jeden z nejkrásnějších v Evropě. 

2. den: Po  snídani navštívíme léčivé termální láz-
ně Bad Vigaun. Pohodové lázně v blízkosti Salc burku nám nabídnou 
dopolední odpočinek a doplnění energie. K dispozici jsou tři moderní 
bazény s  teplotou vody 28 - 36˚C, velká panoramatická okna odkrý-
vají výhled na  fascinující svět hor a  ideálním způsobem tak přispívají 
k uklidnění a relaxaci. Voda z pramene Barbora je používána v rámci léč-
by poruch pohybového ústrojí, revmatismu a únavy. V oddělení saun 
najdeme tradiční finské sauny, aroma parní lázeň, parní solnou lázeň, 
infrakabiny aj. Odpoledne nás čeká skutečný klenot mezi adventními 
trhy v  Salcburku tzv. Hellbrunnské adventní okouzlení, romantic-

ký, nápaditý a  staromódně nostalgický trh 
na  nádvoří Hellbrunnského zámku. 

Cestu nám budou lemovat 
hořící pochodně, pochut-

náme si na  vánočním 
cukroví a  budeme 

obdivovat obrovský 
adventní kalendář. 

Tímto se rozlou-
číme se Salcbur-
kem a v podve-
čer odjedeme 
do ČR. 
Cena zahrnu-
je: dopravu lux. 
klim. busem, 

1x ubytování v ho-
telu - 2lůžk.pokoje 

s  příslušenstvím, 
1x snídani, průvodce.

Příplatky: 60 Kč kom-
plexní pojištění vč. stor-

na, léčebných výloh v  za-
hraničí.

Sleva: při nástupu na trase Tábor 
– České Budějovice -200 Kč/os.

Bavorská města Vánoc 
Norimberk - Regensburg - Rothenburg
Termín: 13.12. – 14.12. 2014 Cena: 2 990 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: A, F
1. den: Odjezd v časných ranních hodinách z ČR do středověkého dra-

hokamu Bavorska Rothenburg ob der Tauber - idylické dláždě-
né uličky, rozházené domky, městské hradby, neuvěřitelně 

malebné městečko s  krásným adventním trhem a  vá-
noční atmosférou - náměstí Markt, radnice s vyhlídkou 

- výhledy na řeku Tauber, kostel sv. Jakuba - význam-
né poutní místo..., ochutnejte místní specialitu 

Schneeballen. Po návštěvě a prohlídce odjedeme 
do Norimberku, ubytování a podvečerní vánoč-
ní trh Christ kindlmarkt v  samém centru Alt-
stadtu, nejslavnější z celého Německa. Ochut-
náme tradiční Bratwürste (klobásky) a  Lebku-
chen - velké, měkké perníkové tvary tradičně 
prodávané v době Vánoc.

2. den: Dokončení prohlídky města - zrestauro-
vané historické jádro - kostel Panny Marie, Krás-

ná fontána, kostel sv. Sebalda, dům A.  Dürera, 
obrovský hrad Kaiserburg (Císařský palác). Ná-

sleduje památka UNESCO – Regensburg (Řezno). 
Prohlídka starobylého a středověkého města na břehu 

Dunaje, majestátní katedrála sv. Petra, oblouková brána 
Porta Praetoria, Stará kaple, Kamenný most, křivolaké uličky 

a  všudypřítomné vánoční trhy, patřící k  těm nejhezčím. Navští-
víme tradiční Regensburský vánoční trh na  náměstí Neupfarrplatz, 
pochodněmi osvětlené trhy u  paláce, řemeslné výrobky - výroba sví-
ček, keramických hrnců, foukání skla. V podvečerních hodinách odjezd 
do ČR. 
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování v  hotelu v  Norimberku - 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x snídani, průvodce.
Příplatky: 1lůžk. pokoj 400 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 60 Kč. 

Vánoční romantika Bavorska a zámky Ludvíka II. 
Termín: 06.12. – 07.12. 2014 Cena: 2 990 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: G, H
1. den: Odjezd z  republiky v  nočních až časných ranních hodinách 
(dle míst nástupů). V poledne příjezd k prohlídce pohádkového zámku 
Neu schwanstein na  břehu Labutího jezera - Schwansee, zámek byl 
postaven v  letech 1869 - 86 Ludvíkem II. Následuje romantické a vá-
nočně vyzdobené městečko Füssen s krásnými adventními trhy ve sta-
ré části města - umělecká řemesla, chutné vánoční dárky. Večer odjezd 
na ubytování.

2. den: Po snídani přejedeme vánoční poetickou krajinou do bavorské-
ho přístavního městečka Prien, na břehu jezera Chiemsee - největší ba-
vorské jezero s řadou ostrovů. Odtud fakult. odplujeme lodí na ostrov 
Herreninsel, prohlídka slavného zámku Ludvíka II. Herrenchimsee, 
jenž je replikou Versailles - překrásné interiéry a francouzská zahrada. 
Pokračujeme na  ostrov Fraueninsel s  půvabným vánočním trhem, 
který patří k  nejromantičtějším z  celého Německa. Můžeme se těšit 
na  příjemnou adventní procházku, na  vánoční dobroty, punč, umě-
lecká řemesla, dřevořezbu... Jako speciální lahůdka rybářů z ostrova se 
nabízejí rybí speciality. V podvečerních hodinách odjezd do ČR, před-
pokládaný příjezd v pozdních večerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování v  hotelu - 2lůžk.pokoje 
s příslušenstvím, 1x bufetovou snídani, průvodce.
Příplatky: 1lůžk. pokoj 700 Kč, 60 Kč komplexní pojištění vč. storna, léčebných výloh 
v zahraničí.
Sleva: nástup v Praze -200 Kč/os.
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Advent v Římě 
Termín: 04.12. – 07.12. 2014 Cena: 12 990 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: L2, L3
1. den: Dle letového řádu odlet s českým průvodcem z Prahy. Po pří-
letu do Říma transfer do hotelu ve městě. Individuální vol-
no, alternativně procházka s průvodcem po slavnostně 
vyzdobeném městě, plném betlémků a vánoční at-
mosféry. 

2. den: Řím - Vatikán (UNESCO) - celodenní 
prohlídka města, Svatopetrské náměstí vč. 
chrámu sv. Petra se slavnou Michelangelo-
vou Pietou, Vatikánská muzea, Sixtinská 
kaple. Mimo jiné navštívíme spleť úzkých 
uliček u Piazza Navona s Berniniho fon-
tánou, Andělský hrad, Pantheon, baziliku 
S. Giovanni in Laterano, Španělské schody 
a Fontánu di Trevi. Večerní město, indi-
viduální volno.

3. den: Řím – antické velkoměsto - Forum 
Romanum, Koloseum - nejvýznamnější řím-
ský amfiteátr, Kapitol, jezdecká socha Mar-
ka Aurelia, Palatin, Císařská fóra, bazilika San 
Gio vanni in Laterano, kostel San Pietro in Vin-
coli (Michelangelův Mojžíš), atmosféra večerního 
města, vánoční trhy.

4. den: Individuální volno ve vánočně laděném městě a dle 
letového řádu transfer na letiště, odlet do Prahy.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Řím – Praha, letištní poplatky a taxy, 
transfer z/na letiště, 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x sní-
dani, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč, rezervace vstupenky do Va-
tikánských muzeí 590 Kč (mladší 18 let 350 Kč), sdružené vstupné do Kolosea, Fora 
Romana a Palatinu 420 Kč (18-25 let 290 Kč, do 18 let 70 Kč).

Advent v Drážďanech, Míšeň, Pirna a Königstein 
Termín: 13.12. – 14.12. 2014 Cena: 2 490 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: G, H
1. den: V ranních hodinách odjezd do Drážďan, prohlídka města a jeho 
největších pamětihodností s  průvodcem, procházka po  Brühlské 
terase, Zwinger, kostel Frauenkirche, Semperoper, adventní trh 
Striezelmarkt s největší dřevěnou pyramidou světa. Individuální volno 
k  návštěvě některého z  mnoha adventních trhů, ochutnání tradiční 
pochoutky od drážďanských pekařů vánoční štóly či jiné z nepřeberné-
ho množství sladkých i slaných dobrot, které místní trhy nabízí, případ-
ně k procházce po vánočně vyzdobeném městě a vstřebávání adventní 
atmosféry. Ve večerních hodinách odjezd na ubytování.

2. den: Po  snídani odjezd do  Míšně, krátká prohlídka města, kostel 
Panny Marie s nejstarší porcelánovou zvonkohrou v Evropě, pro zájemce 
návštěva porcelánky, kde nahlédnete do zákulisí výroby světoznámého 
míšeňského porcelánu. Krátká zastávka v Pirně, historickém městečku 
na  břehu Labe, prohlídka zrekonstruovaného náměstí s  adventním 
trhem a přejezd k pevnosti Königstein (vstup cca 6 EUR/ osoba), kde 

najdete romantický historický adventní trh se 
spoustou středověkých stánků, ukázky 

řemesel, nejdelší adventní kalendář 
v  Německu dlouhý 112 metrů. 

Možnost prohlídky více než 
400 let staré pevnosti. V pod-

večer odjezd do ČR a příjezd 
ve večerních hodinách. 
Cena zahrnuje: dopravu klim. 
busem, 1 x ubytování v  *** 
hotelu, 1x snídani formou bufe-
tu, služby průvodce a  pojištění 
proti úpadku CK. 

Příplatky: 60 Kč komplexní pojiš-
tění vč. storna, léčebných výloh 

v zahraničí.
Sleva: při nástupu na trase Lovosice – 

Ústí nad Labem -200 Kč/os.

Advent v metropolích 
Termín: 5.12. – 7.12. 2014 Cena: 2 950 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: A, G
1. den: V pozdních večerních hodinách odjezd z ČR. 

2. den: V  ranních hodinách příjezd 
do  Budapešti, zastávka u  Rybářské bašty 

a  paláce s  Matyášovým chrámem, 
Řetězový most... Pěší prohlídka vyz-

dobeného centra metropole s  prů-
vodcem, adventní trhy s  mnoha 

lákadly – rukodělné výrobky, 
vánoční ozdoby a  dekorace 
a  pro mlsouny tradiční trdel-
ník nebo maďarské klobás-
ky. V  odpoledních hodinách 
buď individuální volno nebo 
návštěva některých z vyhláše-
ných lázní – doporučujeme 

luxusní termální lázně Gellért 
(vstup cca 3  800 Ft), postave-

né v  secesním stylu, jež napájejí 
prameny známé již přes dva tisíce 

let. Lázně jsou otevřené již od roku 
1918 a najdete zde vnitřní i venkovní 

bazény s  teplotou vody dosahující až 
36  °C, perličkové koupele, saunu, parní 

lázeň a  bazén s  umělým vlnobitím. K  večeru 
přejezd na  ubytování. Pro zájemce večer Gellértův 

vrch s vyhlídkou na kouzelně osvětlené město. 

3. den: Po snídani přejezd do Vídně a pěší prohlídka města s průvod-
cem. Individuální volno, které můžete využít např. k návštěvě některého 
z mnoha muzeí nebo k posezení u pravé vídeňské kávy a Sacher dortu. 
Volný čas můžete také strávit prohlídkou adventních trhů, kterých tu 
najdete opravdu hodně. Obecně nejznámější je ten před vídeňskou 
radnicí, ujít si nenechte ani adventní trh na Maria-Theresien Platz 
nebo trh uměleckých řemesel na náměstí Karlsplatz. Případně 
můžete dojet metrem k zámku Schönbrunn a pro-
hlédnout si adventní trh před zámkem a vychut-
nat si prohlídku vnitřních prostor zámku s výkla-
dem v češtině. V podvečer odjezd do ČR a návrat 
ve večerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 1 x ubytování 
v hotelu **** nedaleko centra Budapešti, 1 x snídani for-
mou bufetu, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK. 
Příplatky: 90 Kč komplexní 
pojištění vč. storna, 
léčebných výloh 
v zahraničí, mož-
nost dokoupení 
večeře v  hotelu 
za 450 Kč/osoba.
Sleva: při  ná-
s t u p u  v   B r n ě 
-200 Kč/os.
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Vánoční Londýn a nákupy na Oxford Street  
Termín: 27.11. – 30.11. 2014  Cena: 10 490 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: L2, L3
1. den: Odlet z  Prahy s  českým průvodcem do  Londýna. Transfer 
na hotel v Londýně a dle časových možností prohlídka města. 

2. den: Po  snídani přejedeme místní dopra-
vou do  předvánočního centra Londýna 
a  prohlídku města zahájíme ve  čtvr-
ti Westminster - většina zdejších 
památek je nějakým způsobem 
spojena s  královským dvorem, 
parlamentem nebo angli-
kánskou církví. Od  domi-
nanty jižního břehu Temže, 
London Eye s  krásným 
výhledem na  Houses of 
Parliament a  Big Ben se 
přes Westminster Bridge 
vydáme do  vládní čtvrti 
Whitehall, kolem sídla premi-
éra Downing Street a  Horse 
Guard, na  slavné Trafalgar 
Square - turistický střed 
Londýna se sochou admirála 
Nelsona. Prohlédneme si půvabné 
místo pouličního umění, trhů, obchůdků 
a občerstvení všeho druhu Covent Garden, 
ideální místo pro odpočinek. Přes Shaftesbury 
Avenue se vydáme na návštěvu čtvrti West End - Piccadilly Circus se 
sochou Eróta, pro Londýňany Hub of the World, neboli „pupek světa“. 
Pokračujeme po ulici Piccadilly, přes Green Park k Buckinghamskému 
paláci (oficiální sídlo královny Alžběty II.) a  dále k  nejvýznamnější 
duchovní stavbě Londýna opatství Westminster Abbey (UNESCO) - 
jeden z nejnavštěvovanějších křesťanských kostelů, který hrál klíčovou 
roli v  dějinách Anglie. V  podvečerních hodinách možnost nákupů, 
návrat na hotel s průvodcem nebo individuálně. 

3. den: Druhá část prohlídky Londýna, prohlédneme si pevnost Tower 
(UNESCO) - Bílá věž se sbírkami exponátů Královské zbrojírny, kaple sv. 
Jana Kazatele - nejstarší kostel v  Londýně, Waterloo Barracks 
s  korunovačními klenoty Anglie. Dále navštívíme nejstarší 
londýnské části City a  Southwark - mj. prohlídka St. 
Paul‘s Cathedral s vánočním stromem, Shakespearovo 
divadlo Globe, Millenium Bridge aj. V  odpoledních 
hodinách možnost nákupů v obchodních domech či 
na  slavné Oxford Street. Návrat na  hotel s  průvod-
cem nebo individuálně. 

4. den: Dle časových možností v návaznosti na letový 
řád individuální volno v Londýně, nákupy nebo lodní 
výlet po Temži. Transfer na letiště a odlet do Prahy.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Londýn - Praha, 2 kabi-
nová zavazadla (jedno příruční - malé, druhé do  10ti kg) dle pravidel 
letecké společnosti, transfery z/na letiště, 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce.
Příplatky: 1lůžk. pokoj 2 290 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč.
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Širší nabídku adventních zájezdů 
najdete na www.datour.cz a www.redok.cz

Adventní Řím – věčné město vánoční trhy
na římských náměstích, výstavy betlémků
Termín: 10.12. – 14.12. 2014 Cena: 5 990 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: A, B, G, L
1. den: V poledních hodinách odjedeme z ČR do Itálie.

2. den: V  ranních hodinách příjezd do  Říma - celodenní prohlídka 
vánočního Vatikánu - hlavního města katolické církve - velko-

lepé náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z dórských 
sloupů, vánoční strom, betlém v  životní velikosti, maje-

státní bazilika sv. Petra, na  jejíž výzdobě se podíle-
li Raffael, Michelangelo a  další - možnost výstupu 

na  kopuli baziliky s  omračujícím výhledem na  celý 
Řím. Mohutná vznešenost sv. Petra naše očeká-
vání nezklame - Michelangelova Pietà, Stolec sv. 
Petra od Berniniho, velkolepá Vatikánská muzea 
s úchvatnými skvosty a sbírkami antického umění, 
nenecháme si ujít Raffaelovy Stanze, Pinakotéku 
a  samozřejmě Sixtinskou kapli - s  nejslavněj-
ším uměleckým dílem na světě - Michelangelovy 

fresky na klenutém stropě a Poslední soud. Na při-
lehlém náměstí Piazza del Risorgimento bude-

me mít možnost navštívit vánoční trh. Procházka 
k Andělskému hradu a na náměstí Piazza del Popolo 

s kostelem Santa Maria del Popolo (Carvaggiovy obra-
zy). Odjezd na ubytování a večeři do hotelu.

3. den: Starověké srdce Říma. Procházka po  Posvátné cestě 
(Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská - Koloseum 

s vánočním stromem - symbol města, Forum Romanum - s pozůstat-
ky budov, chrámů i  dalších objektů patřících neodmyslitelně k  Římu 
v  1. - 4. stol., císařská fóra, Pantheon - nejlépe dochovaná stavba 
z dob římské antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství. 
Individuální volno v  Římě, romantická vánoční atmosféra římských 
uliček, skvostná pouliční výzdoba. Návrat na večeři a nocleh. 

4. den: Dokončení prohlídky Říma - nejznámější a nejhezčí památky. 
Kapitol (socha vlčice) - náměstí navržené Michelangelem s  nádher-
nými paláci se vzácnými sbírkami soch i  obrazů, kašnou a  jezdeckou 
sochou Marca Aurelia z  2. stol., nezapomenutelné vánoční trhy 

na  Piazza Navona - barokní náměstí obklopené kavárničkami 
s Berniniho fontánou čtyř řek (Fontana dei Quattro Fiumi) 

– vyzdobené stánky, tradiční cukroví, betlémy. Piazza 
di Spagna se Španělskými schody, Fontana di Trevi 

– největší římská fontána je díky Felliniho filmu „La 
Dolce Vita“ známá po celém světě. Možnost náku-
pů a  občerstvení v  kouzelných uličkách Říma. 
Ve večerních hodinách odjezd do republiky. 

5. den: Předpokládaný návrat do ČR v odpoled-
ních hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování 
v hotelu*** u Říma - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x polo-

penzi (rozšířené snídaně, večeře menu), průvodce. 
Příplatky: 1lůžk. pokoj 990 Kč, komplexní pojištění vč. storna zájez-

du 150 Kč, rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (mladší 
18 let 350 Kč), sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 420 Kč 

(18-25 let 290 Kč, do 18 let 70 Kč).



Madrid a vánoční trhy na Plaza Mayor 
Termín: 11.12. – 14.12. 2014  Cena: 12 990 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: L2, L3
1. den: Dle letového řádu odlet s  českým průvodcem z  Prahy, přílet 
do královského města Madrid. Transfer na ubytování do hotelu. Dle 
časových možností podvečerní  procházka osvětlenou španěl-
skou metropolí.

2. den: Po  snídani prohlídka historického Madridu. 
Podíváme se na  náměstí Sluneční brány (Puerta del 
Sol), které je opravdovým srdcem celého Španělska. 
Odtud budeme pokračovat ke Královskému divadlu 
a  na  Východní náměstí (Plaza Oriente). Navštívíme 
přepychový Královský palác (Palacio Real), stavbu, 
jež se řadí mezi nejrozsáhlejší svého druhu v Evropě. 
Velkolepost palácového komplexu podtrhuje přilehlá 
katedrála Almudena. Odpoledne navštívíme ulice 
starého Madridu. Po Calle Mayor, k půvabné Plaza de 
la Villa až na impozantní Plaza Mayor, hlavní madridské 
náměstí. Do obdélníku uzavřené domy tmavě rudé barvy, 
jejich balkony, ozdobné věžičky, mansardová okna i  jezdecká 
socha Filipa III. vytvářejí úchvatnou prostoru. V minulosti náměstí 
sloužilo jako aréna pro býčí zápasy nebo jako místo inkvizičních proce-
sů. My sem zavítáme na krásné vánoční trhy, které znásobují ojedině-
lou atmosféru a podtrhují neobyčejný genius loci. 

3. den: Dopoledne je pro zájemce připraven fakult. výlet za  hranice 
města. Společně místní dopravou odjedeme k  prohlídce monumen-
tálního paláce a  kláštera Filipa II. El Escorial, který leží na  severo-

západ od  Madridu na  úpatí pohoří 
Sierra de Guadarrama. Stavba 

odráží královu oddanost 
katolické víře, k  níž se 

přidává nespočet 
uměleckých děl, 

Královská knihov-
na, mramorový 
Královský pante-
on atd. Po návra-
tu do  metropole 
nás čeká pro-
hlídka další části 

Madridu. Vydáme 
se na  Paseo del 

Prado, třídu umění 
světového věhlasu. 

Na  pár set metrech 
zde stojí trojice skvost-

ných uměleckých sbírek, 
jíž dominuje skvělé Museo del 

Prado. Tato galerie v  sobě soustře-
ďuje největší kolekci španělských mistrů na  světě. Na  stěnách visí 
mj. obrazy Velázqueze, Goyi, El Greka, Zurbarána, Ribery či Murilla. 
Na  své si však přijdou také milovníci děl italských, francouzských 
nebo anglických malířů. Především 20. století je pak zastoupeno 
v  Museo Reina Sofía, jehož nejznámějším exponátem je přeslav-
ná Picassova Guernica. Pozadu rozhodně nezůstává ani Museo 
Thyssen-Bornemisza, na  jehož stěnách je dokumentováno osm 
století výtvarného umění.

4. den: Po  snídani dokončíme prohlídku města. Projdeme 
se po  okázalé Calle Alcalá, dále po  rušné Gran Vía, 
zamíříme na  Plaza Cibeles a  přijdeme až k  Parku 
Retiro. Individuální volno a dle letového řádu transfer 
na letiš tě a odlet do Prahy.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha 
- Madrid - Praha, letištní taxy a  poplatky, 
transfer z/na letiště, kabinové zavazadlo 
dle pravidel letecké společnosti, 3x uby-
tování v hotelu v centrální části Madridu 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x sní-
dani, průvodce.
Příplatky: 1lůžk. pokoj 1 990 Kč, komplex. pojištění 
vč. storna zájezdu 120 Kč.
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Milano – adventní víkend v Itálii 
a světové Vánoční trhy řemesel, nákupy 
Termín: 04.12. – 07.12. 2014  Cena: 10 990 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: L2, L3
1. den: Dle letového řádu odlet s  českým průvodcem 

z Prahy, přílet do Milana - pulzující město Lombardie, 
město umění, designu a světové módy. Transfer 

na ubytování do hotelu. Následuje  prohlídka 
Piazza Duomo se slavnou milánskou gotic-

kou katedrálou Duomo – fantastický sou-
bor vznosných pilířů, vyhlídka ze střechy 
katedrály, kde za jasného počasí můžeme 
vidět i  Alpy, honosná obchodní pasáž 
Galleria Vittorio Emanuele II. – zde 
můžeme v Il. Salotto ochutnat údajně nej-

lepší kávu v  Miláně, budova Pinacoteca 
di Brera – jedna z  nejslavnějších italských 

obrazáren s  díly od  A. Mantegny, Rafaela, 
Belliniho, Rembrandta a  dalších mistrů. 

Vánoční atmosféra historického centra, indivi-
duální volno, návrat na hotel. 

2. den: Navštívíme Castello Sforzesco – původně pevnost 
Viscontiů, rozlehlý zámek s  řadou nádvoří, arkádový dvůr Cortile della 
Rocchetta, světoznámá muzea např: Museo d´Arte Antica a  známé 
vánočními trhy před zámkem. Ochutnáme Panettone, vždyť 
Vánoce v  Itálii a  Panettone jsou jedno. Navštívíme i  Zlatý čtyřúhelník 
Quadrilatero d´Oro. Obchody a butiky všech proslulých módních návr-
hářů. Individuální volno k  procházkám a  nákupům v  pavoučích sítích 
úzkých, dlážděných milánských ulic. 

3. den: Ráno po  snídani odjedeme k  milánskému Fieramilano, kde 
navštívíme světové Vánoční trhy řemesel  - lidové tradice, krása 
řemesel, vystavovatelé ze 130 zemí celého světa, přes 3  000 expozic, 
originální vánoční dárky, italská káva, tropické koktejly. Ponoříme se 
do  vůní francouzských parfémů, chuťové buňky budeme rozmazlo-
vat pokrmy s  indickým kořením, zaposloucháme se do  rytmu bubnů 
Senegalců, navštívíme africké tržiště, meditační náladu nasajeme 
u tibetského domu nebo koupíme svetřík z vyhlášeného kašmíru. Pro 
ty z vás, kdo nechtějí na Vánoční trhy, individuální volno ve městě - 
bohaté možnosti nákupů, návštěvy muzeí a galerií, ev. návštěva centra 
Fashion District - jeden z největších outletů v Evropě - opravdový ráj 
nákupů.

4. den: Po  snídani dokončíme prohlídku města s  průvodcem - diva-
delní muzeum v La Scala, honosné paláce, slavné kostely vč. chrámu 
sv. Ambrože. Individuální volno, dle letového řádu transfer na  letiště 
a odlet do Prahy.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Milano - Praha, letištní taxy a poplatky, 
kabinové zavazadlo dle pravidel letecké společnosti, transfer z/na letiště, 3x ubyto-
vání v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím – poloha hotelu na trase MHD, 3x 
snídani, pobytovou taxu, průvodce.
Příplatky: 1lůžk. pokoj 1 990 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč. Pro 
zájemce možnost zajištění prohlídky fresky Leonarda da Vinciho „Poslední večeře 
páně“ v Chiesa di Santa Maria delle Grazie – cena 450 Kč. Doporučujeme velmi včas-
nou rezervaci, bližší info v CK.
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Paříž a Brusel – nejkrásnější adventní trhy 
Termín: 03.12. – 07.12.2014 Cena: 5 190 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: A, B, F
1. den: Odjezd ve večerních hodinách z ČR.

2. den: Ráno příjezd do  hlavního města Belgie Bruselu, oděného 
do  vánočního hávu. Prohlídka historického města - gotická radnice 
z 15. stol. (Hôtel de Vile), socha sv. Michala – patrona Bruselu, cechovní 
domy, galerie sv. Huberta, nejstarší nákupní pasáž v Evropě, postavená 
v roce 1845, katedrála sv. Michala a Guduly, královský palác, parlament-
ní čtvrť... a především vánočně laděné náměstí Grand Place (UNESCO), 
barvitá událost, jedno z  nejkrásnějších náměstí Evropy, nádherné 
vánoční trhy, betlémy, horká čokoláda. Individuální volno k prohlídce 
vánočních trhů či posezení v kavárničkách úzkých uliček města. 

3. den: Po  snídani odjedeme do  Paříže – sváteční předvánoční 
atmosféra. Prohlídka významných památek Paříže – Vítězný 

oblouk, 50 m vysoký Arc de Triomphe byl vystavěn na  příkaz 
Napoleona, nejznámější monument města Eiffelova 

věž, nádherné výhledy na  Paříž, třída Champs 
Elysées a  její slavné vánoční trhy - nádherné 

osvětlení zkrášluje již tak nejkrásnější 
bulvár na  světě, náladu Vánoc navodí 

i  prodejní stánky ve  formě dřevěných 
chatiček, které lemují Champs Elysées 

od  Vítězného oblouku na  náměstí 
Svornosti (Place de la Concorde). 
Během procházky můžete nakoupit 
vánoční dárky nebo si dát svařené 
víno či něco chutného z  regionu: 
foie gras, šunku, šampaňské... 
Následuje podvečerní Montmartre 

- umělecká atmosféra, krásný výhled 
na  Paříž, náměstí malířů Place de 

Tertre a  poslední zdejší mlýn Moulin 
de la Galette, Moulin Rouge, bazilika 

Sacré-Coeur.

4. den: Celodenní prohlídka nejznámějších 
památek města – historické centrum Paříže - 

ostrov La Cité - katedrála Notre Dame - proslavená 
románem V. Huga „Zvoník u  Matky boží“, Prefektura, 

Justiční palác, Louvre, všudypřítomné adventní trhy, možnost nákupů 
a podvečerní fakult. projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem 
na  pařížské památky. Ve  večerních 
hodinách odjezd do ČR.

5. den: Příjezd 
do republiky v poled-
ních hodinách.
Cena zahrnuje: 
dopravu lux. klim. 
busem, 2x uby-
tování v  hotelu 
– 2lůžk. pokoje 
s  příslušen-
stvím, 2x snída-
ni, průvodce.
Příplatky: 
1lůžk. pokoj 
1 000 Kč, kom-
plex. pojištění 
vč. storna zájezdu 
150 Kč. 
Sleva: 3. osoba 
na pokoji 400 Kč.

Kouzlo Vánoc v zemích Beneluxu: Luxemburg 
- Valkenburg - Brusel - Bruggy - Amsterdam
Termín: 03.12. – 07.12. 2014  Cena: 5 990 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: A, B, F
1. den: Odjezd v podvečerních hodinách z ČR.

2. den: Ráno příjezd do vánočního Luxembur-
gu - s dominantou středověkého knížecího 

hradu. Odpoledne strávíme ve městeč-
ku Valkenburg, které hlídá malebná 

zřícenina hradu z  12. stol., a  které 
je proslulé svými vánočními trhy, 
které se konají v jeskyních. Najde-
me zde i úžasné sochy z několika 
tun písku s  vánoční tématikou. 
V  podvečerních hodinách od-
jezd na ubytování.

3. den: Navštívíme hlavní 
město Belgie Bru-

sel, oděné do vá-
nočního hávu. 

Prohlídka his-
torického města 

- gotická radnice 
z  15. stol. (Hôtel de 

Vile), socha sv. Michala – patrona Bruselu, 
cechovní domy, galerie sv. Huberta, nej-
starší nákupní pasáž v Evropě, postavená 
v roce 1845, katedrála sv. Michala a Gudu-
ly, královský palác a  především vánočně 
laděné náměstí Grand Place (UNESCO), 
barvitá událost, jedno z  nejkrásnějších 
náměstí Evropy, nádherné vánoční trhy, 
betlémy, horká čokoláda. Odpoledne odje-
deme do bývalého sídla burgundských vévo-
dů, středověkých Brugg, ležících na řece Reie 
a mnoha kanálech. Bruggy bývají často označo-
vány jako „Benátky severu“ a  v  čase adventu toto 
umocní tisíce vánočních světel. Prohlídka středověké-
ho města – historické jádro na ostrově (UNESCO), náměstí 
Burg s radnicí Stadhuis a bazilikou Svaté Krve, náměstí Markt – hlav-
ní náměstí, krásné vánoční trhy, belgické krajky a pralinky. Celé město 
i s jeho výstavnými domy a krásnými paláci přehlédneme z 83 m vysoké 
věže zvonice Belfort. Další významnou perlu umění spatříme v gotic-
kém kostele Panny Marie - Michelangelovo sousoší Madony s dítětem 
vytvořené z bílého mramoru, tzv. Bruggská madona (jedno z mála Mi-
chelangelových děl nacházejících se mimo Itálii). Na závěr fakultativní 
projížďka otevřenou výletní lodí po  kouzelných městských kanálech 
a večerní osvícené město. Ubytování v Bruggách. 
4. den: Ráno přejezd k prohlídce korunovačního města a města umění 
Amsterdam – vánoční město a trhy, pečené kaštany, historie, památky, 
možnost fakultativní projížďky lodí po grachtech nebo návštěva vyhlá-
šených muzeí (Van Gogh Museum, Rijksmuseum, dům Anne Frankové 
známý z Deníku Anne Frankové…) náměstí Dam, Královský palác, bru-
sírna diamantů, malé uličky s krámky, vodní kanály, ochutnejte místní 
speciality – palačinky na všechny způsoby, individuální volno. Podve-
černí vánoční město a jeden z nejkrásnějších vánočních trhů v Evro-
pě. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.
5. den: Předpokládaný návrat do republiky v dopoledních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s pří-
slušenstvím, 2x snídani, průvodce.
Příplatky: 1lůžk. pokoj 1 400 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč. 
Sleva: 3.osoba na pokoji 300 Kč.



Vánoční Paříž – metropole nad Seinou 
a zámek Versailles 
Termín: 11.12. – 14.12. 2014  Cena: 12 590 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: L2, L3
1. den: Dle letového řádu odlet s  českým 
průvodcem z  Prahy, přílet do  Paříže, 
transfer na  ubytování do  hotelu. 
Prohlídka čtvrti Montmartre, 
náměstí malířů Place du 
Tertre,  krásná bazilika 
Sacré-Coeur, náměstí 
Pigalle, Moulin Rouge. 
Individuálně nebo 
s  průvodcem večerní 
město.

2. den: Paříž - celo-
denní prohlídka 
hlavních pamětihod-
ností města s  průvod-
cem - Vítězný oblouk. 
Champs Elysées, přes 
náměstí Concorde pokra-
čujeme k  Opeře a  k  ostro-
vu La Cité - katedrála Notre 
Dame, Sainte Chapelle, Justiční 
palác, Prefektura... Individuální volno, 
vánoční atmosféra a  trhy, (kavárničky, 
restaurace, nákupy nebo vznešený Pantheon, Sorbona a Lucemburské 
zahrady). Večerní fakultativní projížďka lodí po  Seině s  neobvyklým 
pohledem na pařížské památky.

3. den: Po  snídani odjedeme na  fakultativní výlet 
k prohlídce zámku a zahrad Versailles - symbol 

francouzských králů, demonstrující bohatství 
a  velikost francouzské monarchie (příměst-

ský vlak RER cca 9 €). Pro ty z Vás, kdo nebu-
dou chtít navštívit Versailles, individuál-
ní volno nebo návštěva muzeí. V  pozd-
ních odpoledních hodinách navštívíme 
Invalidovnu a podvečerní Eiffelovu věž.

4. den: Dopoledne rozloučení s  Paříží - 
individuální volno nebo návštěva muzea 

Louvre. Dle letového řádu transfer na  letiště 
a  odlet zpět do  Prahy. Předpokládaný návrat 

do ČR v podvečerních hodinách. 
Ubytování: hotel*** v pařížské čtvrti Clichy - 2lůžkové pokoje se sociálním zařízením. 
Snídaně formou bufetu, satelitní TV, Wi-Fi. Velkou výhodou je stanice metra před ho-
telem (50 m). V okolí hotelu najdeme obchody, restaurace, typické francouzské uličky 
s jedinečnou vánoční atmosférou. 
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Paříž - Praha, letištní taxy a poplatky, trans-
fer z/na letiště, 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje se soc. zařízením, 3x bufeto-
vou snídani, průvodce po celou dobu zájezdu. 
Příplatky: 1lůžk.pokoj 2 900 Kč, komplex.pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč. 

Advent v Paříži a zámek Versailles,
hotel na Montmartru
Termín: 10.12. – 14.12. 2014  Cena: 5 790 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: A, B, F, G
1. den: V odpoledních hodinách odjezd z republiky.

2. den: Ráno příjezd do Paříže – sváteční předvánoční atmosféra. Vá-
noční výzdoba Paříže, to jsou miliony žárovek, 150 km vyzdobených 

ulic, 180 km světelných řetězů. Čeká nás prohlídka na ostrově La 
Cité - katedrála Notre Dame - 800 let stará gotická katedrála, 

proslavená románem Victora Huga „Zvoník u  Matky boží“, 
Prefektura, Justiční palác, dále mj. shlédneme Pařížskou 

radnici, centrum Pompidou, Les Halles, Královský pa-
lác, čtvrť Opera s chrámem Madeleine. V podvečerních 
hodinách odjezd na  ubytování do  čtvrti Montmartre. 
Individuální volno - večerní Montmartre – náměstí 
malířů Place du Tertre, poslední zdejší mlýn Moulin de 
la Galette.

3. den: Pro zájemce je připraven výlet do  Versailles- 
prohlídka nejznámějšího symbolu francouzské rene-

sanční architektury a královské moci, královské rezidence 
Ludvíka XIV. - symbol velikosti krále a vzor snad pro každé-

ho „zámeckého architekta“ Evropy – to jsou Versailles. Od-
poledne vánoční atmosféra Paříže, vánoční trhy, individuální 

volno, posezení v  typických pařížských kavárničkách, možnost 
návštěvy Louvru nebo dalších muzeí. V podvečer umělecká atmo-

sféra vánočního Montmartre, krásný výhled na Paříž, náměstí Pigalle, 
Moulin Rouge, bazilika Sacré-Coeur. 

4. den: Celodenní prohlídka pamětihodností města s  průvodcem. 
Invalidovna, nejznámější monument města Eiffelova věž, navržená 
architektem Gustavem Eiffelem na  počest 100. výro-
čí Velké francouzské revoluce a  Světové výsta-
vy v  roce 1889, náměstí Trocadero, Vítězný 
oblouk - 50 m vysoký Arc de Triomphe 
byl vystavěn na  příkaz Napoleona, třída 
Champs Elysées a  její slavné vánoční 
trhy - nádherné osvětlení zkrášluje 
již tak nejkrásnější bulvár na  světě, 
náladu Vánoc navodí i prodejní stán-
ky, které lemují Champs Elysées 
od  Vítězného oblouku na  náměstí 
Svornosti (Place de la Concorde). 
Během procházky můžete nakou-
pit vánoční dárky nebo si dát sva-
řené víno či něco chutného z  regio-
nu. Podvečerní fakult. projížďka lodí 
po  Seině s  neobvyklým pohledem 
na pařížské památky. Odjezd do ČR.

5. den: Příjezd do  republiky v  dopoledních 
hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu IBIS 
v Paříži - čtvrť Montmartre - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce. 
Příplatky: 1lůžk. pokoj 1 550 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč. 
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Odbavení zájezdu
Kompletní informace k odjezdu obdrží klienti cca 7 dnů před odjezdem 
 e-mailem příp. poštou. Zájezd doprovází zkušený delegát cestovní kanceláře 
DATOUR pokud není uvedeno jinak.

Doprava
Doprava je zajištěna moderními autobusy se zkušenými řidiči. Běžné je 1 za-
vazadlo do zavazadlového prostoru a malé příruční zavazadlo do autobusu, 
jeden pár lyží nebo snowboard ve vaku. Další pár lyží nebo zavazadla jako 
sáně, kartony nápojů nebo kočárky je možné přepravovat pouze se souhlasem 
cestovní kanceláře.

Proplacení jízdného
Klientům ze vzdálenějších míst celé ČR, kteří se dopraví na místo odjezdu naše-
ho autobusu do Pardubic u vlakového nádraží nebo do Prahy ulice Na Floren-
ci či jiného domluveného místa, proplatíme na základě předložené jízdenky 
jízdné za jednu cestu linkovým autobusem nebo vlakem II. třídy. Proplacení 
jízdného musí být domluveno v CK DATOUR předem, nejpozději 10 dnů před 
odjezdem zájezdu.

Místa a pohodlí v autobuse
V autobuse jsou místa předem stanovena v zasedacím pořádku, který ses-
tavujeme na základě data zakoupení zájezdu nebo případně dle požadavku 
klientů. Dále nabízíme možnost připlacení dalšího místa v autobuse pro vaše 
větší pohodlí během cesty za příplatek 500 – 1 500 Kč/osobu dle zájezdu – 
více informací obdržíte v CK DATOUR.

Pojištění
U všech autobusových zájezdů je možnost doobjednání komplexního připo-
jištění od pojišťovny KOOPERATIVA, podrobné informace k plnění pojištění 
jsou uvedeny v katalogu na straně 32. Klienti, kteří si pojištění zajistí přes 
naši cestovní kancelář, obdrží pojišťovací kartičky od delegáta v autobuse.

Nástupní a svozová místa
Nástupní místa bez příplatku uvádíme u konkrétního zájezdu. Upozorňu-
jeme na možnost bezplatného parkování auta v Pardubicích u hypermarketu 
naproti nádraží ČD (odjezdové místo našich zájezdů).
Svozová místa za příplatek: Brno (+400 Kč), Ostrava (+600 Kč), Olomouc 
(+350 Kč), Svitavy (+250 Kč), Litomyšl (+250 Kč), Ústí nad Labem (+350 Kč), 
Jihlava (+250 Kč), Liberec (+300 Kč), Mladá Boleslav (+200 Kč).
České Budějovice a Plzeň se slevou 200 Kč.
Ceny jsou za osobu. Trasa autobusu a svozová místa budou upřesněna v in-
formacích na cestu týden před odjezdem. Svozy jsou osobními auty, mikro-
busy, vlakem nebo autobusy podle počtu přihlášených osob. Nástup na trase 
a další svozová místa pro skupiny lze domluvit v CK Datour.

Permanentky
Permanentky včetně vratné kauce se hradí hotově delegátovi v Eurech v au-
tobuse při příjezdu do střediska nebo si obstarávají klienti permanentky in-
dividuálně pokud není uvedeno jinak.

Program DEN (D) – bez nočního přejezdu
Příjezd na ubytování ve podvečerních hodinách, ubytování. Další dny 
lyžování, poslední den po lyžování odjezd do ČR (převlečení v autobuse). 
Předpokládaný příjezd do Prahy v nočních až ranních hodinách dle jednot-
livých středisek. První stravovací službou je večeře (buď v ceně zájezdu nebo 
za příplatek) v den příjezdu a poslední je snídaně v den odjezdu pokud není 
uvedeno jinak.

Program NOC (N) – s nočním přejezdem
Příjezd na ubytování v ranních hodinách, převlečení do lyžařského v míst-
nosti k tomu určené, odjezd na lyžování. Další dny lyžování, poslední den 
po lyžování odjezd do ČR (převlečení v autobuse). Předpokládaný příjezd 
do Prahy v nočních až ranních hodinách dle jednotlivých středisek. První 
stravovací službou je večeře (buď v ceně zájezdu nebo za příplatek) v den 
příjezdu a poslední je snídaně v den odjezdu pokud není uvedeno jinak.
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A pro ty, co rádi lyžují,  máme širokou nabídku 
    lyžařských zájezdů i   pobytů s vlastní dopravou!

RAKOUSKO
ZIMA 2014 – 2015

ITÁLIE  FRANCIE  SLOVINSKO

Program: D - denní přejezd, N - noční přejezd. Strava v ceně: S - snídaně, PP - polopenze, PP+ - polopenze s nápoji, ALL - all inclusive

Přehled zájezdů s autobusovou dopravou 
Země Oblast Termín Program Počet nocí Dní lyžování Cena v Kč Strava

Rakousko Ledovec Stubai 30.10.-03.11.14 N 2 2,5 3 990 SN
Rakousko Ledovce Pitztal a Sölden 14.11.-18.11.14 N 2 3 od 3 600  - 
Rakousko Ledovec Stubai 14.11.-18.11.14 N 2 2,5 3 990 SN
Rakousko Ischgl – Samnaun 04.12.-08.12.14 N 2 3 4 300 PP
Rakousko Schladming 11.12.-15.12.14 N 2 3 4 590 PP
Rakousko Saalbach – Hinterglemm – Leogang 11.12.-15.12.14 N 2 3 od 4 690 SN
Rakousko Obertauern 12.12.-14.12.14 N 0 1 1 490  - 
Rakousko Ski Arlberg 18.12.-22.12.14 N 2 3 4 500 PP
Rakousko Saalbach – Hinterglemm – Leogang 16.01.-20.01.15 N 2 3 4 790 PP
Francie Puy Saint Vincent 23.01.-01.02.15 N 7 6 8 440  -
Francie Les Arcs 23.01.-01.02.15 N 7 6 od 11 140  -
Rakousko Nassfeld 28.01.-01.02.15 D 3 3 5 790 SN
Slovinsko Krvavec 28.01.-01.02.15 D 3 2 (3) od 8 750 PP
Rakousko Dachstein – West 29.01.-02.02.15 N 2 3 4 690 PP+
Rakousko Lammertal – běžky 29.01.-02.02.15 N 2 3 4 690 ALL
Rakousko Obertauern 29.01.-02.02.15 N 2 3 3 690 SN
Itálie Kronplatz 10.02.-15.02.15 N 3 4 6 590 PP
Itálie Kronplatz 11.02.-15.02.15 D 3 3 6 590 PP
Rakousko Schladming 13.02.-18.02.15 N 3 4 6 490 PP
Rakousko Schladming 14.02.-18.02.15 D 3 3 6 490 PP
Slovinsko Krvavec 18.02.-22.02.15 D 3 2 (3) od 8 750 PP
Rakousko Skiwelt Wilder Kaiser – Brixental 28.02.-04.03.15 D 3 3 5 360 PP+
Rakousko Zillertalská Arena + Kitzbühel 04.03.-09.03.15 N 3 4 6 390 PP
Rakousko Zillertalská Arena + Kitzbühel 05.03.-09.03.15 D 3 3 6 390 PP
Rakousko Kitzbühel 04.03.-09.03.15 N 3 4 4 590 SN
Rakousko Kitzbühel 05.03.-09.03.15 D 3 3 4 590 SN
Itálie Val di Fiemme 08.03.-13.03.15 D 4 4 od 7 290 PP+
Francie Les Orres 13.03.-22.03.15 N 7 6 od 8 990  -
Francie Alpe d´Huez 13.03.-22.03.15 N 7 6 od 10 090  -
Itálie Kronplatz 19.03.-23.03.15 N 2 3 4 990 PP
Rakousko Ledovec Stubai 19.03.-23.03.15 N 2 2,5 3 990 SN
Rakousko Obertauern 20.03.-22.03.15 N 0 1 1 490  -
Rakousko Obertauern 03.04.-07.04.15 N 2 3 3 690 SN
Rakousko Ledovec Hintertux 03.04.-07.04.15 N 2 3 4 390 SN
Rakousko Sölden 09.04.-13.04.15 N 2 3 3 990 SN



Hotel Hinteregger *** v Matrei / Kals – Matrei
oblíbený hotel, polopenze v ceně, děti do 11,9 let zdarma
Tradičně a zároveň i moderně zařízený hotel leží v centru Matrei, cca 50 m od zastávky skibusu 
a cca 1,5 km od stanice lanovky Goldried. V ceně sauna s panoramatickým výhledem. Lyžařské 
středisko Kals – Matrei nabízí 110 km propojených sjezdových tratí.
Cena od: 8 840 Kč/osoba/týden.

Apartmány Alpina *** v Bad Hofgasteinu / Gastein
vlastní stravování
Menší apartmánový dům leží cca 300 m do centra Bad Hofgasteinu, základní stanice lanovky Stubnerko-
gelbahn a 500 m od termálních lázní Alpentherme. Zastávka skibusu je vzdálena cca 30 m od domu. 
Pěkné apartmány pro 2-4 osoby mají 1 ložnici, obytnou vybavenou kuchyni a rozkládací gauč.
Cena od: 18 150 Kč/apartmán/týden.

Hotel Abtenauer **** v Abtenau / Dachstein-West
all inclusive, krátké pobyty po celou sezonu
Tradiční hotel leží v centru Abtenau, cca 10 minut jízdy autem od základní stanice lanovky v Russba-
chu. Místní lanovky (cca 10 km tratí) se nachází cca 1,5 km od hotelu, skibus staví 50 m od hotelu. 
V ceně sauna, pára, masážní sprchy, aroma jeskyně, odpočívárna.
Cena od: 1 270 Kč/osoba/noc, po celou sezonu minimální počet nocí 2.

Gasthof Flackl-Wirt *** v Reichenau an der Rax / Semmering 
a Stuhleck
polopenze v ceně, děti do 11,9 let zdarma
Rodinný gasthof leží cca 1 km od centra Reichenau. Místní středisko vhodné pro rodiny s malými 
dětmi (3 km sjezdových tratí) je cca 5 km od hotelu (kotva a kabinka). K  tomuto středisku jezdí 
i hotelový skibus. Další větší lyžařská střediska Semmering i Stuhleck jsou vzdálena cca 25 km.
Cena od: 1 320 Kč/osoba/noc, po celou sezonu platí 4=3 při pobytech neděle – čtvrtek.

Hotel Veronza *** v Carano / Val di Fiemme
polopenze s nápoji u večeře v ceně, děti až do 11,9 let zdarma
Hotel Veronza se nachází u městečka Carano. Centrum města Cavalese a základní stanice lanovky 
lyžařského areálu Alpe Cermis, jsou vzdáleny cca 3 km. Zastávka skibusu je přímo u resortu. Hotel 
má k dispozici bazén.
Cena od: 1 550 Kč/osoba/noc, po celou sezonu platí 4=3  při pobytech neděle – čtvrtek.

Apartmány Austria *** ve Flachau / Salzburger Sportwelt
vlastní stravování
Pěkný apartmánový dům leží na klidném místě ve Flachau, cca 500 m od lanovky Star Jet ve Fla-
chau a cca 400 m od centra městečka. Skibus staví u domu. Apartmány pro 2-3 osoby s 1 ložnicí 
a apartmány pro 4-6 osob s 2 ložnicemi mají koupelnu s WC, vybavené kuchyňské kouty, balkon 
nebo terasu.
Cena od: 9 890 Kč/apartmán/týden.

Hotel Alpenhof *** v Aurachu / Kitzbühel
polopenze v ceně, děti do 10,9 let zdarma
Rodinný hotel leží cca 3 km od  centra Kitzbühelu i  od  lanovek, skibus staví cca 50 m od  domu 
a centrum Aurachu je cca 1 km. V ceně sauny. Jedno z nejznámějších a nejtradičnějších rakouských 
lyžařských středisek Kitzbühel nabízí 170 km sjezdových tratí.
Cena od: 6 180 Kč/osoba/týden.

Další kapacity a více informací na www.rakousko-dovolena.cz
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A pro ty, co rádi lyžují,  máme širokou nabídku 
    lyžařských zájezdů i   pobytů s vlastní dopravou!



  Jarní Benelux a květinový park Keukenhof 15.04. – 19.04. 2015
Moře, slaný vítr, grachty, tulipány, sýry, déšť, hráze a pastviny, to je Holandsko. Největší květinová burza na světě 
v AALSMEERU. AMSTERDAM – korunovační město - náměstí Dam, Královský palác, malé uličky s obchůdky, 
barevný květinový trh, brusírny diamantů. VOLENDAM – historické rybářské městečko, tradiční kroje, dřevě-
né domky, malé grachty. Prohlídka obydleného skanzenu, dřevěné domy a větrné mlýny v ZAANSE SCHANS. 
Nejslavnější květinový park Holandska KEUKENHOF. Bruggy „Benátky severu“, centrum středověkého města 
– historické jádro na ostrově (UNESCO), náměstí Markt, zvonice Belfort. Bazilika Svaté Krve, kostel Panny Marie 
- Bruggská madona (Michelangelo). GENT ve středověku významné obchodní město, historické jádro, nábřeží 
Graslei, cechovní domy, Korenmarkt, dominanta města Belfort.
Cena 6 090 Kč zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, průvodce.
Nástupní místa: A, B, F, G, L

  Holandsko - země tulipánů a květinové korzo 22.04. – 26.04. 2015
Země tulipánů, větrných mlýnů, sýrů, kanálů a fantastického květinového korza. Největší květinová burza květin 
na světě v AALSMEERU. AMSTERDAM – květinový trh, historie, památky, náměstí Dam, brusírna diamantů. AL-
KMAAR sýrové trhy. VOLENDAM – historické rybářské městečko, tradiční kroje, dřevěné domky, malé grachty. 
Prohlídka obydleného skanzenu, dřevěné domy a větrné mlýny v ZAANSE SCHANS. Celý den strávíme ve svě-
tově proslulém, největším a nejslavnějším květinovém parku Holandska KEUKENHOFU a uvidíme KVĚTINOVÉ 
KORZO – přehlídka alegorických vozů vytvořených pouze z květin.
Cena 6 090 Kč zahrnuje: dopravu lux. klim busem, 2x ubytování v hotelu v Amsterdamu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
2x snídani, průvodce.
Nástupní místa: A, B, F, G, L

  Holandská mozaika a trhy sýrů v Alkmaaru 13.05. – 17.05. 2015
AALSMEER největší burza květin na světě . Nejkrásnější květinový park KEUKENHOF. Trhy sýrů v ALKMAAR. 
Skanzen ZUIDERZEEMUSEM v Enkhuizen. Městečko NAARDEN, vodní pevnost, kostel Grote Kerk, Valonská 
kaple - zde je pohřben Jan Amos Komenský, Španělský dům. Rybářské městečko MARKEN – malebné městeč-
ko, klenot Holandska – poklidné dlážděné uličky, barvami hýřící ulice Kerkbuurt, dřevěné domky a malé grachty. 
Kouzelný ZAANSE SCHANS – to jsou všechny holandské národní tradice v jednom skanzenu, plně funkční větr-
né mlýny, sýrárna a populární manufaktura na výrobu dřeváků. Zbytek dne bude patřit korunovačnímu městu 
a městu umění AMSTERDAMU – květinový trh, historie, památky, možnost fakultativní projížďky lodí po grach-
tech nebo návštěva vyhlášených muzeí Van Gogh Museum, Rijksmuseum, dům Anny Frankové, náměstí Dam, 
Královský palác, brusírna diamantů, malé uličky s obchůdky, vodní kanály.
Cena 6 090 Kč zahrnuje: dopravu lux. klim busem, 2x ubytování v hotelu v Amsterdamu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
2x snídani, průvodce.
Nástupní místa: A, B, F, G, L

 Londýn - město historie 03.04. – 06.04. 
a nákupy na Oxford Street 09.05. – 12.05. 2015
Centrum LONDÝNA - Westminster, London Eye s krásným výhledem na Houses of Parliament a Big Ben, přes 
Westminster Bridge do vládní čtvrti Whitehall, sídlo premiéra Downing Street a Horse Guard, Trafalgar Squa-
re - socha admirála Nelsona. Covent Garden pouliční umění, trhy, obchůdky, občerstvení. West End - Picca-
dilly Circus - socha Eróta, po ulici Piccadilly přes Green Park k Buckinghamskému paláci (sídlo královny) a dále 
k opatství Westminster Abbey (UNESCO). Pevnost Tower (UNESCO) - Bílá věž, Královská zbrojírna, kaple sv. Jana 
Kazatele - nejstarší kostel v Londýně, Waterloo Barracks - korunovační klenoty Anglie. Dále nejstarší londýnské 
části City a Southwark - prohlídka St. Paul‘s Cathedral, Shakespearovo divadlo Globe, Millenium Bridge. Nákupy 
v obchodních domech či na slavné Oxford Street.
Cena 11  890 Kč zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Londýn - Praha, 2 kabinová zavazadla (jedno příruční - malé, druhé 
do 10ti kg) dle pravidel letecké společnosti, transfery z/na letiště, 3x ubytování v hotelu v Londýně - 2lůžk. pokoje s přísl., 3x snídani, průvodce.
Nástupní místa: L2, L3

 Eurovíkend v Istanbulu 30.04. – 03.05. 2015
Istanbul, město stojící mezi dvěma kulturami, dvěma kontinenty, dvěma světy. Křižovatka kultur, město, odkud 
se řídily tři říše - římská, byzantská a osmanská. Seznámení s metropolí na Bosporu - ISTANBUL (UNESCO) - ve-
černí město. Památky historického centra Starého Istanbulu v okolí antického Hippodromu - MODRÁ MEŠITA 
s hrobkou sultána Ahmeda I. - modré glazované dlaždice a štíhlé minarety, byzantský kostel ze 6. stol. Malá Ha-
gia Sofia a nejslavnější chrám Byzantské říše HAGIA SOFIA - „chrám Boží moudrosti“. Návštěva Archeologického 
muzea a  největší mešity v  Istanbulu - SULEJMANOVY MEŠITY (Süleymaniye Camii) nad zátokou Zlatý roh, 
na pozemcích starého paláce Eski Saray. Podvečerní procházka po březích zátoky ZLATÝ ROH s  rušným Ga-
latským mostem, s kavárnami a restauracemi. Palác TOPKAPI na Serailovém mysu, kde se střetává Marmarské 
moře, Bospor a Zlatý roh. Po dlouhá staletí rezidence osmanských sultánů, nádvoří s výhledem na Marmarské 
moře, klenotnice sultánů, zbrojnice, obrazárna, sbírky porcelánu, možnost návštěvy harému. Odpoledne ná-
vštěva Yerebatanské cisterny, Egyptského bazaru s Novou mešitou a orientální atmosféra VELKÉHO BAZARU 
– Kapali Çarşisi, nacházejícího se ve staré části Istanbulu. Fakultativně podvečerní plavba po Bosporu.
Cena 14  490 Kč zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Istanbul - Praha, letištní taxy, transfer z/na letiště v  Istanbulu, 
3x  ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce.
Nástupní místa: L2, L3

ZÁJEZDY PO EVROPĚ
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  Paříž a zámek Versailles 02.04. – 06.04., 01.05. – 05.05.
- hotel v centru na Montmartru 08.05. – 12.05. 2015
Metropole nad Seinou, kulturní pokladnice Paříž - římské posádkové město, město universitní, sídlo středově-
kých panovníků, město revoluce, císařství a republiky, město módy a elegance, klenotnice kultury a umění, také 
město Villonovo, Hugovo, Verlainovo, Šímovo, Kubínovo. Pěší prohlídka ostrova La Cité - katedrála Notre Dame, 
Prefektura, Justiční palác, Pařížská radnice, centrum Pompidou, Les Halles, Královský Palác, Louvre, čtvrť Opera 
a chrám Madeleine. VERSAILLES - královská rezidence Ludvíka XIV. Náměstí La Défense - moderní čtvrť třetího 
tisíciletí. Večerní Montmartre, bazilika Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, Moulin Rouge. Invalidovna, Eiffelova věž - 
postavena na počest 100. výročí Velké francouzské revoluce a Světové výstavy v roce 1889, náměstí Trocadero, 
Vítězný oblouk, třída Champs Elysées, nábřeží Bukinistů... Podvečerní fakult. projížďka lodí po Seině.
Cena 5 990 Kč zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu ve čtvrti Montmartre - 2lůžk. pokoje s příslušen-
stvím, 2x snídani formou studeného bufetu, průvodce.
Nástupní místa: A, B, F, G  

 Paříž - metropole nad Seinou  07.05. – 10.05. 2015
a zámek Versailles *06.06. – 09.06. 2015
Prodloužený eurovíkend v Paříži. V tomto zájezdu uvidíte všechny významné pamětihodnosti, jejichž popis na-
leznete v zájezdu výše.
Cena 12 790 Kč (*12 490 Kč) zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Paříž - Praha, letištní taxy a poplatky, transfer z/
na letiště, 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje se soc. zařízením, 3x bufetovou snídani, průvodce.
Nástupní místa: L2, L3

  EXPO 2015 – Miláno 07.05. – 10.05. 2015
Město plné uměleckých pokladů, město módy, fotbalu a v roce 2015 i hostitelem světové výstavy EXPO. Do Itá-
lie se vrací výstava po více než 100 letech. Budeme mít jedinečnou příležitost navštívit jednu z nejslavnějších 
výstav světa, tentokrát na téma - Potrava pro planetu - Energie pro život. MILÁNO je pulzujícím městem Lom-
bardie, městem umění, designu a světové módy. Prohlídka Piazza Duomo se slavnou milánskou gotickou ka-
tedrálou DUOMO – fantastický soubor vznosných pilířů, vyhlídka ze střechy katedrály, stylová obchodní pasáž 
Galleria Vittorio Emanuele II., Teatro alla Scala, klášter Santa Maria delle Grazie. Individuální volno k procházkám 
v pavoučích sítích úzkých dlážděných milánských ulic. Celodenní prohlídka výstavy EXPO 2015, které se zú-
častní 175 zemí - světová výstava průmyslu a kultury jednotlivých zemí, jejíž první ročník proběhl v roce 1851 
v Londýně. Česko (Slovensko) patří na výstavách k tradičním účastníkům, za jeden z nejúspěšnějších ročníků 
bývá považováno Expo 1958 v Bruselu – získalo Zlatou hvězdu a dalších třináct ocenění.
Cena 4 990 Kč zahrnuje: dopravu lux. klim busem, 1x ubyt. v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x snídani, průvodce.
Nástupní místa: A,B, L

  Řím - věčné město 23.03. – 28.03., 01.05. – 05.05. 2015
„Řím, věčné město i když už dávno není Caput Mundi (hlavní město světa), přesto zůstává nejúžasnějším městem 
na světě. Seznámíme se s velkolepým dědictvím minulosti z dob antického Říma, z dob papežského státu i z doby, 
kdy se stal kvetoucím evropským velkoměstem. Vydejte se s námi na cestu za velkými památkami do města turis-
tů - do Říma. Čeká zde na nás celodenní prohlídka VATIKÁNU, velkolepé náměstí sv. Petra , majestátní bazilika sv. 
Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další. Dále Michelangelova Pietà, Stolec sv. Petra od Ber-
niniho, velkolepá Vatikánská muzea, Sixtinská kaple - Michelangelovy fresky na klenutém stropě a Poslední soud. 
Další zastávkou bude TIVOLI (UNESCO) populární letovisko bohatých Římanů v období renesance. V ŘÍMĚ nás 
čeká prohlídka antického města, procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), Koloseum, Forum Romanum, Pantheon, 
Kapitol, Piazza Navona, Piazza di Spagna se Španělskými schody, Fontána di Trevi a další.“
Cena 6 790 Kč (5 990 Kč) zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, průvodce, pobytovou taxu, 2x ubytování v hotelu*** - 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, (* 6denní Řím v termínu 23.03. - 3x ubytování v hotelu***, 3x snídani).
Nástupní místa: A, B, G, L

 ŘÍM - město tisícileté historie 09.05. – 12.05., 06.06. – 09.06. 2015
„Prodloužený eurovíkend v Římě, ve městě, kde na nás dýchne atmosféra historie a které bylo přes jeden a půl 
tisíciletí středem Evropy. V tomto zájezdu uvidíte všechny významné pamětihodnosti, jejichž popis naleznete 
v zájezdu výše.  
Cena 13 290 Kč zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Řím – Praha, letištní poplatky a taxy, transfer z/na letiště, 3x ubyto-
vání v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, pobytovou taxu, průvodce. 
Nástupní místa: L2 ,L3

  Toskánské zahrady a NP Cinque Terre 06.05. – 10.05. 2015
„Toskánsko - zvlněná krajina, městečka umístěná na skalnatých vrcholcích, svahy porostlé vinicemi, široká úrod-
ná údolí. Pojeďte objevit krásu toskánských zahrad, převážně vilových šlechtických sídel úchvatně umístěných 
do krajiny. Během tohoto zájezdu navšívíme několik významných pozoruhodností. Například první renesanční 
vila v Itálii - VILA DI POGGA A CAIANO, úchvantná LUCCA- historické centrum obklopené hradbami, za kte-
rými budeme obdivovat krásné stavební památky - Amfiteatrální náměstí - velkolepý dóm San Martino, kostel 
San Michele in Foro, rodný dům G. Pucciniho. Dále MONTECATINI TERME, které patří mezi proslulé evropské 
termální lázně, COLLODI s nejkrásnější barokní italskou zahradu VILY GARZONI, zahrady GRABAU a REALE, 
přístavní město LA SPEZIA, národní park CINQUE TERRE (UNESCO) a další.
Cena 5 990 Kč zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, 
pobytovou taxu, průvodce. 
Nástupní místa: A, B, G, L
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  Florencie - kolébka renesance 30.04. – 03.05. 2015
FLORENCIE (UNESCO), kolébka renesance, srdce Toskánska, město Michelangela a rodu Medici, romantické, ne-
napodobitelné a neustále živé město. Navšítíme historické centrum - Dóm a baptisterium, Giottova kampanila, 
Bargello, Casa di Dante, stará tržnice, Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio, Michelangelův David, gotický fran-
tiškánský kostel Santa Croce s náhrobky mnoha věhlasných Florenťanů (Michelangelo, Galileo a další). Dále kláš-
ter Santa Maria Novella s freskou Nejsvětější trojice, kostel San Lorenzo s knihovnou Michelangela, most přes 
řeku Arno - Ponte Vecchio s krásnými pohledy na město a záplavou zlatých šperků, tichá náměstí a obchůdky 
ve čtvrti Oltrarno, palác Palazzo Pitti, kostel Santa Maria del Carmine s kaplí Brancacciů, půvabné zahrady Boboli 
- dílo Medicejských. Piazzale Michelangelo - známé působivé vyhlídkové místo, západ slunce nad řekou Arno. 
Cena 3 990 Kč zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, pobytovou taxu, 1x ubytování v hotelu*** - 2lůž. pokoje s příslušenstvím, 
1x snídani, průvodce.
Nástupní místa: B, G, H

  Nejkrásnější zahrady Itálie  05.05. – 10.05. 2015
s návštěvou Locarna 12.05. – 17.05. 2015
Právě v této době, kdy je zde plno květů, pojďte s námi poznat několik italských a jednu švýcarskou zahradu. Ne-
chte se unést nepřeberným množstvím pěnišníků, azalek, kamélií, kompozicemi středomořských i exotických 
květin. Během zájezdu navšítívme šlechtícké sídlo TIROL, zámek a  zahrady TRAUTTMANSDORFF, lázeňské 
městečko MERANO s léčivými prameny, kaskáda vodopádů VARONE (Cascata Varone), LAGO DI GARDA - bo-
tanická zahrada ANDRÉ HELLER se zakomponovanými sochami Keith Haringové a  Roye Lichtensteina, pro-
hlédneme si zahradu VITTORIALE. Jižně od Lago di Garda u VALLEGIO SUL MINCIO navštívíme pozoruhodný 
přírodní park a zahrady SIGURTÁ, u italského jezera COMO, navštívíme zahrady vily Carlotta. V neposlední řadě 
navštívíme LOCARNO - fakult. vyjížďka lodí k ostrůvkům BRISSAGO. Na jednom z nich se nachází jedna z nej-
krásnějších švýcarských zahrad.
Cena 7 090 Kč zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekt přes jezero Como, 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce, pobytovou taxu, komplex. pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu.
Nástupní místa: A, B, F, G, L

  Florencie - Řím - Tivoli, poklady Itálie a UNESCO 06.05. – 10.05. 2015
FLORENCIE je jedním obrovským a úchvatným památníkem renesance. Navštívíme zde velké množství památek 
- prohlídka Piazza de Signoria se sochou Davida, Palazzo Vecchio, Piazza del Duomo, Dóm, Giottova kampanila, 
dóm St. Croce, kostel San Lorenzo a kaple Medicejských s Michelangelovými náhrobky, Ponte Vecchio. Dále si pro-
hlédneme slavné zahrady a vily TIVOLI (UNESCO) populární letovisko bohatých Římanů v období renesance. Další 
zastávkou je ŘÍM (UNESCO) - prohlídka města, během které navštívíme ty nejzajímavější pamětihodnosti - pěší 
procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), Koloseum – symbol města, Forum Romanum, Kapitol - náměstí navržené 
Michelangelem, Pantheon, Fontána di Trevi – největší římská fontána, Španělské schody. Návštěva VATIKÁNU 
(UNESCO) - náměstí sv. Petra, bazilika sv. Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další, Vatikánská 
muzea - s úchvatnými sbírkami antického umění a Sixtinskou kaplí s Michelangelovým Posledním soudem. 
Cena 5 990 Kč zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, pobytovou 
taxu, 2x snídani, průvodce .
Nástupní místa: A, B, G, L

  Perly Dolního Rakouska 15.05. – 17.05. 2015 
Dolní Rakousko – země kulturních pokladů, údolí WACHAU – světové kulturní dědictví UNESCO, středověké 
hrady, nádherné kláštery a zámky, plavba lodí po DUNAJI, překrásné KITTENBERSKÉ ZAHRADY – 30 tématic-
kých zahrad, fascinující typová rozmanitost, poetická zátiší, klikaté stezky a nekonečné bohatství barev. Navští-
víme městečko ZWETTL se středověkým centrem obehnaným hradbami, krásnou radnicí i pivovarem s dlou-
holetou tradicí, zámek ROSENBURG. Dále navštívíme zámek ARTSTETTEN a městečko MELK. Následovat bude 
plavba lodí po DUNAJI romantickým údolím Wachau, městečko KREMS a město DÜRNSTEIN. Melk – prohlídka 
nejznámějšího rakouského kláštera a jeho zahrad a prohlídka historického centra města ST. PÖLTEN.
Cena 5 590 Kč zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu *** s polopenzí, 2-3 lůžkové pokoje s vlastním 
soc. zařízením, průvodce, plavbu lodí po Dunaji, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Nástupní místa: G, H. Sleva za nástup na trase Tábor - České Budějovice (-200 Kč).

  Od palem k zasněženým třítisícovým vrcholům 01.05. – 05.05. 2015
Merano – šarmantní lázeňské město, jedinečné zahrady zámku Trauttmansdorff – kvetoucí oáza uprostřed Alp, 
Arosa – místo „na konci světa“, jihotyrolský ledovec Schnalstal, plavba lodí po Bodamském jezeře, všechny vstu-
py a  jízdné v ceně zájezdu! Během tohoto zájezdu uvidíme průsmyk RESCHENPASS (1.504 m) kolem tmavě 
modrého přehradního jezera RESCHENSEE, zahrady zámku TRAUTTMANSDORF, které patří mezi jedny z nej-
krásnějších v  Itálii, vyhlídková plošina – kukátko Mattea Thuna. Dále navšítvíme jediný jihotyrolský ledovec 
SCHNALSTAL, výstavu věnovanou ledovcovému království a „show gallery“ sněžného muže Ötziho. Cestou 
do Švýcarska si uděláme krátkou zastávku ve VADUZU, hlavním městě Lichtenštejnského knížectví. Dále pře-
jezd do městečka CHUR, výlet panoramatickým vláčkem do AROSY usazené vysoko nad údolím Schanfiggertal. 
Čeká nás také celodenní okruh VORALBERSKEM, přejezd přes panoramatický průsmyk Flexenpass (1.773 m) 
a Hochtannberg (1.676 m) do BREGENZERWALDU, návštěva sýrárny, další přejezd do středověkého ostrovního 
města LINDAU, které patří mezi nejoblíbenější a nejhezčí bavorská města v okolí překrásného BODAMSKÉHO 
JEZERA. Na závěr plavba výletní lodí po Bodamském jezeře do hlavního města Vorarlberska BREGENZU.
Cena 9 790 Kč zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu **** ve Strengen am Arlberg s polopenzí (sní-
daně formou bufetu, večeře menu o 3 chodech), průvodce, všechny vstupy a jízdné uvedené v programu, kávu a koláč v restauraci 
na ledovci, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Nástupní místa: G, H, F
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SLEVA 10 % NA VÍCEDENNÍ ZÁJEZDY PŘI REZERVACI DO 31.10. 2014
Slevy platné od 1.11. 2014 budou uvedeny v hlavním katalogu a na webových stránkách www.redok.cz 
a www.datour.cz. Kompletní katalogy vycházejí počátkem listopadu 2014 a rádi je na vyžádání zašleme. 

Slevy, příplatky, podrobnější programy k uvedeným zájezdům a další informace naleznete na našich webech.

  To nejlepší z Dachsteinské bomby 09.06. – 14.06. 2015
RAMSAU AM DACHSTEIN – jedna z nejlépe položených horských vesnic v Alpách. Svět hor, pastvin, vodopádů 
a salaší, ledovec Dachstein s atrakcemi, „zrcadlové“ jezero SPIEGELSEE, překrásné výhledy a turistika pro každého. 
Autokarový výlet do  FILZMOOSU, dvouvrcholová osamělá hora Bischofsmütze 2.458  m. Hodinová nenáročná 
procházka a posezení na salaši. RAMSAU, výjezd lanovkou na horu Rittisberg – nádherné výhledy. Další zastávkou 
je ledovec DACHSTEIN - visutá vyhlídková plošina se skleněnou podlahou „SKYWALK“, LEDOVCOVÝ PALÁC, pro 
odvážlivce visutý Dachsteinský most a Schody do prázdna. Přejezd do PICHLU, výjezd lanovkou do horské oblasti 
REITERALM, lehká nebo středně náročná turistika. Výjezd lanovkou na horu PLANAI (1.900 m) a nenáročný hodi-
nový okruh s nádhernými výhledy. Nástupní místa: G, H. Sleva za nástup na trase Tábor - České Budějovice (-200 Kč).

Cena 10 290 Kč (dítě 5-13,9 let 5 900 Kč a dítě 14-16,9 let 7 900 Kč - na přistýlkách) zahrnuje: 
dopravu lux. klim. busem, 5x ubyt. v  hotelu **** v  Ramsau s  polopenzí (snídaně formou velmi bohatého bufetu, večeře menu 
o 3 chodech), služby průvodce.

  Krásy Salcburska 05.10. – 09.10. 2014
Historický Salcburk, hora Untersberg, relaxace v termálních lázních, největší skanzen Salcburska, nenáročná 
turistika, poutavé přednášky, all inclusive a Salcburská karta na vstupy v ceně. Nástupní místa: B, G, H

Cena 6 790 Kč zahrnuje: dopravu klim. busem, 4x ubytování v gasthofu s all inclusive (4x snídaně formou bufetu, 3x obědový 
balíček, 4x večeře formou menu s možností výběru nebo formou bufetu), nápoje do 21.00 hodin (nealko, točené pivo, stolní víno), 1x sva-
čina na hotelu, všechny vstupy dle programu, odborné přednášky, průvodce, pobytovou taxu, ložní prádlo.

V září zahajujeme prodej poznávacích zájezdů pro seniory na rok 2015. Oblíbený zájezd DACHSTEINSKÁ 
BOMBA PRO SENIORY bývá počátkem roku vyprodán. Doporučujeme neváhat s rezervací.

  Zájezd do Europaparku pro děti i dospělé 27.10. 2014, 01.05. a 27.10. 2015
Nedaleko města Rust, cca 630 km z Prahy. Největší německý zábavní park s nejvyšší horskou dráhou v Evropě 
a dalšími více než 100 atrakcemi.  Nástupní místa: G, H, F

Cena 2 690 Kč (dítě do 11ti let 2 390 Kč) zahrnuje: dopravu klim. busem, vstupné do parku včetně vstupů na atrak-
ce, pojištění léčebných výloh, služby technického průvodce. Při zakoupení do 9.9.2014 sleva 100 Kč/osoba.

  Zájezd do Legolandu pro děti i dospělé 28.10. 2014, 30.04. a 28.10. 2015
Nedaleko bavorského města Günzburg, cca 480 km z Prahy. Více než 50 atrakcí a lego staveb postavených z více 
než 50 milionů lego kostek nadchne děti i dospělé.  Nástupní místa: G, H, F

Cena 1 990 Kč (dítě do 16ti let 1 890 Kč) zahrnuje: dopravu klim. busem, vstupné do parku včetně vstupů 
na atrakce, poj. léčebných výloh, služby technického průvodce. Při zakoupení do 9.9.2014 sleva 100 Kč/ osoba.

  Mnichov a Legoland v bavorském Günzburgu 30.04. – 01.05. 2015
První den prohlídka největších pamětihodností bavorské metropole Mnichova - Staré město, Mariánské ná-
městí se slavnou zvonkohrou,...  Druhý den LEGOLAND - celý den mezi LEGO kostkami! Vstupné platí na všechny 
atrakce a není zahrnuto v ceně, aby bylo možné využít akčních rodinných cen, apod. Nástupní místa: H, F

Cena 2 850 Kč zahrnuje: dopravu klim. busem, 1x ubytování se snídaní, služby technického průvodce.

  10. mezinárodní výstava orchidejí 20.03. 2015 (pátek) 
v klášteře Klosterneuburg a Vídeň 21.03. 2015 (sobota)
Vystavovatelé z celého světa, vůně a kouzlo barev orchidejí, prodej a poradenské služby, návštěva Vídně. 
Cena 850 Kč zahrnuje: dopravu klim. busem, průvodce.  Nástupní místa: A

  10. mezinárodní výstava orchidejí 21.03. – 22.03. 2015 
v klášteře Klosterneuburg a Vídeň s noclehem
Vystavovatelé z celého světa, vůně a kouzlo barev orchidejí, prodej a poradenské služby, expozice orchidejí v kla-
sicistické oranžerii, následně přejezd do Vídně, procházka historickým centrem, večerní Vídeň, Schönbrunn – pro-
hlídka zahrad a v případě zájmu i interiéru.  Nástupní místa: A, B

Cena 2 390 Kč zahrnuje: dopravu klim. busem, 1x ubytování v *** hotelu se snídaní, průvodce. 

  Výstava orchidejí v Klosterneuburgu u Vídně 20.03. – 22.03. 2015 
a relax v Moravských Toplicích v moderním komplexu TERME 3000
10. mezinárodní výstava orchidejí v  KLOSTERNEUBURGU - vystavovatelé z  celého světa, nádherná expozice 
voňavých orchidejí v klasicistické oranžerii, prodej a poradenské služby. Přejezd do Slovinska, ubytování v Mo-
ravských Toplicích. V sobotu „Tropická zahrada“ v DOBROVNÍKU – největší pěstírna orchidejí ve střední a jihový-
chodní Evropě, zahrada plná banánovníků, palem a dalších rostlin. PTUJ – jedno z nejstarších slovinských měst, 
prohlídka města a možnost návštěvy vinného sklípku. Relaxace v moderním lázeňském komplexu TERME 3000, 
horké prameny dosahující teploty až 72 °C, 22 vnitřních i venkovních bazénů s celkovou vodní plochou 5 000 m2, 
zdejší rarita, tzv. „černá termální voda“. V neděli až do odjezdu (cca 14.00 hod.) relaxace v TERME 3000.
Cena 5 690 Kč zahrnuje: dopravu klim. busem, 2x ubytování ve Slovinsku v Moravských Toplicích v hotelu Termal **** s polopenzí, 
neomezený vstup do komplexu TERME 3000 –  je součástí hotelu, služby průvodce. Nástupní místa: A, B



Termín: 23.03. – 28.03. 2015
Cena: 9 390 Kč
PROGRAM ZÁJEZDU TRASA: A, B, G, L
1. den: V poledních hodinách odjezd z republiky. 
2. den: Ráno příjezd do  Říma - prohlídka Vatikánu, hlavního města 
katolické církve - velkolepé náměstí sv. Petra, majestátní bazilika sv. 
Petra s možností výstupu na kopuli - fantastické výhledy na celý Řím, 
okázalé náměstí Piazza Navona s barokními fontánami aj. Odpoledne 
odjedeme do nedalekého přístavu Civitavecchia, nalodění a ubytová-
ní na lodi MSC Fantasia a kolem 19.00 hod. odplujeme na plavbu Stře-
domořím, večeře, individuální volno na palubě lux. lodi. 
3. den: Ráno nás přivítá životem kypící Janov, vtěsnaný mezi moře 
a hory a na každém kroku spojený s K. Kolumbem. Prohlídka historic-
kého centra - třída Via Garibaldi s nádhernými paláci (UNESCO), kostel 
Chiesa del Gesú, historický přístav Porto Antico, Akvárium, katedrá-
la San Lorenzo s  románským průčelím, Palazzo San Giorgio aj. Kolem 
17.00  hod. nalodění a  naše cesta bude směřovat k  ostrovu Korsika - 
na palubě lodi si budeme užívat luxusu a odpočinku. 
4. den: Ráno připlujeme ke břehům ostrova Korsika a navštívíme hlav-
ní město ostrova Ajaccio, jenž získalo věhlas díky svému nejslavnější-
mu rodákovi N. Bonapartovi, barevné fasády města, terasové kavárny, 
Rue du Cardinal Fesch...Kolem 18.00 hod. odplujeme k italským břehům 
5. den: Ráno připlutí do přístavu Civitavecchia u Říma, odjezd našim 
autobusem k druhé části prohlídky města Řím - navštívíme skvosty sta-
rověkého centra - Forum Romanum, Koloseum, Kapitol, Piazza di Spa-
gna a Španělské schody, atmosféra uliček... Večer odjezd do ČR. 
6. den: Předpokládaný návrat v odpoledních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, okružní plavbu Středomořím, 3x ubyto-
vání - plně vybavená 2lůžk. vnitřní kajuta Fantastika na lux. lodi MSC Fantasia s roz-
šířenou plnou penzí - 3 hlavní jídla denně, svačiny a půlnoční bufet, nápoje ke snída-
ni - čaj, káva, voda a džusy z automatu v rautové restauraci, užívání bazénu, vířivek, 
fitness centra a  jiných sportovně-rekreačních zařízení na  palubě, účast na  všech 
akcích pořádaných na palubě, přístavní poplatky, průvodce po celou dobu zájezdu
Příplatky: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč, příplatek za  vnější 2lůžk. 
kajutu s oknem 1 200 Kč/os., příplatek za 2lůžk. kajutu s balkonem 2 800 Kč na os.
Slevy: dítě do 18 let 3 200 Kč na 3 nebo 4 lůžku, dospělý na 3 nebo 4 lůžku 1 500 Kč.

Termín: 19.04. – 25.04. 2015
Cena: 13 490 Kč
PROGRAM ZÁJEZDU TRASA: A, B, G
1. den: V podvečerních hodinách odjezd z republiky. 
2. den: Ráno příjezd do oblasti Benátska, do jednoho z nejkrásnějších 
italských měst do  Verony (UNESCO) - prohlídka starého historického 
centra - městské hradby, bazilika sv. Zena, paláce významných rodů, Ju-
liin dům... Po krátké prohlídce se vydáme ke břehům Ligurského moře 
do La Spezia v Zálivu básníků, zde čerpali inspiraci např: Byron, Dan-
te, D. H. Lawrence aj. Odpoledne nalodění na MSC Armonia, ubytová-
ní ve 2lůžk. kajutě, večeře. Individuální volno na palubě lux. lodi, která 
uspokojí všechna vaše přání. 
3. den: Plavba Středomořím do  francouzské Marseille, kolem 12.00 
hod. vylodění, prohlídka historické části města s průvodcem - přístav, 
Notre Dame de la Garde, staré město. V 18.00 hod. odplujeme k Baleár-
skému souostroví.
4. den: Odpočinek na  lodi, individuální volno, bohatý zábavný pro-
gram. Po obědě připlujeme do hlavního města ostrova Mallorca - Pal-
ma de Mallorca- procházka historickým centrem s gotickou katedrálou 
La Seu, s renesančními paláci a dalšími významnými stavbami. Večerní 
město, nalodění.
5. den: Odpočinek na palubě lodi, plavba Středomořím.
6. den: Ráno připlujeme ke břehům ostrova Korsika a navštívíme hlav-
ní město ostrova Ajaccio, rodiště N. Bonaparte, barevné fasády města, 
terasové kavárny, Rue du Cardinal Fesch...Kolem 18.00 hod. odplujeme 
k italským břehům. 
7. den: Ráno připlutí k břehům Ligurie, vylodění v La Spezia a odjezd 
kolem jezera Lago di Garda do ČR. 
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, okružní plavbu Středomořím, 5x ubyto-
vání - plně vybavená 2lůžk. vnitřní kajuta Bella na lux. lodi MSC Armonia s rozšíře-
nou plnou penzí - 3 hlavní jídla denně, svačiny a půlnoční bufet, nápoje ke snídani, 
čaj, káva, voda a džusy z automatu v rautové restauraci, užívání bazénu, vířivek, fit-
ness centra a jiných sportovně-rekreačních zařízení na palubě, účast na všech akcích 
pořádaných na palubě, přístavní poplatky, průvodce po celou dobu zájezdu 
Příplatky: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč, příplatek za  vnější 2lůžk. 
kajutu Fantastika s oknem 3 250 Kč/os., příplatek za 2lůžk. kajutu s balkonem Fan-
tastika 4 400 Kč na os.
Sleva: dítě do 18 let 6 500 Kč na 3 nebo 4 lůžku, dospělý na 3 nebo 4 lůžku 3 900 Kč. 
Vícelůžkové kajuty pouze na vyžádání. Bližší info v CK

MARSEILLE – MALLORCA – AJACCIO
A PLAVBA STŘEDOMOŘÍMPLAVBY 

LUXUSNÍ LODÍ 
PO STŘEDOMOŘÍ

ŘÍM – JANOV – AJACCIO 
A PLAVBA STŘEDOMOŘÍM
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Termín: 12.09. – 20.09. 2015
Cena: 19 690 Kč
PROGRAM ZÁJEZDU TRASA: A, B, G
1. den: V podvečerních hodinách odjezd z republiky. 
2. den: Ráno příjezd do Benátek. Prohlídka historického centra s průvod-
cem - Piazza S. Marco s úchvatnou bazilikou, Dóžecí palác, kanál Grande, 
most Rialto... Odpoledne nalodění na  lux. loď MSC Musica, ubytování 
ve 2lůžk. kajutě. V cca 17.00 hod. vyplutí, večeře, individuální volno. 
3. den: Dopolední plavba Středomořím do italského Bari. Individuální 
prohlídka starého města Bari Vecchia - labyrint uliček, rozkošná ná-
městí na kterých se tísní 40 kostelů, bazilika San Nikola... V 18.00 hod. 
odplujeme k řeckým břehům.
4. den: Plavba Jónským mořem, kolem poledne připlutí do  řeckého 
přímořského městečka Katakolon, vstupní brány po moři do Olympie. 
Individuální volno, koupání na místních plážích nebo fakult. výlet s prů-
vodcem do  nedaleké Olympie - turistický magnet Řecka - posvátný 
okrsek náboženství a sportu. K večeru odplujeme směr Santorini.
5. den: Ráno nás přivítají břehy malebného ostrova Santorini. Koupá-
ní a relaxace na místních plážích nebo fakult. výlet do městečka Thera, 
kam se dostaneme lanovkou nebo na  hřbetě oslíka, následuje osada 
Akrotiri - dochované domky z hlíny, z kamenů a s malbami na stěnách. 
Přejezd ostrovem do  malebného městečka Oia - známé bílé domky 
s modrými střechami. K večeru nalodění a plavba podél ostrovů Kyklady.
6. den: Vylodění v „námořní bráně“ Athén přístavu Pierus a fakult. výlet 
s průvodcem do řecké metropole Athény. Transfer busem do centra měs-
ta, pojedeme kolem budovy Parlamentu, náměstí Syntagna, Akademie 
i Knihovny. Nenecháme si ujít opěvovanou Akropolis (Propylaje, chrám 
Athény Niké, slavný chrám Partheón, Dionýsovo divadlo...), sejdeme 
i do Agory, kde starověcí Řekové trávili většinu svého času. Volno ve čtvrti 
Plaka - ulice plné obchůdků a řeckých specialit. Kolem 18.30 hod. vyplutí. 
7. den: Plavba kolem Jónských ostrovů, kolem poledne vylodění na nej-
známějším a nejzelenějším ostrově Korfu. V řečtině jeho jméno zní Ker-
kyra, jenž byla Hómerova „nádherná“ země a Odysseova poslední zastáv-
ka při cestě na  Ithaku. Fakult. výlet s  průvodcem do  nedaleké Gasturi 
- k prohlídce impozantního paláce rakouské císařovny Alžběty a následu-
je prohlídka krásného města Korfu (UNESCO) ležícího mezi dvěma pev-
nostmi - městská architektura, benátské domy v úzkých uličkách, skrytá 
náměstíčka... Příp. individuální volno na plážích a v podvečer nalodění.
8. den: Kolem 07.00 hod. připlujeme do středověkého Kotoru v Černé Hoře 
s  masívem Lovčenu v  pozadí, individuální prohlídka historického centra, 
hradby, monumentální katedrála, nalodění a odplutí k italským břehům. 
9. den: Po snídani připlujeme do Benátek, kde bude čekat autobus a od-
jedeme směr ČR. Předpokládaný příjezd v pozdních večerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, okružní plavbu Středomořím, 7x ubyto-
vání - plně vybavená 2lůžk. vnitřní kajuta Bella na lux. lodi MSC Musica s rozšířenou 
plnou penzí - 3 hlavní jídla denně, svačiny a půlnoční bufet, nápoje ke snídani, čaj, 
káva, voda a džusy z automatu v rautové restauraci, užívání bazénu, vířivek, fitness 
centra a jiných sportovně-rekreačních zařízení na palubě, účast na všech akcích po-
řádaných na palubě, přístavní poplatky, průvodce 
Příplatky: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč, příplatek za  vnější 2lůžk. 
kajutu Fantastika s oknem 4 900 Kč/os., příplatek za 2lůžk. kajutu Bella s balkonem 
6 800 Kč/ os.
Slevy: dítě do 18 let 13 500 Kč na 3 nebo 4 lůžku, dospělý na 3 nebo 4 lůžku 7 000 Kč. 
Vícelůžkové kajuty pouze na vyžádání. Bližší info v CK.

SETKÁNÍ S ŘECKEM  
A OSTROVY SANTORINI, KORFU

Termín: 12.09. – 20.09. 2015
Cena: 19 690 Kč
PROGRAM ZÁJEZDU TRASA: A, B, G
1. den: V podvečerních hodinách odjezd z republiky. 
2. den: Ráno příjezd do světově proslulého města Benátky. Prohlídka 
historického centra s průvodcem - Piazza S. Marco s úchvatnou bazili-
kou, Dóžecí palác, kanál Grande, most Rialto... Odpoledne nalodění 
na lux. loď MSC Magnifica, ubytování ve 2lůžk. kajutě. V cca 16.30 hod. 
vyplutí, večeře, individuální volno na palubě lodi. 
3. den: Dopolední plavba Středomořím do italského Brindisi, kde končila 
stará římská cesta Via Appia. Připlutí v cca 13.00 hod. a prohlídka historic-
ké části města s průvodcem. V 18.00 hod. odplujeme k řeckým břehům.
4. den: Ráno připlutí do řeckého městečka Katakolon na břehu Jónské-
ho moře. Ind. volno, koupání na místních plážích nebo fakult. krátký výlet 
s našim průvodcem do nedaleké Olympie - turistický magnet Řecka - po-
svátný okrsek náboženství a sportu. Po obědě odplujeme směr Turecko.
5. den: Po snídani vylodění v Izmiru na pobřeží Egejského moře - pro-
hlídka města, které bylo založeno již v 3. tisíciletí p.n.l. a které láká svou 
atmosférou a odlišnou kulturou. Odpoledne odplutí do Istanbulu.
6. den: Vylodění v Istanbulu a do pozdních odpoledních hodin prohlíd-
ka nejvýznamnějších památek „perly“ Orientu - evropská i asijská část - 
Modrá mešita, chrám Boží moudrosti - Hagia Sofia, Velký bazar aj...Kolem 
16.30 hod nalodění a naše plavba se bude obracet směrem domů.
7. den: Celodenní plavba Středomořím, individuální volno, zábavní 
programy, odpočinek, relaxace.
8. den: Kolem poledne připlujeme do Dubrovníku - prohlídka historic-
kého jádra města a procházka po dubrovnických hradbách s úchvatný-
mi pohledy na celé město a blízké Elafitské ostrovy.
9. den: Po snídani připlujeme do Benátek, kde bude čekat autobus a od-
jedeme směr ČR. Předpokládaný příjezd v pozdních večerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, okružní plavbu Středomořím, 7x ubyto-
vání - plně vybavená 2lůžk. vnitřní kajuta Bella na lux. lodi MSC Magnifica s rozšíře-
nou plnou penzí - 3 hlavní jídla denně, svačiny a půlnoční bufet, nápoje ke snídani, 
čaj, káva, voda a džusy z automatu v rautové restauraci, užívání bazénu, vířivek, fit-
ness centra a jiných sportovně-rekreačních zařízení na palubě, účast na všech akcích 
pořádaných na palubě, přístavní poplatky, průvodce 
Příplatky: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč, příplatek za vnější 2lůžk. ka-
jutu s oknem 5 400 Kč/os., příplatek za 2lůžk. kajutu s balkonem 7 500 Kč/ os.
Slevy: dítě do 18 let 13 500 Kč na 3 nebo 4 lůžku, dospělý na 3 nebo 4 lůžku 7 500 Kč. 
Vícelůžkové kajuty pouze na vyžádání. Bližší info v CK.

PLAVBA Z BENÁTEK DO ISTANBULU
A PLAVBA STŘEDOMOŘÍM

23

INFORMACE KE VŠEM NABÍZENÝM PLAVBÁM
• průvodce po celou dobu zájezdu
• kombinace poznávacího zájezdu  

s odpočinkem na palubě lodi
Uvedené ceny zájezdů nezahrnují vstupné, místní dopravu, fakult. výlety, 

povinné spropitné pro obsluhu na lodi a vše ostatní, co není uvedeno 
v odstavci „Cena zahrnuje“.

SLEVA 10 % do 31.10. 2014
Slevy platné od 1.11. 2014 budou uvedeny v hlavním katalogu  

a na webových stránkách www.redok.cz a www.datour.cz 
Katalogy rádi na vyžádání zašleme.
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Návštěva masajské vesnice

TANZÁNIE, KEŇA

NP Amboseli a Kilimandžáro

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy s českým průvodcem na 
exotický Zanzibar. 
2. den Přílet na ZANZIBAR – transfer na 
ubytování na sever ostrova k nejhezčím plážím 
– středisko KENDWA – Kendwa Rock village. 
Odpočinek na bílých plážích ostrova, které nám 
doslova vezmou dech.
3.–4. den Individuální volno. Tropický 
Indický oceán neuvěřitelné barvy, kokosové pal-
my, žhavé slunce a nádherný klid.
5. den Snídaně a fakult. celodenní výlet po 
„ostrově koření“, jak je někdy Zanzibar nazýván. 
Navštívíme „zahradu koření“. Poznáme, jak vy-
padá hřebíček, pepř, vanilka, muškátový oříšek, 
skořice nebo třeba ylang ylang. Ochutnáme čers-
tvě odseknuté kokosové ořechy přímo z vrcholů 
palem. Fakult. poobědváme v STONE TOWN 
– prohlídka fascinujícího města. Projdeme laby-
rint úzkých uliček, zažijeme atmosféru 16. století, 
prohlédneme si rodný dům Freddieho Mercury-
ho, nabílené domy v arabském slohu, Shangani 
s hotelem Africa House, anglikánskou katedrálu, 
kde bývalo tržiště s otroky, nakoupíme nezvyk-
lé suvenýry a k večeru se vrátíme na ubytování 
a dech beroucí pláže.
6. den Po snídani a dle leteckého řádu transfer 
na letiště na Zanzibaru, krátký přelet nad azurově 
modrým mořem a korálovými útesy do Momba-
si v KENI. Ubytování v hotelu u břehů Indické-
ho oceánu.
7. den Prohlídka MOMBASY – druhé nej-
větší město Keni a hlavní město Svahilců – sym-
boly města Fort Jesus a Tusks nad Moi Avenue, 
Džinistický chám aj. Poznáme, že v Mombase se 
žije „pole pole“, tedy opravdu pomalu. Odpoled-
ne návrat do hotelu, koupání v hotelových bazé-
nech nebo Indickém oceánu, individuální volno, 
korálové útesy, relaxace, možnost masáží.
8. den Ráno odjedeme na SAFARI. Prvním 
parkem bude NP TSAVO EAST, který je 
největším v Keni a je domovem nejpočetněj-
ších stád slonů. Najdeme zde však i zvířata celé 
„velké pětky“, můžeme pozorovat i lvy, žirafy, 

Splňte si s námi svůj sen o rovníkové Africe. Navštívíme proslulý ostrov s exotickým jménem Zanzibar, kamenné město Stone Town s bývalými 
otrokářskými trhy, poznáme paláce sultánů a  nezapomenutelné pro nás budou nádherné bílé pláže ostrova, bez nadsázky lze říct, že patří 
k nejhezčím na světě. K návštěvě Afriky patří neodmyslitelně Keňa a safari, budeme pátrat po „velké pětce“ v NP Tsavo a Amboseli. Seznámíme 
se s Mombasou, navštívíme masajsou vesnici i zahradu koření, kde ochutnáme nejen čerstvé kokosové mléko.

KEŇA A ZANZIBAR
safari a bílé pláže

OSTROV ZANZIBAR – STONE TOWN – MOMBASA – NP TSAVO EAST – NP AMBOSELI – NP TSAVO WEST

zebry, mnoho druhů antilop, hrochy, pštrosy aj. 
Poobědváme v srdci NP a budeme pokračovat 
v odpoledním safari. Nocleh je zajištěn v campu 
– prostorné komfortně vybavené stanové lodge 
se sociálním zařízením – Satao Camp. Po večeři 
se můžeme zaposlouchat do večerních zvuků sa-
vany, pozorovat zvířata u napajedla nebo hledat 
na obloze Jižní kříž a kolem nás bude bezpočet 
antilop Impala – zážitek v krásném kempu s jedi-
nečnou atmosférou. 
9. den Po snídani v Tsavo se vydáme do NP 
AMBOSELI (250 km) – sám přejezd africkou 
krajinou je velmi zajímavý a kolem poledne se 
přiblížíme ke Kilimandžáru. Cestou zastavíme na 
prohlídku masajské vesnice – seznámení 
s místními obyvateli, poznání zvyků a tradic, 
masajské tance. Oběd již v NP Amboseli, uby-
tování v lodge a odpolední safari. Ať vyrazíme 
v tomto parku kamkoliv, všude uvidíme obrov-

leteckou přepravu: Praha – Zanzibar – Mombasa 
– Praha, přelet Zanzibar – Mombasa, letištní taxy 
a poplatky, transfery z/na letiště, dopravu v průbě-
hu programu, safari minibus 4x4, vstupné do NP, 
10x ubytování – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím: 
z toho 4x v hotelu*** na Zanzibaru (4x polopenze), 
3x v hotelu*** v Keni – pobřeží Indického oceánu 
(3x polopenze), 3x v lux. bungalovech a lodge na 
safari (3x plná penze), návštěvu Masajské vesnice, 
českého průvodce, místního průvodce 

fakult. výlety, spropitné, fakult. služby a vše ostatní, 
co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 8 490 Kč (zde povinné při nedoob-
sazení), fakult. výlet na Zanzibaru do Stone Town 
(5. den) 1 890 Kč, komplex. pojištění vč. při-
pojištění vyššího storna zájezdu str. 2 katalogu 
1 000 Kč 

Keňa – jednorázové vstupní vízum lze vyřídit 
v Praze nebo po příletu do Keni za poplatek cca 
50 USD 
Zanzibar – turistické vízum lze získat po příletu 
na letiště za poplatek 50 USD. K jeho získání je 
třeba mezinárodní očkovací průkaz s potvrzením 
o očkování proti žluté zimnici
Do obou zemí je nutný cestovní pas platný ještě 
6 měsíců po návratu.

Zanzibar – povinná žlutá zimnice, Keňa – není 
vyžadováno povinné očkování, doporučená je 
prevence proti malárii, tyfu, hepatitidě A, B

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

 Kód Termín Cena Svoz letiště

 EAK910-15-1 04.01.–15.01. 75 990,- L2, L3 

» užijte si safari v Keni
» fantastické pláže Zanzibaru
» vstupy do NP v ceně zájezdu

Vstupní vízum:

Očkování:

skou siluetu nejvyšší africké hory KILIMAN-
DŽÁRO a v jejím stínu putují savanou velká 
stáda slonů, žiraf, buvolů, pakoňů a ve vodách 
spatříme i hrochy. Před setměním návrat do 
lodge na ubytování.
10. den Časné ranní safari v NP AMBO-
SELI, snídaně a přejezd do NP TSAVO 
WEST, cestou parkem pokračuje safari, ubyto-
vání a oběd v lodge, odpolední safari a návštěva 
MZIMA SPRINGS, pramen Mzimy, velké 
úžasně čisté vodní nádrže, kde se zdržují přede-
vším hroši a krokodýli. Při západu slunce návrat 
na ubytování a večeři. 
11. den Ráno v savaně, snídaně a návrat na po-
břeží Indického oceánu do hotelu. Odpoledne in-
dividuální volno, oceán, hotelové bazény, večeře. 
12. den Dle letového řádu transfer na letiště 
do Mombasy a odlet do Prahy (v případě odpo-
ledního letu, návrat do Prahy 26. 1.).

Zanzibar – pláže Kendwa

Cena nezahrnuje:

ZANZIBAR

K e ň a

Ta n z a n i e

MOMBASA

NP TSAVO EAST

NP AMBOSELI

KILIMANDŽÁRO
NP TSAVO WEST

Zanzibar – pláže Kendwa

Keňa – NP Tsavo

SLEVAdo 20. 12. 2014 1500,-
do 20. 3. 2015 1000,-
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MADAGASKAR

Analavory

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z  Prahy s českým průvodcem na 
Madagaskar.
2. den Ráno přílet na Madagaskar do AN-
TANANARIVO – celní formality, přivítání 
místním průvodcem, snídaně v místní restauraci 
a prohlídka Starého města, originální architek-
tura, každodenní život obyvatel, Palác královny 
a premiéra... Fakult. oběd a individuální volno 
k další prohlídce města s českým průvodcem. 
Nocleh v hotelu v Antananarivo.
3. den Po snídani odjedeme typickou zelenou 
krajinou rýžových polí se zajímavě erodovanými 
kopci „lavakami“ a s charakteristickými vesnice-
mi do ANTSIRABE – prohlídka „města rikší“ 
a „vodního města“ – bývalé lázeňské městečko 
s množstvím termálních pramenů u dvou jezer, 
centrum těžby a zpracování polodrahokamů, 
seznámení s místní kulturou. Cestou zastávka 
v AMBATOLAMPY – ruční výroba hliníko-
vých hrnců. Ubytování v bungalowech v překrás-
né zahradě v Antsirabe. 
4. den Ráno pokračujeme centrální pahorka-
tinou směrem na jih do centra dřevořezbářské 
oblasti ZAFIMANIRY, navštívíme městečko 
AMBOSITRA – pozoruhodná dřevořezba, 
balkóny, okenice, centrum malgašských řezbářů, 
možnost nákupu dřevěných výrobků Zafi manirů. 
Přesun do NP RANOMAFANA – proslulý 
NP chránící tropický deštný les – orchideje, bam-
busy, stromové kapradiny. Ubytování ve vesnici 
Ranomafana a fakult. večerní výprava (cca 4 Eur) 
do okolí našeho ubytování za nejmenšími lemu-
ry, bodlíny i fanalokou. Ze tmy se nás budou dívat 
stovky zářících očí.
5. den Taje deštného pralesa – NP RA-
NOMAFANA – ponoříme se pod majestátní 
stromy a budeme hledat místní zvířata a ptactvo. 
Pěší túra deštným pralesem, endemické druhy 
rostlin, léčivé rostliny, pozorování bambusových 
lemurů. Zde v parku jich žije na 12 druhů, podaří 
se nám najít lemura zlatého? Oběd formou pikni-
ku v pralese a atraktivní cestou odjedeme k pro-
hlídce starého města FIANARANTSOA. 

Navštivte s námi jedinečný Madagaskar, kde se místní příroda po mnoha milionů let vyvíjí zcela izolovaně od okolního světa. Většinu zvířat 
a rostlin vyskytujících se na ostrově nenajdeme nikde jinde na světě. Navštívíme deštné pralesy plné lemurů a dalších endemitů, shlédneme 
tisícileté baobaby, posvátná jezera, hornaté vnitrozemí, pískovcové jehly NP Isalo. Seznámíme se s místní kulturou i hlavním městem An-
tananarivo. Na závěr nás čeká koupání v průzračných vodách Indického oceánu u Ifaty.

MADAGASKAR – ZEMĚ LEMURŮ, BAOBABŮ 
a koupání v Indickém oceánu

ANTANANARIVO – AMBATOLAMPY – ANTSIRABE – AMBOSITRA – NP RANOMAFANA – FIANARANTSOA – AMBALAVAO – ANJA – RANOHIRA – NP 
ISALO – TULÉAR – REZERVACE RENIALA – IFAT Y

» unikátní fauna i flora
» dokonalý zážitek 
» vstupy v ceně zájezdu

Ubytování v Ambalavao.
6. den Městečko AMBALAVAO, centrum 
ruční výroby papíru dle starých tradic, návštěva 
výrobny ručního Antemoro papíru. O 15 km dál 
první setkání s lemury kata (lemur prstenco-
chvostý) v parku ANJA – lesní galerie, žulové 
monolity, fíkusy, liány, orchideje a kolonie lemu-
rů v jejich přirozeném prostředí. Nádherné foto-
grafi cké scenérie, posvátná oblast kmene Baro – 
kočovníci, chovatelé zebu. Oběd – piknik a poté 
pokračujeme největší náhorní plošinou Mada-
gaskaru – krásné bylinné stepi přerušované ob-
rovskými hnízdy termitů – HOROMBE na uby-
tování do RANOHIRA – prohlídka městečka.
7. den Jedinečný NP ISALO – turistická 
procházka pískovcovými masívy vytvarovanými 
do neuvěřitelných útvarů z období Jury. Hlubo-
ce zařezané kaňony, přírodní bazény a magické 

skalní eroze. Výjimečná endemická fauna i fl óra – 
Aloe, Euphorbia, Kalanchoe. Odpočinek a oběd 
při pikniku v lese Tapia, nádherné a fotogenické 
západy slunce nad pískovcovými jehlami. Návrat 
na ubytování.
8. den Území místního entika kmene Maha-
faly, botanická zastavení, posvátné malované 
hrobky zdobené úžasnými soškami a rohy býků 
zeba. TULEAR – bílý přístav, hlavní vývozní 
uzel pro sisal, mýdlo, bavlnu a rýži, francouzská 
koloniální zástavba a mj. návštěva typické africké 
tržnice, plné exotického ovoce, místních výrobků 
a tradičních oděvů Lamba. Rezervace RENIA-
LA, kde shlédneme jedny z nejstarších baobabů 
na Madagaskaru a poté nás již čekají dny odde-
chu na exotických bílých plážích v IFATY. Slun-
ce, ticho, pohoda, jaká může být jen v Africe. 
9.–10. den Volný den, koupání v IN-

leteckou přepravu: Praha – Antananarivo – Praha 
a zpět, vnitrostátní přelet Ifaty – Antananarivo, 
letištní taxy a poplatky, transfer z/na letiště, dopra-
vu místním klim. busem na Madagaskaru, vstupy 
uvedené v programu, 9x ubytování v hotelech, 
penzionech a hotelových bungalovech*** – 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 9x snídani, 3x oběd for-
mou pikniku v parcích, českého průvodce po celou 
dobu zájezdu, místního průvodce 

fakult. výlety, spropitné, fakult. služby a vše ostatní, 
co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 6 900 Kč (zde povinné při nedoobsa-
zení), 9x večeře 4 200 Kč, komplex. pojištění vč. 
připojištění vyššího storna zájezdu str. 2 katalogu 
990 Kč 

turistické vstupní vízum obdržíte po příletu na me-
zinárodním letišti Antananarivo cca 30 € 

při vstupu na Madagaskar není vyžadováno žád-
né očkování, doporučujeme žloutenku typu A, B 
a tyfus.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

 Kód Termín Cena Svoz letiště

 RM911-15-1 06.11.–17.11. 76 990,- L2, L3

Vstupní vízum:

Očkování:

Cena nezahrnuje:

DICKÉM OCEÁNU. Fakultativně lze s míst-
ními rybáři vyjet pirogou na půldenní výlet po la-
guně. (Cena cca 10 Eur).
11. den Po snídani volno, rozloučení s Indic-
kým oceánem, v závislosti na let. řádu letecký pře-
sun do hl. města Antananarivo a dále do Prahy.
12. den Předpokládaný přílet v dopoledních 
hodinách.

ANTANANARIVO

ANTSIRABE

AMBOSITRA

NP RANOMAFANA

AMBALAVAO

TULEAR

NP ISALO

IFATY

Antananarivo

SLEVAdo 20. 12. 2014 1500,-
do 20. 3. 2015 1000,-
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Puškar

Představujeme vám jedinečnou příležitost pro poznání Indie – tzv. Zlatého trojúhelníku, jehož pomyslné vrcholy tvoří tři nejnavštěvovanější 
města v zemi – Dillí, Ágra a Džajpúr. Okruh je doplněn o návštěvu NP Ranthambore, který je jednou z hlavních tygřích rezervací v Indii, o návštěvu 
Amritsaru vč. Zlatého chrámu – nejposvátnější místo pro Sikhy a zároveň nejkrásnější památka Indie. Z Amritsaru se dostaneme až na indicko-
pákistánskou hranici, kde každý večer probíhá unikátní ceremoniál „uzavírání hranice“, vyhledávaná atrakce na obou stranách. K zájezdu je pak 
v kombinaci přidán pobyt a koupání v bývalé portugalské kolonii Goa, která patří mezi nejvyhledávanější letoviska na pobřeží Arabského moře.

INDIE – ZLATÝ TROJÚHELNÍK 
+ Amritsar a koupání v Goa

DILLÍ – AMRITSAR – WAGAH – ÁGRA – TÁDŽ MAHAL – FATÉHPUR SIKRÍ – NP RANTHAMBORE – DŽA JPÚR – GOA

» indický zlatý trojúhelník
» Amritsar a NP Ranthambore
» Arabské moře a Goa
» náš tip na Indii

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy do Dillí. 
2. den Ráno přílet do DILLÍ, prohlídka Nové-
ho Dillí, Kutub Minar  – největší cihlový 
minaret světa a komplex budov, které jsou krás-
nou ukázkou raně afgánské architektury. Loto-
sový chrám – krásná stavba v podobě roz-
víjejícího se lotosového květu. Humájúnova 
hrobka  – jedinečná ukázka Mughalské 
architektury, Indická brána a průjezd okolo vlád-
ních budov. Nocleh v Dillí. 
3. den Brzy ráno přejezd vlakem do AMRIT-
SARU, snídaně ve vlaku. Odpoledne příjezd 
do Amritsaru, v případě času krátká procházka 
a odjezd do vesnice WAGAH na indicko-
pákistánskou hranici, kde každý večer probíhá 
speciální ceremoniál „Wagah Attari bor-
der closing ceremony“, který je skutečně 
nezapomenutelným zážitkem. Návrat do Amrit-
saru, nocleh. 
4. den Návštěva ZLATÉHO CHRÁMU, 
nejdůležitější svatyně sikhského náboženství 
– rozlehlý komplex budov z bílého kamene, 
uvnitř leží obrovská nádrž a uprostřed ní – 
jako ostrov – září samotný HARIMANDIR 
– chrám pokrytý měděným plechem, který 
je pozlacen několika tunami zlata. Na oběd si 
můžeme dojít do sikhské jídelny pro poutníky, 
kde se najednou nají až 4000 lidí. Dále zastávka 
u „zdi mučedníků“, která je dějištěm tzv. amrit-
sarského masakru. Odpoledním vlakem návrat 
do Dillí. Večeře ve vlaku, příjezd okolo 23 hod. 
Nocleh v Dillí. 
5. den Snídaně a přejezd k prohlídce ÁGRY 
– bývalé sídlo indických panovníků, Červená 
pevnost  a monumentální hrobka císaře 
Akbara. Odpoledne prohlídka nejslavnější pa-
mátky Indie – TADŽ MAHALU , nocleh 
v Ágře.
6. den Přejezd do města duchů FATÉH-
PUR SIKRÍ  – město vítězství, které si ne-
chal vystavět císař Akbar Veliký jako nové hlavní 
město, prohlídka sultánského paláce z červe-
ného pískovce, Velké páteční mešity, atd. Od-

poledne přejezd do NP Ranthambore, nocleh.
7. den V časných ranních hodinách safari 
v NP RANTHAMBORE – pozorování tygrů, 
antilop, gazel atd. Návrat na snídani a přejezd 
do Džajpúru (cca 5 hod) na nocleh.
8. den Návštěva pevnosti AMBER, bývalé 
sídlo místních maharádžů se slavnou Zrcadlo-
vou síní a Síní radosti. V případě zájmu mů-
žeme k pevnosti vyjet na slonech. Prohlídka 
DŽAJPÚRU – „růžového města“ – Městský 
palác s muzeem (Čadra Mahal), symbol města 
Hawa Mahal – tzv. Palác větrů, Džantar 
Mantar  – středověká astronomická obser-
vatoř z 18. století, uličky a bazary starého města. 
Nocleh v Džajpúru.
9. den Snídaně a přelet do letoviska 
GOA na pobřeží Arabského moře. Goa 
je nejmenším indickým státem a bývalou portu-

galskou kolonií. Přílet v odpoledních hodinách, 
volno, pobyt u moře. Nocleh. 
10. den Individuální volno, pobyt u mo-
ře. Fakultativně návštěva staré GOA, pře-
zdívaná pro svoji výstavnost „Římem Orientu“, 
bazilika Bom Jesus, katedrála Se. Výlet pokra-
čuje k hinduistické svatyni Shri Mahalsa
zasvěcené ženské inkarnaci boha Višnu, a k ná-
vštěvě jedné z největších goánských plantáží 
Sahakari s tropickými plody a kořením. Sty-
lový oběd s místními specialitami je servírován 
v banánovém listu. 
11. den Individuální volno, pobyt u mo-
ře. Fakultativně výlet za slony: SHANTI 
– malá osada uprostřed lesa v blízkosti staro-
bylého chrámu ze 13. stol. Tambdi Surla, zasvě-
cenému bohu Šivovi, známá sloní farmou – sloní 
show, projížďka na slonech. 

12. den Individuální volno, pobyt u mo-
ře. Večer odlet do Dillí. Nocleh v Dillí. 
13. den Po snídani dokončení prohlídky 
města – STARÉ DILLÍ – Velká Páteční meši-
ta, Červená pevnost , náměstí Chandi 
Chowk, Rádž Ghát – místo zpopelnění Ma-
hátmy Gándhího. Nákupy, bazary, popř. další 
alternativní program dle času. Odlet do Prahy. 
14. den Předpokládaný přílet do Prahy v od-
poledních hodinách.

leteckou přepravu Praha – Dillí – Praha, letištní taxy 
a poplatky, transfery na letiště a zpět, transfery dle 
programu, 1x vnitrostátní přelet v Indii Džajpúr – 
Goa – Dillí, 1x vlak Dillí – Amritsar – Dillí se snídaní 
a večeří, 11x ubytování – hotely****/***, 11x sní-
dani, safari v NP Ranthambore, českého průvodce, 
místního průvodce

fakultativní výlety, vstupné (cca 40 €), bakšišné, 
turistické vízum a vše ostatní, co není uvedeno 
v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 5 900 Kč (zde povinný při nedoobsazení), 
komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zá-
jezdu str. 2 katalogu 1 100 Kč, indické vízum 1 000 Kč

indické vízum 1 000 Kč 

při vstupu do Indie není vyžadováno žádné očko-
vání, doporučujeme žloutenku typu A, B, tyfus 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

 Kód Termín Cena Svoz letiště

 IND903-15-1 08.03.–21.03.  52 600,- L2, L3

Vstupní vízum:

Očkování:

Cena nezahrnuje:

Džajpúr – Fort Amber

Amritsar – Zlatý chrám

I n d i e

DILLÍ

AMRITSAR

DŽAJPÚR ÁGRA

NP RANTHAMBORE

GOA

FATÉHPUR SIKRÍ

SLEVAdo 20. 12. 2014 1500,-
do 20. 3. 2015 1000,-
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Představujeme vám jedinečnou příležitost pro poznání Indie – tzv. Zlatého trojúhelníku, jehož pomyslné vrcholy tvoří tři nejnavštěvovanější 
města v zemi – Dillí, Ágra a Džajpúr. Okruh je doplněn o návštěvu NP Ranthambore, který je jednou z hlavních tygřích rezervací v Indii, o návštěvu 
Amritsaru vč. Zlatého chrámu – nejposvátnější místo pro Sikhy a zároveň nejkrásnější památka Indie. Z Amritsaru se dostaneme až na indicko-
pákistánskou hranici, kde každý večer probíhá unikátní ceremoniál „uzavírání hranice“, vyhledávaná atrakce na obou stranách. K zájezdu je pak 
v kombinaci přidán pobyt a koupání v bývalé portugalské kolonii Goa, která patří mezi nejvyhledávanější letoviska na pobřeží Arabského moře.

INDIE – ZLATÝ TROJÚHELNÍK 
+ Amritsar a koupání v Goa

DILLÍ – AMRITSAR – WAGAH – ÁGRA – TÁDŽ MAHAL – FATÉHPUR SIKRÍ – NP RANTHAMBORE – DŽA JPÚR – GOA

» indický zlatý trojúhelník
» Amritsar a NP Ranthambore
» Arabské moře a Goa
» náš tip na Indii

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy do Dillí. 
2. den Ráno přílet do DILLÍ, prohlídka Nové-
ho Dillí, Kutub Minar  – největší cihlový 
minaret světa a komplex budov, které jsou krás-
nou ukázkou raně afgánské architektury. Loto-
sový chrám – krásná stavba v podobě roz-
víjejícího se lotosového květu. Humájúnova 
hrobka  – jedinečná ukázka Mughalské 
architektury, Indická brána a průjezd okolo vlád-
ních budov. Nocleh v Dillí. 
3. den Brzy ráno přejezd vlakem do AMRIT-
SARU, snídaně ve vlaku. Odpoledne příjezd 
do Amritsaru, v případě času krátká procházka 
a odjezd do vesnice WAGAH na indicko-
pákistánskou hranici, kde každý večer probíhá 
speciální ceremoniál „Wagah Attari bor-
der closing ceremony“, který je skutečně 
nezapomenutelným zážitkem. Návrat do Amrit-
saru, nocleh. 
4. den Návštěva ZLATÉHO CHRÁMU, 
nejdůležitější svatyně sikhského náboženství 
– rozlehlý komplex budov z bílého kamene, 
uvnitř leží obrovská nádrž a uprostřed ní – 
jako ostrov – září samotný HARIMANDIR 
– chrám pokrytý měděným plechem, který 
je pozlacen několika tunami zlata. Na oběd si 
můžeme dojít do sikhské jídelny pro poutníky, 
kde se najednou nají až 4000 lidí. Dále zastávka 
u „zdi mučedníků“, která je dějištěm tzv. amrit-
sarského masakru. Odpoledním vlakem návrat 
do Dillí. Večeře ve vlaku, příjezd okolo 23 hod. 
Nocleh v Dillí. 
5. den Snídaně a přejezd k prohlídce ÁGRY 
– bývalé sídlo indických panovníků, Červená 
pevnost  a monumentální hrobka císaře 
Akbara. Odpoledne prohlídka nejslavnější pa-
mátky Indie – TADŽ MAHALU , nocleh 
v Ágře.
6. den Přejezd do města duchů FATÉH-
PUR SIKRÍ  – město vítězství, které si ne-
chal vystavět císař Akbar Veliký jako nové hlavní 
město, prohlídka sultánského paláce z červe-
ného pískovce, Velké páteční mešity, atd. Od-

poledne přejezd do NP Ranthambore, nocleh.
7. den V časných ranních hodinách safari 
v NP RANTHAMBORE – pozorování tygrů, 
antilop, gazel atd. Návrat na snídani a přejezd 
do Džajpúru (cca 5 hod) na nocleh.
8. den Návštěva pevnosti AMBER, bývalé 
sídlo místních maharádžů se slavnou Zrcadlo-
vou síní a Síní radosti. V případě zájmu mů-
žeme k pevnosti vyjet na slonech. Prohlídka 
DŽAJPÚRU – „růžového města“ – Městský 
palác s muzeem (Čadra Mahal), symbol města 
Hawa Mahal – tzv. Palác větrů, Džantar 
Mantar  – středověká astronomická obser-
vatoř z 18. století, uličky a bazary starého města. 
Nocleh v Džajpúru.
9. den Snídaně a přelet do letoviska 
GOA na pobřeží Arabského moře. Goa 
je nejmenším indickým státem a bývalou portu-

galskou kolonií. Přílet v odpoledních hodinách, 
volno, pobyt u moře. Nocleh. 
10. den Individuální volno, pobyt u mo-
ře. Fakultativně návštěva staré GOA, pře-
zdívaná pro svoji výstavnost „Římem Orientu“, 
bazilika Bom Jesus, katedrála Se. Výlet pokra-
čuje k hinduistické svatyni Shri Mahalsa
zasvěcené ženské inkarnaci boha Višnu, a k ná-
vštěvě jedné z největších goánských plantáží 
Sahakari s tropickými plody a kořením. Sty-
lový oběd s místními specialitami je servírován 
v banánovém listu. 
11. den Individuální volno, pobyt u mo-
ře. Fakultativně výlet za slony: SHANTI 
– malá osada uprostřed lesa v blízkosti staro-
bylého chrámu ze 13. stol. Tambdi Surla, zasvě-
cenému bohu Šivovi, známá sloní farmou – sloní 
show, projížďka na slonech. 

12. den Individuální volno, pobyt u mo-
ře. Večer odlet do Dillí. Nocleh v Dillí. 
13. den Po snídani dokončení prohlídky 
města – STARÉ DILLÍ – Velká Páteční meši-
ta, Červená pevnost , náměstí Chandi 
Chowk, Rádž Ghát – místo zpopelnění Ma-
hátmy Gándhího. Nákupy, bazary, popř. další 
alternativní program dle času. Odlet do Prahy. 
14. den Předpokládaný přílet do Prahy v od-
poledních hodinách.

leteckou přepravu Praha – Dillí – Praha, letištní taxy 
a poplatky, transfery na letiště a zpět, transfery dle 
programu, 1x vnitrostátní přelet v Indii Džajpúr – 
Goa – Dillí, 1x vlak Dillí – Amritsar – Dillí se snídaní 
a večeří, 11x ubytování – hotely****/***, 11x sní-
dani, safari v NP Ranthambore, českého průvodce, 
místního průvodce

fakultativní výlety, vstupné (cca 40 €), bakšišné, 
turistické vízum a vše ostatní, co není uvedeno 
v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 5 900 Kč (zde povinný při nedoobsazení), 
komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zá-
jezdu str. 2 katalogu 1 100 Kč, indické vízum 1 000 Kč

indické vízum 1 000 Kč 

při vstupu do Indie není vyžadováno žádné očko-
vání, doporučujeme žloutenku typu A, B, tyfus 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

 Kód Termín Cena Svoz letiště

 IND903-15-1 08.03.–21.03.  52 600,- L2, L3

Vstupní vízum:

Očkování:

Cena nezahrnuje:

Džajpúr – Fort Amber

Amritsar – Zlatý chrám

I n d i e

DILLÍ

AMRITSAR

DŽAJPÚR ÁGRA

NP RANTHAMBORE

GOA

FATÉHPUR SIKRÍ

SLEVAdo 20. 12. 2014 1500,-
do 20. 3. 2015 1000,-
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Ranakpur

INDIE

Vydejte se s námi do Indie za poznáním duchovního života, posvátných míst a skutečných klenotů z minulosti – mimořádné pozůstatky rádžů, 
kupecké rezidence, džinistické chrámy, staré pevnosti, posvátné Váránasí a Khadžuráho. Okruh zpestříme i o návštěvu pouště Thár, západ slunce 
na dunách bude opravdovým zážitkem, stejně tak i hinduistický svátek barev Hólí. 

INDIE – RÁDŽASTHÁN, ÁGRA, VÁRÁNASÍ 
okruh Indií a svátek barev Hólí

DILLÍ – BIKANÉR – DŽAISALMÉR – POUŠŤ THÁR – DŽÓDHPUR – KUMBHALGARH – RANAKPUR – UDAIPUR – PUŠKAR – AMBER – DŽA JPUR – 
FATÉHPUR SIKRÍ – ÁGRA – TÁDŽ MAHAL – ÓRCHHA – KHADŽURÁHO – VÁRÁNASÍ – SARNÁTH 

» to nejlepší z Indie vč. pouště Thár
» svátek barev Hólí

leteckou přepravu Praha – Dillí – Praha, let. taxy 
a poplatky, transfery na let. a zpět, transfery dle 
programu, 1x vnitrostátní přelet v Indii, 1x noční 
lůžk. vlak, 18x ubytování (17x hotely****/***, 
z toho 1x bungalovy v poušti Thár, 1x lůžk. vlak) 17x 
snídani, 1x večeři v poušti Thár, safari v poušti Thár, 
jízdu na velbloudech, projížďku po jezeře Pichola, 
jízdu na slonech, projížďku po Ganze, českého prů-
vodce, místního průvodce

představení světlo a zvuk v Dillí, ostatní vstupné 
(cca 80 €), bakšišné, turist. vízum a vše ostatní, co 
není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 8 900 Kč (zde povinný při nedoobsa-
zení), komplex. pojištění vč. připojištění vyššího 
storna zájezdu str. 2 katalogu 1 260 Kč, indické 
vízum 1 000 Kč

indické vízum 1000 Kč 

při vstupu do Indie není vyžadováno žádné oč-
kování, doporučujeme žloutenku typu A, B, tyfus

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

 Kód Termín Cena Svoz letiště

 IND902-15-1 17.02.–08.03. 59 990,- L2, L3

Vstupní vízum:

Očkování:

Cena nezahrnuje:

Váránasí

Tádž MahalDžódhpur

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy do Dillí s českým průvod-
cem.
2. den Po půlnoci přílet do Dillí, transfer do 
hotelu, nocleh. Snídaně a celodenní prohlíd-
ka DILLÍ – velká Páteční mešita, Červená 
pevnost , náměstí Chandi Chowk, Rádž 
Ghát – místo zpopelnění Mahátmy Gándhího, 
Kutub Minár  – největší cihlový minaret 
světa a komplex budov – raně afgánská architek-
tura. Krásný Lotosový chrám, Humájúnova 
hrobka  – Mughalská architektura, Indická 
brána... Večer fakult. návštěva sound & light 
show v Červené pevnosti. Návrat do hotelu na 
nocleh.
3. den Po snídani přejezd do Bikanéru (cca 8 
hod.). Cesta nás povede přes indický ven-
kov RÁDŽASTHÁNU až k pákistánským 
hranicím. Rádžasthán je nazýván „pouštním stá-
tem“, ale i přesto oplývá řadou zajímavých his-
torických i kulturních lokalit. Nocleh v Bikanéru.
4. den Prohlídka „velbloudího“ města BI-
KANÉR, strategicky ležícího na bývalé kara-
vanní cestě do Střední Asie a Číny. Navštívíme 
pevnost Džúnágarh – sídlo místních ma-
harádžů, palác Lálgarh s muzeem. Přejezd 
do DEŠNOKU, kde je tzv. krysí chrám Karni 
Mata – světový unikát. Odpoledne přejezd 
do Džaisalméru, nocleh.
5. den DŽAISALMÉR – „zlaté město“, které 
je celé vystavěno z pískovce – procházka po pev-
nosti z 99 baštami, návštěva paláce, džinistických 
chrámů a event. návštěva některého z havélí –
honosné rezidence místních kupců. Zastávka 
u jezera GADI SAGAR. Odpoledne přesun 
do pouště THÁR, jízda na velbloudech (cca 
1,5 hod) na písečné duny Sam a Sand. 
Západ slunce na dunách. Ubytování a večeře. 
6. den Po snídani odjedeme do Džódhpuru. 
Pokračujeme v cestě RÁDŽASTHÁNEM, 
průjezd indickým venkovem a pouštní krajinou 
– zářivě rudé pláně, kde se suší chilli papričky. 
V případě možnosti zastávka a nákup chilli. Noc-
leh v Džódhpuru.
7. den Prohlídka DŽÓDHPURU – „mod-
rého města“ se slavnou pevností Mehe-

rángarh, rozprostírající se nad městem, nej-
mohutnější rádžasthánská pevnost. Návštěva 
památníku Džasvant Tháda s kenotafy 
místních maharádžů. Přejezd do starého města 
s Hodinovou věží a večer návštěva místní tržnice 
s indickým kořením. Ubytování v Džódhpuru.
8. den Projedeme NP Kumbhal Garth, 
prohlédneme si mohutnou pevnost s hradbami 
KUMBHALGARH na svazích pohoří Arávali 
– „Oko Méváru“. Zastavíme v RANAK-
PURU, prohlídka nejkrásnějšího chrámového 
komplexu v Rádžasthánu s mramorovými dži-
nistickými chrámy, jimž vévodí Ádimáthův 
chrám, jedno z nejposvátnějších míst pro 
džinisty. Nocleh v Udaipuru.
9. den Prohlídka města UDAIPUR – měst-
ský palác s muzeem a krásnými interiéry, indo-
árisjký chrám Džagdiš, zahrady Saheli-
on-ki-bari s kašnami a lotosovým jezírkem, 
projížďka okolo jezera Fateh Sagar. Večer krásná 
podívaná z loďky na plovoucí paláce, kte-
rou pojedeme po jezeře Pichola. Návrat na 
nocleh.
10. den Odjezd do Puškaru. V případě času 
zastávka v bývalém královském městě CHIT-
TORGARH a návštěva jedné z největších 
pevností v Indii, tyčící se nad městem. Volné 
odpoledne v PUŠKARU, významné poutní 
město s mnoha jezery a až 400 chrámy, cent-
rum obchodu s dobytkem, gháty, bazary, po-
znání města a života místních obyvatel. Nocleh 
ve městě.
11. den PUŠKAR – hinduistické poutní 
místo ležící na stejnojmenném jezeře, které 
má jeden z mála chrámů na světě zasvěcených 
Bráhmovy – Brahmův chrám. Procházka 
kolem posvátného Puškarského jezera, 
prohlídka místních zajímavostí. Přejezd do Dža-
jpúru (cca 2 hod.), hlavního města státu Rádža-
sthán na nocleh.
12. den Návštěva pevnosti AMBER, 
bývalé sídlo místních maharádžů se slavnou Zr-
cadlovou síní a Síní radosti. K pevnosti vyjedeme 
na slonech. Prohlídka DŽAJPURU – „růžové-
ho města“ - Městský palác s muzeem (Čadra 
Mahal), symbol města Hawa Mahal – tzv. 

Palác větrů, Džantar Mantar  – středo-
věká astronomická observatoř, uličky a bazary 
starého města, tržnice. Nocleh.
13. den Snídaně a cesta do Ágry (cca 5 hod). 
Cestou navštívíme město duchů FATÉHPUR 
SIKRÍ  – město vítězství, které si nechal vy-
stavět Akhbar Veliký, velká Páteční mešita, 
Sultánský palác z červeného pískovce aj. Nocleh 
v Ágře.
14. den Za svítání úchvatná prohlídka nej-
slavnější hrobky lásky TÁDŽ MAHAL  
s rozlehlými zahradami – skvost světové archi-
tektury. Návrat na snídani a prohlídka Ágry 
– bývalé sídlo indických panovníků Červená 
pevnost  s monumentální hrobkou sultá-
na Akbara. Odpoledne krátký přejezd vlakem 
do Džhánsi, ubytování ve městě Órchha. 
15. den Prohlídka ÓRCHHA – historické 
místo s malebnou polohou na skalnatém ostro-
vě v meandru Bétvy, které sloužilo jako sídelní 
město bundélských králů, představující vynika-
jící ukázku rádžpútské bundélské architektury. 
Ubytování v Khadžuráho. 
16. den Prohlídka města KHADŽURÁHO 

, proslulý chrámový komplex s ero-
tickými výjevy, tzv. „Kámasútra vytesaná 
do kamene“. Chrámy patří k nejstarším v Indii 
a k nejkrásnějším ukázkám chrámového umění 
na světě, řadí se mezi tzv. „divy Indie“. Večer od-
jezd lůžkovým vlakem do Váránasí.
17. den Dopoledne příjezd do VÁRÁNA-
SÍ, svaté město pro hinduisty, buddhisty i dži-

nisty. Ubytování v hotelu a odpoledne procházka 
po ghátech u řeky Gangy, návštěva spa-
lovacího ghátu. Prohlídka Zlatého chrámu, 
Benárské univerzity a chrámu Bharát Mátá 
s reliéfní mapou indického subkontinentu. Večer 
možnost shlédnutí každodenního obřadu 
Árthí – „uzavírání Gangy“. Nocleh.
18. den Za svítání projížďka lodí po 
GANZE okolo posvátných ghátů, kde brzy ráno 
dochází k rituálnímu očišťování tisíců poutníků 
v posvátných vodách Gangy. Návrat na snídani 
a krátký přejezd do SARNÁTHU – význam-
ného budhistického poutního místa. Prohlídka 
chrámů, stúp a archeologického muzea, místo 
prvního kázání Buddhy. Odpoledne 
návrat do Váránasí, večerní posvátné město. 
Dnes bude probíhat svátek barev Hólí. 
Ještě před návštěvou Sarnáthu si necháme 
volný prostor, abychom si mohli užít tento tra-
diční indický festival plný barev, hudby a veselí. 
19. den Snídaně a odlet do DILLÍ, dokonče-
ní prohlídky města, případně další alternativní 
program dle zájmu a v návaznosti na letový řád. 
Odlet do Prahy, přílet následující den.

I n d i e

DILLÍ

DŽAJPÚR ÁGRA
FATÉHPUR SIKRÍ

BIKANÉR

DŽAISALMÉR
DŽÓDHPUR

RANAKPUR

UDAIPUR
CHITTORGARH

PUŠKAR

KHADŽURÁHO
VÁRÁNASÍ

SLEVAdo 20. 12. 2014 1500,-
do 20. 3. 2015 1000,-
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SRÍ LANKA – EXOTICKÝ RÁJ 
ostrov památek a čajovníkových plantáží 

SRÍ LANKA
Dambulla

Zájezd nás zavede na exotickou Srí Lanku, nacházející se těsně nad rovníkem, uprostřed vod In-
dického oceánu. Srí Lanka se překládá jako „Krásná země“, objevíme fantastickou rozmanitost 
ostrova, kulturní dědictví buddhistů i hinduistů, nádherné chrámy s bohatou výzdobou, bujnou 
vegetaci deštných pralesů, volně žijící slony, čajové plantáže a překrásné pláže Indického oceánu.

COLOMBO – ANURADHAPURA – POLONNARUWA – NP MINNERIYA – SIGIRIYA – DAMBULLA – 
KANDY – CHRÁM BUDDHOVA ZUBU – PERADENIYA – VODOPÁDY RAMBODA – NUWARA ELIYA 
– NP HORTON PLAINS

» vstupy a polopenze v ceně
» trvale oblíbený zájezd

– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x polopenzi, čes-
kého průvodce, místního průvodce

fakultativní výlety, fakult. služby a vše ostatní, co 
není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 4 500 Kč (zde povinné při nedoobsa-
zení), komplex. pojištění vč. připojištění vyššího 
storna zájezdu str. 2 katalogu 900 Kč. Na fakultativ-
ní výlety do NP v průběhu zájezdu doporučujeme 
částku 100 USD, vízum na Srí Lanku

3. osoba v pokoji 800 Kč

turistické vízum cca 25 USD, o aktuální výši bude-
me informovat

při vstupu na Srí Lanku není vyžadováno žádné oč-
kování, doporučujeme žloutenku typu A, B a tyfus

Fakultativní příplatek:

 Kód Termín Cena Svoz letiště

 CL908-15-1 20.11.–29.11. 44 990,- L2, L3

Vstupní vízum:

Očkování:

Cena nezahrnuje:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy z českým průvodcem 
přes Dubaj na Srí Lanku.
2. den Ráno přílet do COLOMBA, prohlíd-
ka hlavního města Srí Lanky – návštěva bud-
dhistického chrámu, Památníku nezávislosti, 
místního trhu Pettah, Galle Face green, odpo-
ledne odjezd do hotelu. 
3. den Brzy ráno odjedeme do nejstaršího 
královského města Srí Lanky – ANURAD-
HAPURA  – bývalé hlavní město velkolepé 
buddhistické říše, prohlídka, množství dágob 
(Ruvanvalisaya, Abhayagiri aj.), posvátný více 
než 2 tisíce let starý strom „Bo“. 
4. den Dopoledne prohlídka druhého nej-
staršího královského města POLONNA-
RUWA  – středověká metropole Srí Lanky. 
Paláce, chrámy, dágoby, gigantický zavlažovací 
systém a komplex GAL VIHARAYA – vrchol 
sochařského a kamenického umění (Svatyně 
z černého kamene). Navštívíme tradiční srí-
lanské dřevařské dílny s možností nakoupení 
suvenýrů. Odpoledne fakult. tradiční jízda 
na slonech, která k  ostrovu patří. Pro zájemce 
je připravena i fakult. návštěva NP MINNE-
RIYA s rozlohou více než 8 900 m2 formou 
Jeep safari. Celé oblasti, kterou tvoří les 
a křoviny, dominuje stejnojmenná nádrž. Při 
projížďce parkem spatříme stáda slonů, sam-
bary, makaky aj. NP je rájem i pro milovníky 
ptactva – čápi, pelikáni, volavky, papoušci aj. 
5. den Skalní masív LION ROCK (Lví skála) 
na jehož vrcholu jsou ruiny paláce SIGIRIYA 

 – tzv. osmý div světa – komplex zahrad, 
fontán a vodních nádrží. Výstup na vrchol bude 
velkým zážitkem – cestou vzhůru budeme ob-
divovat světoznámé fresky žen a nahlédneme 
i do jeskyní, které kdysi sloužily poustevníkům. 
Přejedeme k jeskynním chrámům v DAM-
BULLE  – „Zlatá skála“ – v jeskyních se na-
chází mnoho symbolů buddhismu a hinduismu, 
fresky zachycující život Buddhy a události sin-

hálské historie, průvodci nám budou i všetečné 
opice. Odjezd do posledního města sinhálských 
králů do KANDY  ležícího na stejnojmen-
ném jezeře. Cestou zastávka v tradiční Ayur-
vedické zahradě koření s vysvětlením 
jednotlivých druhů a jejich léčebných účinků.
6. den Návštěva nejposvátnějšího buddhis-
tického místa na Srí Lance – chrám BUD-
DHOVA ZUBU (chrám Dalada Maligawa 
s vzácnou relikvií – Buddhův zub) a Královské 
botanické zahrady PERADENIYA u řeky 
Mahaweli Ganga. Zde se seznámíme s  fl órou 
Srí Lanky a prohlédneme si i atrakce zahrady – 
jávský fíkovník, jehož koruna pokrývá 3 000 m2, 
obří bambusy, vzácné palmy „Coco de mer“. 
Zastavíme v muzeu drahých kamenů 
a diamantů – ukázka těžby a opracování tra-
dičních rubínů a safírů formou videoprojekce. 
V podvečer navštívíme tradiční srílanské kultur-
ní představení – Kandyjští tanečníci a hudební-
ci. Návrat na ubytování.
7. den Přejedeme na Srílanskou vysočinu – 
Hill Country, zastávka mezi čajovými plan-
tážemi, návštěva typické továrny na čaj s vy-
světlením celého procesu výroby – ochutnávka 
a možnost nákupu tradičního cejlonského čaje. 
V horské oblasti vysočiny zastavíme u překrás-
ných vodopádů RAMBODA a nedaleko 
nejvyšší hory Srí Lanky Piduruthalagala 
(2 555 m n. m.) si prohlédneme nejvýše polo-
žené městečko ostrova NUWARA ELIYA – 
v překladu „město světla“ – sídelní místo Britů.
8. den Fakult. výlet do NP Horton 
Plains. Brzy ráno (snídaně formou balíčku) 
odjedeme jeepy z hotelu na náhorní plošinu 
ve výšce cca 2 100 – 2 300 m n. m. Turistika 
v oblasti (pěší okruh cca 12 km), pestrá fl óra 
a fauna, překrásné výhledy po krajině – na-
vštívíme i Velký a Malý konec světa 
(propast až 700 m hluboká) a vodopády 
Baker´s Falls. Ostatní individuální volno 
a odpoledne společně odjedeme do letoviska 

u Indického oceánu.
9. den Volný den, koupání v Indickém oceánu 
a v podvečer transfer na letiště do Colomba, 
odlet do ČR.
10. den Přílet do Prahy v dopoledních hodi-
nách.

Sleva:

PROGRAM ZÁJEZDU
1.–8. den Zájezd kopíruje předchozí pro-
gram SRÍ LANKA.
9. den Volný den, koupání v Indickém oceá-
nu na Srí Lance a v podvečer transfer na letiště 
do Colomba, odlet na Maledivy. Zde na nás 
bude čekat na letišti český delegát, transfer 
rychlolodí do hotelu na ubytování.
10.–12. den Pobyt u moře na exotických 
MALEDIVÁCH – atol Malé Kaafu – 
koupání v průzračných vodách Indického oce-
ánu, překrásné bílé pláže. 
13. den Individuální volno, koupání a večer 
transfer rychlolodí na letiště, český delegát na 
místě. 
14. den Přílet do Prahy cca v 14.00 hod.

leteckou přepravu: Praha – Dubaj – Colombo 
a zpět, letištní taxy a poplatky, transfer z/na le-
tiště, dopravu místním klim. busem na Srí Lance, 
vstupy uvedené v programu, návštěvu tradičního 
srílanského představení, 7x ubytování v hotelu*** 

Cena zahrnuje: 

SRÍ LANKA A POBYT 
NA MALEDIVÁCH | poznání 
a odpočinek u Indického oceánu – Resort****

Souostroví Maledivy představuje naše sny o tropickém ráji. Je lemováno 
korálovými útesy, nádhernými písčitými plážemi a palmovými háji. 

a odpočinek u Indického oceánu – Resort****

All inclusive

v programu, návštěvu tradičního srílanského před-
stavení, 11x ubytování – 2lůžk. pokoje s příslušen-
stvím (z toho 7x na Srí Lance hotely ***, 4x na Ma-
ledivách – Resort****), 7x polopenzi – Srí Lanka, 
3x All inclusive + 1x snídaně – Maledivy, českého 
průvodce na Srí Lance, místního průvodce a čes-
kého delegáta na Maledivách v den příletu a odletu 

fakultativní výlety, fakult. služby a vše ostatní, co 
není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 10 500 Kč (zde povinné při nedoob-
sazení), komplex. pojištění vč. připojištění vyššího 
storna zájezdu str. 2 katalogu 1 060 Kč. Na fakult. 
výlety doporučujeme částku 150 USD. Ubytování 
v resortu na Maledivách je možné zajistit i na vod-
ních bungalowech za příplatek 8 500 Kč na os. 

3. osoba v pokoji 1 800 Kč

turistické vízum na Srí Lanku cca 25 USD, o aktuální 
výši budeme informovat

při vstupu na Srí Lanku a Maledivy není vyžadová-
no žádné očkování, doporučujeme žloutenku typu 
A, B a tyfus

 Kód Termín Cena Svoz letiště

 CL909-15-1 20.11.–03.12. 61 990,- L2, L3

leteckou přepravu: Praha – Dubaj – Colombo 
a zpět přes Maledivy, letištní taxy a poplatky, trans-
fer z/na letiště na Srí Lance a Maledivách, dopravu 
místním klim. busem po Srí Lance, vstupy uvedené 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Vstupní vízum:

Očkování:

Cena nezahrnuje:

Sleva:

Sigiriya

SLEVAdo 20. 12. 2014 1500,-
do 20. 3. 2015 1000,-
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BANGKOK

KRABI

PHI-PHI

SUKHOTAI
PHITSANULOK

CHIANG MAI

AYUTTHAYA 
LOPBURI

LAMPRANG LUANG

RATCHABURI

Ayutthaya

Sukhotai

THAJSKO

VELKÝ OKRUH JIŽNÍM I SEVERNÍM THAJSKEM  
a koupání na Krabi a ostrovech Phi-Phi  

Zájezd provoněný exotikou nás zavede na nejkrásnější místa severního i jižního Thajska. Budeme si užívat slunce v ostrovních rájích jihu – 
Phi-Phi, Krabi, objevovat staré chrámy bývalých královských sídel, navštívíme vesnice tradičních kmenů Meo a Karen, poznáme noční život 
Bangkoku, jedinečné plovoucí trhy ale i přírodní skvosty této země. 

BANGKOK – RATTNAKOSIN – RATCHABURI – KANCHANABURI – ŘEKA KWAI – AYUTTHAYA – LOPBURI – PHITSANULOK –  SUKHOTAI – LAMPRANG  
LUANG – CHIANG MAI – DOI SUTHEP – KRABI – PHI–PHI

Bangkok

PROGRAM ZÁJEZDU
1.–2. den Odlet z Prahy s českým průvod-
cem do Bangkoku, transfer do hotelu, ubytová-
ní, aklimatizace. 
3. den Celodenní prohlídka města BANG-
KOK – chrám Wat Trimit (chrám Zlatého 
Buddhy) s 3 m vysokou sochou Buddhy z ry-
zího zlata, průjezd Čínskou čtvrtí do chrámu 
Wat Po se sochou největšího ležícího Buddhy 
v Thajsku. Procházka po nábřeží s výhledem 
na stupňovitý chrám Wat Arun. Navštívíme 
Královský palác a chrám Smaragdového 
Buddhy – Wat Phra Kaew. Po obědě vyjedeme 
na horu GOLDEN MOUNTAIN. Většinu 
zajímavostí Bangkoku najdeme ve čtvrti KO 
RATANAKOSIN, bývalém královském okrs-
ku. Fakult. večeře v tradiční thajské restauraci 
Sillom village s tanečním představením (cca 45 
USD). Večer možnost procházky městem vč. 
čtvrtí červených luceren a gogo barů. Nocleh 
v Bangkoku.
4. den Přejezd do provincie RATCHABU-
RI, průjezd typickou thajskou krajinou kolem 
rýžových polí a kokosových plání. Nalodění 
na čluny a okouzlující plavba na PLOVOU-
CÍ TRHY – ukázka života místních vesni-
čanů žijících podél kanálů, úžasná podívaní. 
Oběd v místní restauraci a přejezd do KAN-
CHANABURI, zde navštívíme válečný hřbi-
tov z 2. sv. války s hroby válečných zajatců, kteří 
ztratili své životy během budování „Železnice 
smrti“, prohlídka místního muzea a známého 
železničního mostu přes řeku KWAI, pro-
slaveného z knižního i fi lmového zpracování. 
Návrat na hotel do Bangkoku, individuální volno 
ve večerním městě.
5. den Provincie AYUTTHAYA – návštěva 
královského paláce Bang Pa In, letní králov-
ská rezidence v 17.–19. stol. Průjezd starověkým 
hlavním městem AYUTTHAYA , bývalá 
asijská mocnost plná chrámů a soch buddhů. 
Navštívíme největší chrám Wat Mahathat 
z let 1350–1767, se zarostlou hlavou Buddhy 
v kořenech posvátného stromu. Opičí 

» poznání a nádherné koupání
» vstupy v ceně

chrám ve starobylém LOPBURI „město 
opic“– pocházející z 9. stol. Krátká procházka 
kolem místních tradičních dřevěných domků. 
Přejezd na nocleh do Phitsanuloke, místa na-
rození legendárního krále Naresuana Velikého. 
6. den PHITSANULOK – prohlídka chrá-
mu Wat Phra Mahathat na břehu řeky Nan 
a města SUKHOTAI – klenot Thajska, his-
torický park  se zbytky chrámů a paláců, 
chrám Wat Maha Dhat – první královský 
chrám, Národní muzeum (Expozice vzniku 
písma v Thajsku a kráčející Buddha). Zastávka 
u Wat Si Chum (socha Buddhy, jenž promlouva-
la k lidu), dále pokračujeme návštěvou kláštera 
LAMPRANG LUANG s posvátným stro-
mem. Přejezd do města památek z říše Lanna – 
Chiang Mai, ubytování. Večer slavné noční trhy 
v Chiang Mai a ochutnávka místních specialit.

7. den Okružní jízda městem CHIANG 
MAI s návštěvou chrámů Wat Chiang Man, 
chrám Wat Chedi Luang s nejvyšší pagodou 
v zemi, výjezd na horu DOI SUTHEP k nej-
světějšímu chrámu severního Thajska, úžasný 
chrám a výhledy na Chiang Mai, prohlídka krá-
lovské hrobky Suan Dok. Fakult. návštěva hor-
ské vesnice kmene Hmong (cca 7 USD/min 
– 5 osob), kde nám místní řemeslníci předvedou 
ruční výrobu thajského hedvábí, stříbrných šper-
ků atd. Fakult. večeře v tradiční severothajské 
restauraci, ochutnávka místní kuchyně s před-
stavením folklóru (cca 45 USD).
8. den Návštěva vesnice místního horského 
kmene Karen, jehož příslušníci věří v du-
chy větru a deště a místní ženy se pyšní svými 
šperky – dlouhými krky. Přejezd do „sloního 
kempu“ – jízda na slonech údolím řeky, pěší 

 Kód Termín Cena Svoz letiště

 THA912-15-1 09.03.–22.03. 51 990,- L2, L3

 THA912-15-2 23.11.–06.12. 51 990,- L2, L3

leteckou přepravu Praha – Bangkok – Praha, le-
tištní taxy a poplatky, transfer na letiště a zpět, 
transfery klimatizovanými minibusy dle programu, 
vnitrostátní přelet z Chiang Mai do Krabi a zpět 
do Bangkoku,11x ubytování v hotelu*** – 2lůžk.
pokoje s příslušenstvím,11x snídani, vstupné uve-
dené v programu vč. návštěvy vesnice Karen, český 
průvodce po celou dobu zájezdu, místní průvodce

vstupné mimo program, fakultativní výlety, spro-
pitné, služby a vše ostatní, co není uvedeno v od-
stavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 9 990 Kč (zde povinný při nedoobsa-
zení), komplex. pojištění vč. léčebných výloh a vyš-
šího připojištění storna zájezdu 1 050 Kč 

bezvízový styk pro občany České i Slovenské re-
publiky

při vstupu do Thajska není vyžadováno žádné oč-
kování. Lékařská péče je na vysoké úrovni.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Vstupní vízum:

Očkování:

Cena nezahrnuje:

výlet okolní přírodou, jízda na bambusových 
vorech po řece Mae Tang. Cestou zpět návštěva 
orchidejové, motýlí farmy. Návrat na ubytování. 
9. den Po snídani přelet z Chiang Mai do 
KRABI – andamanská celebrita. Ubytování, 
volno a pobyt u moře u nádherných pláží.  
10. den Pobyt u moře nebo celoden-
ní fakultativní výlet rychlolodí vč. oběda (cca 
80 USD) na známé a nejkrásnější ostrovy An-
damanského moře PHI-PHI, krása zdejších 
ostrovů nás nabije optimismem – bílé pláže, 
kokosové palmy, průzračná voda.
11. den Pobyt u moře nebo fakultativně 
půldenní výlet rychlolodí vč. oběda kolem čtyř 
ostrovů rozprostírajících se ve vodách Anda-
manského moře v blízkosti Krabi. Postupně se 
vylodíme na Koh Poda, Koh Tup, Chic-
ken Island a na pláži Phra Nang Cave, 
kde si užijeme šnorchlování v průzračné vodě 
(cca 50 USD).
12. den Pobyt u moře. 
13.–14. den Po snídani přelet z Krabi do 
Bangkoku. Odlet z Bangkoku do Prahy. 

SLEVAdo 20. 12. 2014 1500,-
do 20. 3. 2015 1000,-
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JORDÁNSKO A IZRAEL 
biblické památky a Mrtvé moře 

JORDÁNSKO, IZRAEL
Jeruzalém

Zájezd nás zavede do dvou zemí Blízkého východu za poznáním antických, biblických i islámských památek. K Jordánsku neodmyslitelně patří 
starodávná pouštní města – nabatejská Petra, antický Jerash, uvidíme neskutečné přírodní scenérie Wadi Rum a vykoupeme se v Mrtvém moři. 
V Izraeli navštívíme nejen biblický Jeruzalém s nesčetnými památkami, kde se odehrávaly příběhy Starého a Nového zákona. 

AMMÁN – JERASH – HRAD A JLUN – MADABA – HORA NEBO – KRÁLOVSKÁ CESTA – HRAD KERAK – PETRA – AQABA – WADI RUM – QUMRAN – 
JERICHO – MRTVÉ MOŘE – BETLÉM – JERUZALÉM 

» jedinečný a oblíbený zájezd – biblické, 
antické památky

» koupání v Mrtvém moři
» hotely*** s polopenzí
» vstupné v Izraeli a Jordánské vízum v ceně

 Kód Termín Cena Svoz letiště

 JOR901-15-1 27.10.–04.11. 36 990,- L2, L3

leteckou přepravu Praha – Istanbul – Ammán 
a zpět Tel-Aviv – Istanbul – Praha, letištní taxy 
a poplatky, transfer na letiště a zpět, transfery 
klimatizovanými minibusy dle programu, 8x ubyto-
vání v hotelu*** (5 nocí v Jordánsku a 3 noci v Izra-
eli) – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 8x polopenzi, 
jordánské vízum, vstupné do navštívených objektů 
na území Izraele, český průvodce po celou dobu 
zájezdu, místní průvodce

vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvede-
no v odstavci „Cena zahrnuje“ 

1lůžk. pokoj 3 500 Kč (zde povinný při nedoobsa-
zení), komplex. pojištění vč. připojištění vyššího 
storna zájezdu str. 2 katalogu 890 Kč, odletová taxa 
cca 15 USD (platba na místě). 

jednorázové turistické vízum do Jordánska je zahr-
nuto v ceně zájezdu, pro Izrael platí bezvízový styk 

při vstupu do Jordánska a Izraele není vyžadováno 
žádné očkování 

Cena zahrnuje: 

Ammán

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odpoledne odlet z Prahy, přílet na le-
tiště Queen Alia do Ammánu, transfer do hotelu, 
dle časových možností večerní prohlídka města 
s průvodcem nebo volno. AMMÁN patří 
k nejkrásnějším městům Blízkého východu, je 
vystavěn na několika pahorcích a najdeme o něm 
zmínku i v Bibli, jako o „městě dětí Ammónových“.
2. den Jordánské hlavní město AMMÁN – 
starověká část, ammánská citadela na kopci nad 
městem, římské divadlo pro 6 000 diváků z 2. 
stol., Archeologické muzeum a krátce i nový Am-
mán s moderní a upravenou podobou. Odtud se 
vydáme k návštěvě zachovalého řecko-římského 
města JERASH – perla Jordánska, rozkládající 
se na svazích návrší Gilead, dějiny města započa-
ly s výboji Alexandra Velikého a vrcholu dosáhly 
v době, kdy se tato oblast stala součástí římského 
impéria, nejvýstavnější sídlo Blízkého východu 
– oválné náměstí tzv. Agora, velmi zachovalé 
cesty lemované sloupovím, „šeptající sloupy“, 
tři amfi teátry, římské lázně, Hippodrom, chrám 
boha Dia, chrám bohyně Artemis s nádvořím 
a majestátní bránou, původní Cardo s obchody. 
Projedeme krajinou mezi plantážemi oliv a pinio-
vými háji do městečka AJLUN – zde se v lesnaté 
krajině, na vrcholu Jabal Auf, nachází jeden z nej-
významnějších křižáckých pouštních 
hradů – AJLUN, islámská pevnost postavená 
r. 1184–1185 na obranu proti vojenským nájez-
dům křižáků, hrad střežil důležitý úsek jižního 
údolí Jordánu, železné doly města Ajlun a ob-
chodní cesty mezi Jordánskem a Sýrií. Krásné 
výhledy na Jordan valley, do Sýrie, Libanonu 
i Izraele. K večeru návrat na ubytování. 
3. den Královská cesta – starověké 
město MADABA – město Nabatejců, byzant-
ské a umajlovské umění. Město proslulé svými 
mozaikami. Nejznámější a z historického hledis-
ka nejdůležitější je Madabská mozaiková mapa 
v kostele sv. Jiří., pochází z období kolem r. 560 
a zobrazuje mapu Palestiny a Dolního Egypta. 
Následuje posvátná hora Nebo (802 m n. m.), 
kam Mojžíš přivedl svůj lid při útěku z Egypta, 
aby odtud ukázal „Zemi zaslíbenou“ a kde se 
pravděpodobně nachází i Mojžíšův hrob – by-

zantský kostel, nádherná mozaika. Během své 
návštěvy Jordánska v r. 2000 odtud vedl kázání 
papež Jan Pavel II. k 20 000 věřících. Otevře se 
nám překrásný výhled na údolí řeky Jordán, ale 
i na velkou část Jordánska, Izraele a Palestiny. 
Před ubytováním u Petry, navštívíme další z nej-
známějších a nejlépe dochovaných křižáckých 
hradů – KERAK z 12. století. 
4. den Celodenní prohlídka fascinujícího „rů-
žového“ skalního města PETRA , unikátní 
komplex nabatejských monolitických chrámů vy-
tesaných do skal, vysokých až 100 m, jeho stáří se 
odhaduje na 2 500 let. Město je přístupné pouze 
úzkou skalní soutěskou Sig (1 200 m), na jejímž 
konci je mnoho chrámů, klášterů, paláců vytesa-
ných do skal, zdobených složitými sochami, jenž 
poukazují na zručnost Nabatejců – Pokladnice, 
Vítězný oblouk, antické divadlo, královské hrobky 
a klášter, mystické pohřebiště aj. Ubytování v po-
pulárním přímořském letovisku AQABA, dle ča-
sových možností prohlídka města s průvodcem. 

5. den Nádherná divoká pouštní krajina u hra-
nic se Saudskou Arábií, pod horou Džabal Ram. 
WADI RUM , známá také jako The Valley of 
Moon, skalní věže z narůžovělého pískovce, mě-
síční krajina, skalní brány, rokle a soutěsky, místo 
spojené s legendárním Lawrencem z Arábie, fa-
kult. 2 hod. projížďka terénními vozy určitě stojí 
za to – úžasné skalní scenérie z bílého, růžového 
a fi alového písku. Zajímavou pouštní krajinou do-
jedeme zpět do hlavního města Ammánu. 
6. den Po snídani opustíme Jordánsko na hra-
ničním přechodu Allenby Bridge – asistence 
při vyřízení nutných  formalit. IZRAEL – přes 
nádherné údolí Wádí Qilt odjedeme ke krátké 
prohlídce nejstaršího města na světě (9 000 let) 
– JERICHO, oáza se zavodňovacím systémem, 
obklopená datlovníky a palmami, mešity, římské 
paláce a krásné mozaikové dlažby. Nad městem 
se tyčí Hora Pokušení. QUMRAN – proslulé 
naleziště svitků s texty Starého zákona. Nejníže 
položené odkryté místo světa MRTVÉ MOŘE 
– unikátní slané jezero, vysoká koncentrace mi-
nerálů s léčivými účinky, koupání. Příjezd přes 
okraj Judské pouště do města JERUZALÉM. 
Ubytování.
7. den JERUZALÉM – Svaté město pro 
věřící tří náboženství, město, které před více jak 
3 000 lety prohlásil král David za hlavní město 
a jeho syn Šalamoun nechal postavit První 
chrám. Prohlídka – Olivetská hora – místo 
Nanebevstoupení Krista, chrám Pater Noster, 
jeskyně, nádherné výhledy na celé Staré město, 
návštěva Getsemanské zahrady – kde Ježíš strávil 
poslední noc, před svým zatčením, bazilika Utr-
pení a chrám hrobu Panny Marie aj. Odjezd do 

BETLÉMA – chrám Narození páně s jeskyní, 
návštěva kostelů svaté Kateřiny a Grotto.
8. den Hora SION – archeologický areál Da-
vidova města, Cenaculum – místo poslední veče-
ře, hrob krále Davida, Dormition – místo Nanebe-
vzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí. Pokračujeme 
ke Zdi nářků, je tím, co se podařilo dochovat 
ze západní části vnější hradby, která obklopovala 
jeruzalémskou Chrámovou horu se staro-
bylou mešitou Al-Aksá, Staré město, židov-
ská čtvrť, Křížová cesta – Via Dolorosa, Chrám 
Božího hrobu – uctívaný jako Golgota neboli hora 
Kalvárie, kostel sv. Anny a nádrž Bethesda aj. 
9. den Okružní jízda novými částmi Jeruzalé-
ma – památník holocaustu Yad Vashem, zastávka 
u izraelského parlamentu – budova Knesset 
z červeného jeruzalémského pískovce, dar rodiny 
Rothschild z Anglie. Dle časových možností se 
podíváme na Menorah, sedmiramenný svícen, 
který zdobil starověký chrám v Jeruzalémě a je 
od té doby židovským symbolem, transfer na le-
tiště do Tel-Avivu a odlet do Prahy.

Fakultativní příplatek:

Vstupní vízum:

Očkování:

Cena nezahrnuje:

AQABA

JERASH

MADABA

AJLUN

AMMÁN

HORA SINAJ

MRTVÉ 
MOŘE

KERAK

PETRA

WADI RUM

JERUZALÉM
BETLÉM

JERICHO

J o r d á n s k o

Iz
r

a
e

l

Mrtvé moře

Wadi Rum

SLEVAdo 20. 12. 2014 1500,-
do 20. 3. 2015 1000,-
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MT. EVEREST

KÁTHMÁNDÚ

PÁTAN

NP CHITWAN

BHAKTAPUR
GÓDÁVARÍ

NAMO BUDDHA

BUDDHANATH

N e p á l

NEPÁL

Káthmándú

NEPÁL – ZEMĚ HOR A BOHŮ

Pojďte s námi poznat krásnou zemi ve stínu Himalájí s velmi přívětivými lidmi pod „střechou světa“. Působivá majestátnost hor v nás vzbudí 
pocit svobody a volnosti.  Shlédneme nejvyšší velehory s Mt. Everestem, tropickou džungli Chitwan s exotickými zvířaty a tropickými rostlina-
mi, královská města s nesmírným kulturním bohatstvím, všudypřítomné modlitební mlýnky, neopakovatelné přírodní scenérie. Nakoukneme 
do míst, kam ještě nevkročila civilizace moderní doby a takových míst je dnes velmi málo. Navštivte s námi zemi, kde čas plyne jinak.

KÁTHMÁNDÚ – SVA JAMBHUNÁTH – MT. EVEREST – PAŠUPATINÁTH – BUDDHANATH –  BHAKTAPUR – NAMO BUDDHA –  NP CHIT WAN – 
GÓDÁVARÍ – PÁTAN

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy do Káthmándú s českým 
průvodcem.
2. den Přílet do KÁTHMÁNDÚ, (časový 
posun + 4:45 hod), vyřízení formalit na letišti – 
udělení víza, transfer na hotel, odpočinek, večeře.
3. den Okružní jízda městem KÁTHMÁN-
DÚ, bludiště úzkých uliček s četnými chrámy 
a náměstími – bývalý palác krále, od roku 2008 
je Nepál republikou, Parlament, parky, procház-
ka po historickém náměstí Basantapur  
s domy z červených pálených cihel a dřevěnými 
reliéfy (to, co je v Benátkách z mramoru, zde vi-
díme ve dřevě, jako kopie Dóžecího paláce v Be-
nátkách). Pokračujeme na náměstí Durbar 
Square, navštívíme muzeum ve starobylém 
Královském paláci, kde se seznámíme 
s historií země, nechybí zde portréty všech krá-
lů. Oběd v ceně ve výborné restauraci na stře-
še domu, s výhledem na historické náměstí. 
Procházka do oblasti tržiště ve čtvrti Thamel 
a věhlasné poutní místo nepálského buddhismu 
SVAJAMBHUNÁTH  – „Opičí chrám“ 
s výhledy na celou Káthmándskou kotlinu, zde 
je vstup do jiné dimenze a nevídané množství 
opic. Prastará stúpa je symbolem nepálského 
buddhismu a pojí se s ní řada mýtů. Návrat 
na hotel a večeři.
4. den Fakultativní výlet letadlem kolem nej-
vyšší hory světa MT. EVERESTU (cca 170 
USA), šerpsky Čomolungma – „Bohyně matka 
světa“, překrásné výhledy na pohoří Himaláje. 
Po obědě se vydáme ke chrámům PAŠU-
PATINÁTH, komplex leží na staré obchodní 
cestě z Tibetu do Indie, nejsvětější místo nepál-
ských hinduistických poutníků, úžasné chrámy, 
pohřební gháty, seznámení s životem Hinduistů. 
Místo je přirovnáváno k indickému Váránasí, 
řeka Bagmati ústí do posvátné Gangy. Den 
zakončíme západem slunce u stupy Buddhistů 
BUDDHANATH . Návrat na hotel. 
5. den Odjedeme do východní části Káth-
mándské kotliny, vlastní kultura, typický ráz 
krajiny. Navštívíme historické město BHAK-

» vstupy a polopenze v ceně zájezdu
» návštěva NP Chitwan
» zájezd provází p. Petr Horák

TAPUR , nepřítomnost silniční dopravy, 
úzké dlážděné uličky, místní svatyňky, bros-
kvová barva pálených cihel domů, zlaté orna-
menty. Procházka městem – Zlatá brána, Krá-
lovský palác, půvabný Pětiposchoďový chrám 
(Nyatapola), Ukázkový dům města, Palác 
pětapadesáti oken, slavné paví okno, náměs-
tí keramiky – zde se přímo vyrábí i prodává, 
úžasná produkce ve stylu středověku, dílna 
litografi e, největší socha světa Hinduistů – Šiva 
s družinou aj., oběd v ceně a odpoledne cesta 
k buddhistické stúpě NAMO BUDDHA – 
velké poutní místo tibetských buddhistů v Hi-
maláji, mimo turistické trasy uvidíme skutečný 
život venkova, návštěva svatyně Obětování 
Tygřici. Pozorování hradby HIMALÁJE s Mt. 
Everestem v západu slunce z pohoří DHU-
LIKHÉL. Návrat na hotel.
6. den Naše cesta za poznáním Nepálu bude 
pokračovat do Národního parku CHIT-
WAN (Čitván) – v překladu „Srdce džungle“. 

Park se rozkládá na ploše 932 km2, je domovem 
700 druhů volně žijících živočichů vč. tygra in-
dického nebo nosorožce indického. Cestou za-
stávky v místních vesničkách, exotická krajina, 
fotopauzy.  Ubytování a večeře. 
7. den Celodenní návštěva Národního 
parku CHITWAN  – procházka 5–10 km 
pěšky divočinou s pozorováním divokých zvířat 
a rostlin pralesa. Po obědě nás čeká fakult. jízda 
na slonech (cca 20 USD) nebo jeep safari (cca 
20 USD). Navštívíme i původní etnickou vesnici 
a poznáme život obyčejné rodiny bez civilizace. 
Návrat na hotel v Chitwan.  
8. den Po snídani se vydáme zpět do Káth-
mándú. Cestou se zastavíme na oběd a navští-
víme GÓDÁVARÍ se slavnou Královskou 
botanickou zahradou – největší bo-
tanická zahrada Nepálu, seznámení s tamější 
fl órou. Ubytování v Káthmándú.
9. den Třetí královské město PÁTAN (La-
litpur) – náměstí Patan Durbar  s hlavním 

chrámem Krishna a jeho 21 věžičkami, 
chrám postavený králem z rodu Malla v 17. stol.. 
Historické náměstí je plné vyřezávaných oken 
a říms chrámů a paláců ze dřeva a červených pá-
lených cihel. Je zde vidět, že obchod a kontakty 
s benátskou námořní republikou dobře fungo-
valy až do dalekého Nepálu. V tzv. „Krásném 
dvoře“ – v jedné z rezidencí králů Malla se na-
chází muzeum o druzích náboženství v Nepálu. 
Transfer na letiště, odlet.
10. den Návrat do Prahy.

 Kód Termín Cena Svoz letiště

 NPR904-15-1 10.10.–19.10. 51 990,- L2, L3

leteckou přepravu Praha – Káthmándú – Praha, 
letištní taxy a poplatky, transfery na letiště a zpět, 
transfery klimatizovanými minibusy dle programu, 
7x ubytování – hotel*** – 2lůžk. pokoje s příslušen-
stvím, 7x polopenzi (7x snídani, oběd nebo večeři 
dle programu), uvedené výlety a vstupy do navští-
vených objektů vč. NP Chitwan, českého průvodce 
po celou dobu zájezdu, místního průvodce

fakultativní výlety, spropitné a vše ostatní, co není 
uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 5 500 Kč (zde povinné při nedoobsa-
zení), komplex. pojištění vč. připojištění vyššího 
storna zájezdu str. 2 katalogu 890 Kč 

turistické vízum cca 25 USD, platí se na místě na 
letišti  

při vstupu do Nepálu není vyžadováno žádné oč-
kování, doporučujeme žloutenku typu A, B a tyfus. 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Vstupní vízum:

Očkování:

Cena nezahrnuje:

Káthmándú

SLEVAdo 20. 12. 2014 1500,-
do 20. 3. 2015 1000,-
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ITÁLIE  FRANCIE  SLOVINSKO

Nevybrali jste si z tohoto katalogu? Kontaktujte nás!

Poznávejte svět s námi!

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2015 

cestovní  k anceláře

DLOUHODOBÁ ZKUŠENOST
Máme tisíce spokojených klientů, kteří se k nám rádi vracejí!

FÉROVÁ NABÍDKA
Naše podmínky jsou srozumitelné, ceny jsou konečné  

a jsme pojištěni dle zákona proti úpadku cestovní kanceláře!

PROFESIONÁLNÍ SERVIS
 Zájezdy jsou sestavovány na základě dlouholetých zkušeností  

a jsou obsazovány kvalifikovanými českými průvodci!


