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Vážené dámy a vážení pánové, naši milí klienti!
Vstupujeme do naší 25. sezony a věřím, že i v tomto roce si Vaši dovolenou vyberete právě v cestov-
ní kanceláři DATOUR. Nabídku našich vlastních zájezdů jsme nově soustředili do jednoho katalogu. 
Podrobněji se s ní můžete seznámit na našich specializovaných webech www.korfu-dovolena.cz, 
www.rakousko-dovolena.cz a www.seniorikmori.cz, kde naleznete i celou řadu fotografií.  
Na www.datour.cz můžete naopak vybírat ze zájezdů našich partnerských cestovních kanceláří.
Přejeme šťastnou ruku při výběru a těšíme se na Vaše objednávky. S výběrem Vám rádi pomůžeme! 

Ing. Dana Kozáková a kolektiv pracovníků cestovní kanceláře DATOUR

Ceny v katalogu jsou  
včetně všech poplatků a tax

Ceny nezahrnují cestovní pojištění – komplexní pojištění včetně 
pojištění léčebných výloh a pojištění pro případ storna zájezdu 

od České podnikatelské pojišťovny lze sjednat pouze při sepiso-
vání cestovní smlouvy, nelze ho doobjednat dodatečně! 

Slevy pro skupiny již od 6 osob
6 platících osob sleva 20% pro 6. osobu

8 platících osob sleva 30% pro 8. osobu

10 platících osob sleva 50% pro 10. osobu

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

40 platících osob 2 osoby zdarma
Slevu nelze kombinovat s jinými slevami.
Slevy se vztahují k základní ceně bez příplatků.

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

kalendářním roce. Sleva se nevztahuje na jednodenní 
a dvoudenní zájezdy. Tuto slevu lze uplatnit až na druhý 

zakoupený zájezd a lze ji kombinovat s ostatními slevami.

Cestuji sám/sama
Nabízíme možnost ubytování s dalším individuálním klientem 

stejného pohlaví. V případě, že se doobsazení nepodaří, je třeba 
uhradit příplatek za jednolůžkový pokoj.

Transfery na letiště v Praze ke všem  
leteckým zájezdům z tohoto katalogu

Nabízíme odvoz na letiště při odletu nebo při příletu z letiště 
v Praze. Svoz je možné objednat oběma nebo jen jedním 
směrem. Po dohodě v cestovní kanceláři Datour možnost 

odjezdu přímo z Vašeho bydliště. 

Z Pardubic, Hradce Králové a Hořic je cena 400 Kč/os./1 cesta.
Odjezdy z dalších měst po dohodě. Pro skupinky 7 a více osob 

individuální kalkulace. Kapacita transferu je omezená. 
Svozy jsou zajišťovány osobními auty, mikrobusy, vlakem nebo 

autobusy v závislosti na počtu přihlášených osob.

Pořadatelem zájezdů uvedených v  tomto ka-
talogu je CK DATOUR s  r. o., IČO 26002311, 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kraj-
ským soudem v Hradci Králové oddíl C, vlož-
ka 19387. CK je řádně pojištěna proti úpadku 
ve znění zákona 159/99 Sb. u pojišťovny ČPP. 
Uváděné ceny jsou v Kč za osobu. 

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

P R O  K L I E N T Y  C K  D A T O U R

ceník CK DATOUR

Zvýhodněné ceny s CK DATOUR při použití promo kódu DTR546

WWW.DATOUR.CZ

Cestovní pojištění ČPP

POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ 
ZDRAVOTNÍ PÉČE, REPATRIACE ................................................................. 3 000 000 Kč
• náklady na doprovázející osobu (2 000 Kč/den) .............................. max. 10 000 Kč
• ošetření zubů .............................................................................................................. 7 500 Kč
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 
• smrt s následkem úrazu .....................................................................................100 000 Kč
• trvalé následky ......................................................................................................200 000 Kč
POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL ........................................................................................15 000 Kč
• za jednu věc maximálně .......................................................................................10 000 Kč
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
• újma na zdraví nebo při usmrcení ............................................................. 2 500 000 Kč
• újma na majetku .............................................................................................. 1 000 000 Kč
• újma na věci svěřené nebo zapůjčené .........................................................100 000 Kč
PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ A OBHAJOBU POJIŠTĚNÉHO ............................250 000 Kč
POJIŠTĚNÍ STORNA ZÁJEZDU (max.80% stornopoplatků) .....................20 000 Kč
• pojištění nevyužité dovolené (max.1 500 Kč/den) ......................................20 000 Kč
ASISTENČNÍ SLUŽBY v rozsahu cestovní a předcestovní asistence .... bez limitu

Naši klienti si mohou sjednat pojištění od ČPP za 35 Kč 
na osobu a den. Cestovní pojištění se vztahuje na pohyb 
a organizovanou turistiku po vyznačených turistických 
cestách v běžném nenáročném terénu do výšky 
4 000 m.n.m. Pojištění není limitované věkem a zahrnuje krytí v tomto rozsahu:
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ŘECKO – KORFU ZELENÝ OSTROV  
V JÓNSKÉM MOŘI

Ve vybraných termínech zdarma cesta na letiště nebo zpět! Platí 
pro odlety a přílety ve dnech 13.6., 25.7., 26.8. a 16.9. 2015 a pouze 
u pobytů na 10/11 nocí. Nabídka platí do vyčerpání kapacity do-
pravního prostředku a je třeba uvést na smlouvu o zájezdu při jeho 
objednání. Nástup možný v Pardubicích, Hradci Králové, Hořicích, 
Chlumci nad Cidlinou a Poděbradech (dálnice). Ve všech ostatních 
termínech možnost doobjednání svozu za příplatek (viz str. 2).

Bonus pro klienty  
přihlášené do 30. 03. 2015 při úhradě zálohy 50%: 2 000 Kč/os. při záloze do 12.12. 2014

 1 200 Kč/os.  při záloze do 11.01. 2015

 800 Kč/os.  při záloze do 12.02. 2015

 400 Kč/os.  při záloze do 04.04. 2015
U odletů v červnu a v září a u týdenních pobytů se slevy snižují o 50%.
Slevy se neposkytují osobám na přistýlkách a nevztahují se na termíny 
s kombinovanou dopravou a na dodatečně zpracované nabídky.

Slevy za včasný nákup

1 000 Kč/os. v období 03.06. – 04.07. 2015

2 000 Kč/os. v období 04.07. – 26.08. 2015 

1 000 Kč/os. v období 26.08.  – 26.09. 2015 
Vztahuje se na katalogové pobyty na 10/11 nocí a pobyty na 7 nocí 
v hotelu Amalia. Nelze sčítat s dalšími slevami. 

Slevy pro seniory 55+

Při jednorázové úhradě celkové ceny zájezdu do 20. 02. 2015  
parkování Vašeho vozu nedaleko letiště v Praze ZDARMA.
Parkování jednoho vozu k jedné smlouvě o zájezdu – bonus je nut-
né uvést na smlouvu již při objednání zájezdu. 

Více informací na www.korfu-dovolena.cz

Bonus u pobytů s leteckou dopravou
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SENIOŘI 55+ CENOVĚ ZVÝHODNĚNÉ  
LETECKÉ A AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY

•  u zájezdů do Andalusie, Mar Menor a na Sicílii při přihlášení 
do 15. 12. 2014 GARANTUJEME POKOJ S VÝHLEDEM NA MOŘE 
(u ostrova Menorca a Kypru výhled na bazén). 

•  v ceně zájezdů na Kypr je již zahrnuto komplexní pojištění a svoz 
na/z letiště: Plzeň, Rokycany, Žebrák, Beroun, Hr. Králové, Holice, 
Pardubice, Poděbrady, Brno, Velké Meziříčí, Jihlava, Pelhřimov

•  při jednorázové úhradě celkové ceny zájezdu min. 90 dnů před 
odletem/odjezdem NAVÍC KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ ZDARMA 
– vztahuje se na zájezdy s autobusovou i leteckou dopravou.

Uvedené zvýhodněné ceny se vztahují na osoby starší 55 let. U pobytů 
v Albánii, Černé Hoře, Andalusii, Mar Menoru a na Menorce může být tato 
osoba doprovázena jedním dalším cestujícím libovolného věku za stej-
ných cenových podmínek. Za příplatek se mohou zúčastnit i osoby mlad-
ší 55 let. U zájezdů na Sicílii, Kypr a do Rakouska může osobu starší 55 let 
doprovázet libovolný počet dalších účastníků bez omezení věku. 

Více informací o zájezdech, další nabídku destinací a pravidelně aktu-
alizované volné termíny naleznete na www.seniorikmori.cz. Doporu-
čujeme včasnou rezervaci!

Akce a bonusy k leteckým  
a autobusovým zájezdům

Kdo se může  
programu zúčastnit?

Se
ni

oř
i 5

5+  s
tr.

 1
0–

17
Ra

ko
us

ko
 s

tr.
 1

4–
34RAKOUSKO VYBERTE SI TO NEJLEPŠÍ,  

CO ZEMĚ POD ALPAMI NABÍZÍ!

Slevy 10 % při záloze do 02. 01. 2015 (max. 1 000 Kč)

 8 % při záloze do 16. 01. 2015 (max. 800 Kč)

 5 % při záloze do 16. 03. 2015 (max. 500 Kč)

Slevy se neposkytují z jednodenních zájezdů a zájezdů pro seniory 
na stranách 14 - 17 tohoto katalogu.

• pohodlně bez nočních přejezdů, zkušení průvodci
• ubytování v hotelech *** nebo **** s polopenzí
• příznivé ceny a vysoká kvalita služeb
• místní karty se vstupy a lanovkami v ceně zájezdu
• důkladná příprava zájezdů
• zájezdy přizpůsobeny pro každou věkovou kategorii
• lehká turistika v krásné přírodě, kultura, historie a poznání
• zájezdy na míru pro firmy a kolektivy

Dálniční známka
K týdennímu pobytu zálohovanému nejpozději do 03. 03. 2015 
obdržíte od nás ZDARMA – 10 denní rakouskou dálniční známku.
• široká nabídka ubytování od apartmánů až po hotely ****
• vlastní stravování, polopenze, all inclusive
• pobyty na min. 2 noci, zvýhodněné termíny, akce 7=6, 7=5, 4=3
• koupání v jezerech nebo na místních koupalištích
• děti až do 12,9 let pobyt s polopenzí nebo all inclusive zdarma
• in-line, letní lyžování na ledovcích, golf
• turistika, cyklistika, termální lázně
• ubytování s kartou se vstupy a lanovkami v ceně
• pronájem horských chat, ubytování ve městech a další 
 kapacity najdete na www.rakousko-dovolena.cz

Poznávací zájezdy Pobyty s vlastní dopravou

AKCE ZÁLOHA JEN 1.000 Kč: můžete využít slevu za včasné přihlášení a přitom zaplatit zálohu pouze 1.000 Kč, 
a to v případě sepsání smlouvy o zájezdu nejpozději 16. 01. 2015. Druhá záloha do výše 50% z celkové ceny 
zájezdu musí být uhrazena do 16. 03. 2015, příp. 35 dnů před odjezdem s doplatkem (podle toho, co nastane dříve).  
Vztahuje se na všechny zájezdy z tohoto katalogu vyjma seniorských pobytů v Černé Hoře a Albánii na straně 12.   



K
O

RF
U

Le
to

vi
sk

a 
na

 ře
ck

ém
 o

str
ov

ě 
Ko

rfu

PŘEDPOKLÁDANÉ  
LETOVÉ ČASY: 
Pobyty na 10/11 nocí 

PRAHA – KORFU 18:30 – 21:40 QS1116

KORFU – PRAHA 22:25 – 23:40 QS1117

Pobyty na 7 nocí 

PRAHA – KORFU 05:10 – 08:20 QS1114

KORFU – PRAHA 09:05 – 10:20 QS1115

Časový posun v Řecku je +1 hodina. 

Agios Georgios je již několik let velmi oblíbené letovisko, které vyhledávají především 
klienti pro klidnější dovolenou. Leží na  severozápadě ostrova, asi 35 km od  hlavního 
města Kerkyry, proto má výhodnou polohu i  pro výletní cíle. Zdejší 3 km dlouhá pláž 
s hrubším pískem je považována za nejkrásnější na ostrově. Místy je zde pozvolný vstup 
střídající se s prudším, ale díky své rozlehlosti si zde své místo najde opravdu každý, a to 
dokonce i  milovníci nudismu. Letovisko 
nabízí několik taveren s  tradiční výbornou 
řeckou kuchyní – některé poskytují jídelní 

lístky i v českém jazyce. Také se zde můžete jít pobavit na místní bowling, samozřejmostí 
jsou půjčovny aut, motorek a kol a několik menších obchůdků se suvenýry. Na pláži jsou 
za poplatek k dispozici sety lehátek a slunečníků, nechybí půjčovna vodních skútrů, mo-
torových člunů, šlapadel i potápěčské centrum. Pokud nevlastníte řidičský průkaz nebo 
si netroufnete na jízdu v řeckých uličkách, můžete samozřejmě využít nabídky fakultativ-
ních výletů pořádaných cestovní kanceláří nebo se sami můžete vydat na vrcholky míst-
ního pohoří, odkud Vám budou odměnou výhledy na celý záliv.

Letovisko Agios Georgios

Máte rádi rušnější letoviska, kde si můžete jít zatančit na diskotéku nebo si zajít na kávu, 
víno nebo nějakou místní specialitu do některé z mnoha restaurací a taveren? Tak přes-
ně pro Vás je letovisko Acharavi. Toto letovisko se nachází na severním pobřeží ostrova 
Korfu, na úpatí hory Pantokrator, 37 km od hlavního města Kerkyra. Po krásné, 8 kilo-
metrů dlouhé oblázkové pláži můžete dojít až do  vedlejšího letoviska Roda. Acharavi 

je místo, kde si svoji dovolenou náramně 
užijí hlavně rodiny s dětmi. Kromě nádher-
né oblázkové pláže  s  pozvolným písčitým 
vstupem do vody totiž v letovisku můžete navštívit vodní park Hydropolis se skluzav-
kami, tobogány, bazény i brouzdališti pro ty nejmenší. Pokud si během dovolené chcete 
trochu zasportovat, tak i pro vás tu je spousta příležitostí – kromě možnosti celé řady 
vodních sportů je tu mimo jiné i  půjčovna kol, na  kterých můžete podnikat příjemné 
výlety po okolní mírně zvlněné krajině. Nedaleko letoviska se nachází jezero Antinioti 
známé z knih slavného britského spisovatele G. M. Durrella, který na ostrově Korfu strá-
vil několik let svého života.

Letovisko Acharavi
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Letovisko Dassia leží na  východním pobřeží ostrova Korfu, obklopené hlubokými bo-
rovými lesy pod strmým pohořím Pantokrator a  nabízí svým návštěvníkům nádherné 
přírodní scenerie a výhledy. Od hlavního města Kerkyra je vzdáleno pouze 12 km a díky 
pravidelnému autobusovému spojení můžete toto město, které opravdu stojí za  vidě-
ní, také navštívit. Dassia je živé letovisko s  přátelskou atmosférou, kde najdete řadu 
restaurací, řeckých taveren, barů s živou hudbou, obchodů se vším potřebným, včetně 

suvenýrů. Milovníci umění mohou navštívit 
i  galerii výtvarného umění v  Dassii, kterou 
najdete na kopci zvaném Kato Korakiano. Hlavní pláž v Dassii je téměř 2 km dlouhá, po-
zvolná a tvoří ji převážně oblázky a hrubší písek, místy je i dlážděná promenáda s řadou 
plážových barů a taveren. Voda je tu velmi klidná, vhodná pro děti, nádherně průzračná 
a díky své čistotě oceněná i tzv. modrou vlajkou. Lehátka a slunečníky je možné prona-
jmout. Pro aktivní návštěvníky je zde několik mol se středisky vodních sportů, nabíze-
jících zábavu od  vodního lyžování, potápění, windsurfingu, paraglidingu až po  jízdu 
na člunech a na banánu. Půjčit si můžete také motorový člun nebo se zúčastnit lodního 
výletu po okolních zátokách a ostrovech přímo z Dassie. Dassia je také ideálním místem 
pro cyklistiku, ale i pro pěší turistiku po malebném okolí.

Letovisko Dassia

CHCETE SI ZPESTŘIT SVOU DOVOLENOU NA KORFU?
Vyzkoušejte kombinaci pobytu na Korfu a v Albánii:
letovisko Saranda (pouze hodinu trajektem z Korfu),  
poznáte dvě země a jejich kultury současně,  
hotely 3* přímo na pláži, velmi příznivé ceny v Albánii

NEVYHOVUJE VÁM TERMÍN UVEDENÝ V KATALOGU?
Rádi zajistíme pobyt ve vámi požadovaném termínu.

Bližší informace naleznete na www.korfu-dovolena.cz
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Hotel AMALIA ***

Poloha: hotel Amalia se nachází cca 200 m od centra letoviska Dassia 
a cca 250 m od hlavní písečno oblázkové pláže, která má pozvolný vstup 
do moře s písečným dnem a je oceněná tzv. modrou vlajkou za svou čistotu.
Vybavení: hotel je po celkové rekonstrukci, nachází se zde 24 hod. re-
cepce, hotelová restaurace s hlavním barem, společenská místnost, Wi-Fi 
dostupná v celém hotelu zdarma, trezor na recepci za poplatek. V klidné 
části najdete velký bazén obklopený zelení, kryté posezení s barem, bi-
liár, šipky, stolní tenis. Lehátka a slunečníky u bazénu zdarma. Je možné 
využívat i služby, včetně stravování, bazénů a animačních a večerních 
programů, sousedního hotelu Magna Graecia **** (vzdálenost cca 200 m 
od hotelu Amalia).
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností  pouze jedné přistýlky, kli-
matizace, sprcha, WC, TV, balkon nebo terasa, malá lednička.
Stravování: all inclusive.
Sport: biliár, šipky, stolní tenis za poplatek v hotelu, na pláži celá řada 
vodních sportů, půjčovna lodí, půjčovna kol, motorek i aut v letovisku 
nebo přímo na recepci.
Zábava: v okolí velké množství barů, taveren, obchodů s potravinami, suve-
nýry, typicky řeckými produkty, oblečením, na pláži plážové bary a restaura-
ce, výborné autobusové spojení s hl. městem Kerkyrou – zastávka u hotelu.
Náš názor: novinka v naší nabídce, vhodné pro milovníky vodních 
sportů a aktivního odpočinku v rušnějším letovisku, nedaleko hlav-
ního města, tip i pro rodiny s dětmi.

Hotel AMALIA - all inclusive, s klimatizací 

termín 2015 počet 
nocí 

dospělá 
osoba dítě 2-12 let osoba nad 12 let 

na přistýlce

04.06.-11.06. 7 15 590 7 690 13 290
11.06.-18.06. 7 16 690 7 990 13 990
18.06.-25.06. 7 16 690 7 990 13 990
25.06.-02.07. 7 16 990 7 990 13 990
02.07.-09.07. 7 17 890 7 990 13 990
09.07.-16.07. 7 17 890 7 990 13 990
16.07.-23.07. 7 17 890 7 990 14 890
23.07.-30.07. 7 17 890 7 990 14 890
30.07.-06.08. 7 17 890 7 990 14 890
06.08.-13.08. 7 17 890 7 990 14 890
13.08.-20.08. 7 17 890 7 990 14 890
20.08.-27.08. 7 17 890 7 990 14 690
27.08.-03.09. 7 16 990 7 990 13 990
03.09.-10.09. 7 16 690 7 990 13 990
10.09.-17.09. 7 16 490 7 990 13 890
17.09.-24.09. 7 15 390 7 690 13 190

Hotel AMALIA - all inclusive, s klimatizací 

termín 2015 počet 
nocí 

dospělá 
osoba dítě 2-12 let osoba nad 12 let 

na přistýlce

*23.05.-03.06. 9 14 990 8 490 12 990
03.06.-13.06. 10 18 990 8 490 15 890
13.06.-24.06. 11 19 990 8 990 17 590
24.06.-04.07. 10 20 590 8 990 16 690
04.07.-15.07. 11 22 590 8 990 17 590
15.07.-25.07. 10 21 990 8 990 17 790
25.07.-05.08. 11 22 990 8 990 18 890
05.08.-15.08. 10 21 990 8 990 17 890
15.08.-26.08. 11 22 990 8 990 18 890
26.08.-05.09. 10 20 590 8 990 16 690
05.09.-16.09. 11 20 890 8 990 17 590
16.09.-26.09. 10 18 690 8 490 15 590

*26.09.-14.10. 16 19 990 8 490 17 990

*23.05. - 03.06. BUS/LET, loď z Terstu nebo z Ancony 24.05., příjezd na Korfu 25.05.
*26.09. - 14.10. LET/BUS, loď z Korfu 12.10., příjezd do ČR 14.10.
Vzhledem k jízdnímu řádu lodí jsou možné změny v termínech odjezdu/návratu. 
Ceny u zájezdů s kombinovanou dopravou jsou včetně lůžka ve 4lůžkové kajutě na lodi 
(ubytování ve dvoulůžkové kajutě na vyžádání za příplatek). 
Cena zahrnuje: letenku Praha - Kerkyra (Korfu) - Praha, letištní a bezpečnostní taxy 
v ČR a v Řecku, palivový příplatek, transfer 
do  místa ubytování a  zpět na  letiště, 
ubytování ve  dvoulůžkovém pokoji, 
služby all inclusive, služby česky mluvícího 
delegáta, pojištění cestovní kanceláře proti 
úpadku ve znění zákona 159/99 Sb. 
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. 
pojištění pro případ storna 35 Kč/os./den.  
Slevy: děti do  2 let (bez nároku na  lůžko 
a služby) jsou zcela ZDARMA. 
Dětské ceny uvedené v  tabulkách platí 
pro děti ubytované na 3. lůžku v pokoji.

Novinka

Stravování formou ALL INCLUSIVE:
07:30 - 10:00 snídaně bufetovou formou
11:00 - 12:00 dopolední snack
12:30 - 14:30 oběd bufetovou formou
17:00 - 18:00 káva, čaj, koláče, snack
19:00 - 21:30 večeře bufetovou formou
Místní nealkoholické a alkoholické nápoje se nabízí během jídla a v ho-
telovém baru nebo baru u bazénu, který je otevřen 10:30 - 23:00
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Hotel a studia ATHENA ***

Poloha: tento menší hotel se nachází u jedné z nejhezčích pláží na os-
trově, která je dostupná přes nepříliš rušnou místní komunikaci. Hotel 
nabízí ubytování v hotelových pokojích nebo studiích.
Vybavení: hostům je k dispozici recepce s trezory, salonek s televizo-
rem a venkovní restaurace s výbornou kuchyní a nádherným výhledem 
na moře. K dispozici je také nedávno vybudovaný bazén s lehátky a slu-
nečníky zdarma a také bar u bazénu. 
Ubytování: hotelové pokoje jsou velmi pěkné, mají vlastní soc. zaříze-
ní (v koupelně fén) a jsou vybavené lednicí, klimatizací (v ceně), SAT/
TV, telefonem a většina z nich nabízí částečný výhled na moře. Možnost 
jedné přistýlky. Studia se nacházejí v budově v zahradě, jsou prostorná, 
mají balkon nebo terasu, klimatizaci (v ceně), vlastní sociální zařízení 
(v koupelně fén), vybavený kuchyňský kout a TV. Možnost jedné přistýlky. 
Stravování: u hotelu jsou v ceně zahrnuty snídaně, příp. polopenze, 
snídaně jsou formou kontinentálního bufetu a večeře jsou servírované 
menu o 4 chodech – výborná řecká domácí kuchyně. Studia jsou s vlast-
ním stravováním, možnost dokoupení snídaní,  večeří nebo polopenze.   
Sport: plážový volejbal, půjčovna kol, motorek, aut, šlapadel nebo mo-
torových člunů. 
Zábava: v blízkosti hotelu se nacházejí oblíbené taverny a obchůdky, 
kde je možná komunikace i v češtině. Nedaleko je také herna bowlingu. 
Náš názor: příjemný hotel s bazénem a výbornou domácí kuchyní, 
moderní studia, tip pro klidnou a pohodovou dovolenou. 

Hotel ATHENA - snídaně nebo polopenze, s klimatizací 

termín 2015 počet 
nocí 

dospělá 
osoba  

- polopenze

dospělá  
osoba  

- snídaně

dítě  
2-12 let 

osoba  
nad 12 let  

na přistýlce 
- polopenze

*23.05.-03.06. 9 13 290 11 390 7 990 10 690
03.06.-13.06. 10 14 990 13 490 7 990 12 790
13.06.-24.06. 11 15 690 14 290 8 990 13 290
24.06.-04.07. 10 16 990 14 790 9 490 13 790
04.07.-15.07. 11 18 690 15 290 9 490 14 290
15.07.-25.07. 10 17 990 14 890 9 490 13 790
25.07.-05.08. 11 18 690 15 290 9 490 14 290
05.08.-15.08. 10 17 990 14 890 9 490 13 790
15.08.-26.08. 11 18 690 15 290 9 490 14 290
26.08.-05.09. 10 17 990 14 790 9 490 13 790
05.09.-16.09. 11 16 490 13 490 8 990 13 290
16.09.-26.09. 10 14 990 13 490 7 990 12 790
*26.09.-14.10. 16 15 990 13 490 8 990 12 990

Studia ATHENA - bez stravování, s klimatizací

termín 2015 počet 
nocí 

dospělá 
osoba 

dítě  
2-12 let 

osoba nad 12 let 
na přistýlce

*23.05.-03.06. 9 8 990 7 290 8 490
03.06.-13.06. 10 12 490 7 290 9 790
13.06.-24.06. 11 13 290 8 290 9 990
24.06.-04.07. 10 13 790 8 290 9 790
04.07.-15.07. 11 14 290 8 290 9 990
15.07.-25.07. 10 13 890 8 290 9 790
25.07.-05.08. 11 14 290 8 290 9 990
05.08.-15.08. 10 13 890 8 290 9 790
15.08.-26.08. 11 14 290 8 290 9 990
26.08.-05.09. 10 13 790 8 290 9 790
05.09.-16.09. 11 13 490 8 290 9 990
16.09.-26.09. 10 12 490 7 990 9 790

*26.09.-14.10. 16 9 990 8 990 9 490

*23.05. - 03.06. BUS/LET, loď z Terstu nebo z Ancony 24.05., příjezd na Korfu 25.05.
*26.09. - 14.10. LET/BUS, loď z Korfu 12.10., příjezd do ČR 14.10.
Vzhledem k jízdnímu řádu lodí jsou možné změny v termínech odjezdu/návratu. 
Ceny u zájezdů s kombinovanou dopravou jsou včetně lůžka ve 4lůžkové kajutě na lodi. 
Cena zahrnuje: letenku Praha - Kerkyra (Korfu) - Praha, letištní a  bezpečnostní 
taxy v ČR a v Řecku, palivový příplatek, transfer do místa ubytování a zpět na letiště, 
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji/studiu, u hotelu polopenzi nebo snídani, služby 
česky mluvícího delegáta, pojištění cestovní kanceláře proti úpadku ve  znění 
zákona 159/99 Sb. 
Příplatky: komplexní cestovní poj. vč. pojištění pro případ storna 35 Kč/os./den, 
u studií možnost dokoupení snídaní za 100 Kč/osoba/den, večeří na 300 Kč/osoba/ 
den, případně polopenze za 375 Kč/osoba/den. Děti do 12ti let mají na večeře, příp. 
polopenzi slevu 75 Kč/den. Snídaně jsou formou bufetu, večeře menu o 4 chodech. 
Slevy: děti do  2 let (bez nároku na  lůžko a  služby) jsou zcela ZDARMA. Ceny za 
osoby na přistýlce se snídaní jsou uvedeny na www.korfu-dovolena.cz.
Dětské ceny uvedené v tabulkách platí pro děti ubytované na 3. lůžku v pokoji/studiu. 

Hotelový pokoj

Moderní studia 
s kuchyňkou

Využijte naší nabídky individuálních pobytů s vlastní dopravou  
nebo letecky. Termín, počet nocí, letovisko i ubytovací kapacita  

dle vašeho výběru. Více na www.korfu-dovolena.cz.

Náš tip
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Hotel ALKYON **+

Poloha: rodinný hotel postavený v klasickém řeckém stylu se nachází 
cca 30 m od pláže.
Vybavení: v hotelu je recepce s trezory pro hosty, sladkovodní bazén 
s barem, u kterého jsou slunečníky a lehátka zdarma a pro děti je nově 
vybudované dětské brouzdaliště a dětský koutek. V hotelové restaura-
ci je velkoplošný televizor pro večerní sledování programů. V prosto-
ru recepce a restaurace je možnost připojení k hotelové wi-fi zdarma. 
Ubytování: 2 – 4 lůžkové pokoje s klimatizací mají sprchu, WC, malou 
ledničku, televizi s příjmem ČT 24, telefon a balkon nebo terasu. V po-
kojích jsou možné přistýlky: u dospělých osob dodatečné lůžko, u dětí 
rozkládací lůžko, ve 4 lůžkových pokojích palanda. 
Stravování:  v ceně je polopenze formou bufetu. Strava se podává v pří-
jemné klimatizované hotelové restauraci. Za příplatek je možné dokou-
pit all inclusive. 
Sport: v okolí plážový volejbal, půjčovna kol, motorek, aut, šlapadel 
a loděk. 
Zábava: v blízkosti jsou oblíbené taverny a obchůdky, v některých je 
možné se domluvit i v češtině. Nedaleko je také herna bowlingu.
Náš názor: oblíbený hotel přímo u nádherné pláže. Výhodou je led-
nice, TV a klimatizace v ceně. Prostorný bazén.

Hotel ALKYON - polopenze, s klimatizací

termín 2015 počet 
nocí 

dospělá 
osoba 

1. a 2. dítě 
2-12 let

osoba nad 12 let 
na přistýlce 

*23.05.-03.06. 9 12 690 7 490 10 390
03.06.-13.06. 10 13 990 7 490 11 290
13.06.-24.06. 11 14 690 8 490 11 790
24.06.-04.07. 10 15 990 8 490 12 390
04.07.-15.07. 11 17 690 8 490 13 490
15.07.-25.07. 10 16 990 8 490 12 690
25.07.-05.08. 11 17 690 8 490 13 490
05.08.-15.08. 10 16 990 8 490 12 690
15.08.-26.08. 11 17 690 8 490 13 490
26.08.-05.09. 10 16 990 8 490 12 690
05.09.-16.09. 11 15 490 8 490 12 190
16.09.-26.09. 10 13 990 7 490 11 290

*26.09.-14.10. 16 14 990  7 490 12 690  

Hotel ALKYON - polopenze, s klimatizací

termín 2015 počet 
nocí

dospělá 
osoba

1. a 2. dítě 
2-12 let

osoba nad 12 let 
na přistýlce 

04.06.-11.06. 7 13 190 7 990 10 990
11.06.-18.06. 7 13 190 7 990 10 990
18.06.-25.06. 7 13 490 8 490 10 990
25.06.-02.07. 7 13 690 8 490 10 990
02.07.-09.07. 7 13 690 8 990 10 990
09.07.-16.07. 7 13 990 8 990 10 990
16.07.-23.07. 7 13 990 8 990 10 990
23.07.-30.07. 7 13 990 8 990 10 990
30.07.-06.08. 7 14 290 8 990 10 990
06.08.-13.08. 7 14 290 8 990 10 990
13.08.-20.08. 7 14 290 8 990 10 990
20.08.-27.08. 7 14 290 8 990 10 990
27.08.-03.09. 7 13 990 8 490 10 990
03.09.-10.09. 7 13 690 8 490 10 990
10.09.-17.09. 7 13 490 7 990 10 990
17.09.-24.09. 7 13 190 7 990 10 990

*23.05. - 03.06. BUS/LET, loď z Terstu nebo z Ancony 24.05., příjezd na Korfu 25.05.
*26.09. - 14.10. LET/BUS, loď z Korfu 12.10., příjezd do ČR 14.10.
Vzhledem k jízdnímu řádu lodí jsou možné změny v termínech odjezdu/návratu. 
Ceny u zájezdů s kombinovanou dopravou jsou včetně lůžka ve 4lůžkové kajutě na lodi 
(ubytování ve dvoulůžkové kajutě na vyžádání za příplatek). 
Cena zahrnuje: letenku Praha - Kerkyra (Korfu) - Praha, letištní a bezpečnostní taxy 
v ČR a v Řecku, palivový příplatek, transfer do místa ubytování a zpět na letiště, uby-
tování ve dvoulůžkovém pokoji, polopenzi formou bufetu, služby česky mluvícího 
delegáta, pojištění cestovní kanceláře proti úpadku ve znění zákona 159/99 Sb. 
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. pojištění pro případ storna 35 Kč/os./
den, all inclusive 330 Kč/dospělá osoba/den, děti do 12ti let mají 50% slevu, výhled 
na moře 500 Kč/osoba - omezený počet pokojů, lze pouze u dvoulůžkových pokojů 
a dvoulůžkových pokojů s přistýlkou.
Slevy: děti do 2 let (bez nároku na lůžko a služby) jsou zcela ZDARMA. 
Dětské ceny uvedené v tabulkách platí pro děti ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji. 

Stravování i formou ALL INCLUSIVE:
Za příplatek 330 Kč/den/dosp. osoba stravování po celý den včet-
ně nápojů! Děti do 12 let mají 50% slevu. Snídaně jsou podávány 
od 7:00 do 10:00 a večeře od 19:00 do 21:00 v klimatizované hote-
lové restauraci. U all inclusive jsou navíc obědy od 13:00 do 14:30. 
Vše formou bufetu. V době od 10:00 do 19:00 je k dispozici v baru 
u bazénu drobné občerstvení (tousty, minipizza, sendviče, sušenky, 
zmrzlina). Nápoje místní výroby, víno, nealkoholické nápoje, pivo, 
káva a čaj jsou servírovány rovněž na baru u bazénu, a to v době 
od 10:00 do 21:00. 

Další letoviska z naší nabídky
naleznete na www.korfu-dovolena.cz
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Studia a apartmán CLAIRE

Poloha: dům Claire se nachází v zahradě se vzrostlými palmami, na klid-
ném místě, pouhých 70 m od oblázkové pláže s pozvolným písčitým 
vstupem do moře a cca 450 m od centra letoviska. 
Popis: studia a apartmány jsou prostorné a vkusně zařízené, všechny 
s vlastním balkonem. Apartmány jsou pro 4 osoby s možností až 2 při-
stýlek, mají dvě oddělené ložnice, vlastní sociální zařízení a vybavený 
kuchyňský kout. Možnost klimatizace za cca 8 EUR/ apartmán/ den. Stu-
dia jsou pro 2 osoby s možností přistýlky. Mají vlastní sociální zařízení 
a kuchyňský kout s lednicí, mikrovlnnou troubou, elektrickým vařičem 
a základním nádobím. U některých možnost dokoupení klimatizace cca 
5 EUR/ studio/den. 
Stravování: vlastní, případně lze dokoupit polopenzi nebo pouze večeře 
v blízké vynikající taverně Skondros přímo na pláži s krásným výhledem 
na moře a výbornou kuchyní. Snídaně jsou servírované kontinentální 
a večeře servírované menu o 4 chodech. 
Sport: v okolí vodní sporty, na okraji letoviska se nachází zábavní vod-
ní park Hydropolis. 
Zábava: v centru se nacházejí restaurace, taverny, bary, diskotéky, su-
permarkety a obchody.
Náš názor: příjemné ubytování v klidném místě kousek od moře 
s možností nočního života v centru letoviska.

Studia a apartmán CLAIRE - bez stravování

termín 2015 počet 
nocí

dosp. 
osoba  

ve studiu 

dospělý  
- pevné lůžko 

APT obs. 3 
osobami 

dospělý  
- pevné lůžko 

APT obs. 4 
osobami 

dítě  
2-17 let 
přistýlka

*23.05.-03.06. 9 8 490 8 790 8 290 6 990
03.06.-13.06. 10 11 390 11 690 11 190 6 990
13.06.-24.06. 11 12 190 12 490 11 990 7 490
24.06.-04.07. 10 12 690 12 990 12 490 7 490
04.07.-15.07. 11 13 190 13 490 12 990 7 490
15.07.-25.07. 10 12 790 13 090 12 590 7 490
25.07.-05.08. 11 13 190 13 490 12 990 7 490
05.08.-15.08. 10 12 790 13 090 12 590 7 490
15.08.-26.08. 11 13 190 13 490 12 990 7 490
26.08.-05.09. 10 12 690 12 990 12 490 7 490
05.09.-16.09. 11 12 390 12 690 11 190 7 490
16.09.-26.09. 10 11 390 11 690 11 190 6 990

*26.09.-14.10. 16 9 490 9 790 9 290 6 990

Studia CLAIRE - bez stravování

termín 2015 počet 
nocí

dosp. osoba  
ve studiu 

dítě  
2-17 let  
přistýlka

osoba  
nad 17 let 

na přistýlce

04.06.-11.06. 7 10 790 8 490 9 490
11.06.-18.06. 7 10 790 8 490 9 490
18.06.-25.06. 7 10 990 8 690 9 890
25.06.-02.07. 7 11 690 8 690 9 890
02.07.-09.07. 7 11 990 8 690 9 890
09.07.-16.07. 7 11 990 8 690 9 890
16.07.-23.07. 7 11 990 8 690 9 890
23.07.-30.07. 7 11 990 8 690 9 890
30.07.-06.08. 7 11 990 8 690 9 890
06.08.-13.08. 7 11 990 8 690 9 890
13.08.-20.08. 7 11 990 8 690 9 890
20.08.-27.08. 7 11 690 8 690 9 890
27.08.-03.09. 7 11 690 8 690 9 890
03.09.-10.09. 7 11 690 8 690 9 890
10.09.-17.09. 7 10 990 8 490 9 490
17.09.-24.09. 7 10 690 8 490 9 490

*23.05. - 03.06. BUS/LET, loď z Terstu nebo z Ancony 24.05., příjezd na Korfu 25.05.
*26.09. - 14.10. LET/BUS, loď z Korfu 12.10., příjezd do ČR 14.10.
Vzhledem k jízdnímu řádu lodí jsou možné změny v termínech odjezdu/návratu. 
Ceny u  zájezdů s  kombinovanou dopravou jsou včetně lůžka ve  4lůžkové kajutě 
na lodi (ubytování ve dvoulůžkové kajutě na vyžádání za příplatek). 
Cena zahrnuje: letenku Praha - Kerkyra (Korfu) - Praha, letištní a  bezpečnostní 
taxy v ČR a v Řecku, palivový příplatek, transfer do místa ubytování a zpět na letiště, 
ubytování ve  studiu/apartmánu, služby česky mluvícího delegáta, pojištění 
cestovní kanceláře proti úpadku ve znění zákona 159/99 Sb. 
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. pojištění pro případ storna 35 Kč/os./den. 
Možnost doobjednání večeří za 300 Kč/osoba/den, případně polopenze za 375 Kč/osoba/ 
den v  blízké taverně (snídaně servírované kontinentální, večeře menu o  4 chodech, 
taverna přímo na pláži, cca 100 m od ubytování). Děti do 12ti let mají slevu 75 Kč. 
Slevy: děti do 2 let (bez nároku na lůžko a služby) jsou zcela ZDARMA. 
Dětská cena a cena pro dospělou osobu na přistýlce platí, pokud jsou ubytované 
jako 3. osoba ve  studiu nebo jako 5. a  6. osoba v  apartmánu. Dospělá osoba 
na přistýlce a děti nad s17 let na přistýlce jsou po celou sezonu za 9 990 Kč. 



9

K
O

RF
U

Ko
rfu

 p
oz

ná
va

cí
 a

 v
ýl

et
y 

po
 o

str
ov

ě

1.den: odlet z Prahy na ostrov Korfu, transfer na ubytování. 2. den: od-
počinek u moře. 3. den: okruh ostrovem na nejznámější a nejkrásněj-
ší místa Korfu. Cesta severovýchodním pobřežím s olivovými háji do hl. 
města KERKYRA s pevností La Serenissima, Staré město, pokračujeme 
k  zámečku Achillion, ve  kterém pobývala císařovna Sissi, krásné za-
hrady. Bájná PALEOKASTRITSA, dle řeckých bájí spojená s Odysseem, 
zastávka v  likérce typického produktu Kum Quat, návštěva mužského 
ortodoxního kláštera ze 13. stol. a vyhlídka Bella Vista s úchvatnými vý-
hledy. 4. den: odpočinek u moře. 5. den: parga a ostrov Paxos, plavba 
výletní lodí podél jižního pobřeží Korfu na OSTROV PAXOS, prohlídka 
městečka GAIOS, variantně posezení v místních tavernách,  lodní výlet 
pokračuje do  městečka PARGA, ležícího na  pobřeží pevninského Řec-
ka, prohlídka města, zřícenina středověkého benátského hradu, barevné 
domky, typická mořská architektura, koupání, taverny, řecká atmosféra 
aj. Odpoledne návrat lodí na Korfu. 6. den: odpočinek u moře. 7. den: 
lodní výlet do ALBÁNIE, podél malebného východního pobřeží Korfu, 
plavba cca 1  hod., přístav SARANDA, vstupní brána do  jižní Albánie, 
procházka městem, promenáda, kavárničky, variantně možnost fakult. 
výletu (cca 19 Eur) do významného archeologického naleziště BUTRINT, 

Fakultativní výlety – výběr z nabídky Individuální výlety

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Korfu (Kerkyra) – Praha, letištní a  bez-
pečnostní taxy v ČR a v Řecku, palivový příplatek, transfer do místa ubytování a zpět 
na letiště, ubytování ve studiu nebo v hotelu s polopenzí, výlety dle programu, služby 
průvodce, pojištění proti úpadku cestovní kanceláře ve znění zákona č. 159/99 Sb. 
Cena nezahrnuje: vstupy bě-
hem výletů, komplexní cestovní  
pojištění včetně storna zájezdu 
385 Kč/osoba/zájezd.

Pantokrator a moře • celodenní výlet s průvodcem spojený s koupá-
ním. NOVINKA! Vesnice Nymfes, kde se pěstuje 80% produkce Kum-
-Quatu. Místo bylo bez přerušení obydlené už od starověku. Krátkou 
procházkou dojdeme k poustevně a ruině klášteru. Dále pojedeme au-
tobusem prakticky až na vrchol hory Pantokrator, kde stojí stejnojmen-
ný klášter - nádherný výhled. V Kassiopi volný čas na koupání a oběd. 
Odpoledne koupání v Perulades - procházka k mysu Drastis. 
Orientační cena: dospělý 25 EUR, dítě 15 EUR

Klasický okruh ostrovem • Celodenní autokarový zájezd po nejkrás-
nějších místech ostrova. Historické památky s  možností ochutnávky 
místních produktů.
Orientační cena: dospělý 32 EUR, dítě 16 EUR

Aqualand • Celodenní výlet do jednoho z největších vodních zábav-
ních parků v Evropě s množstvím atrakcí vhodných pro celou rodinu.
Orientační cena: dospělý 32 EUR, dítě 23 EUR

Parga a ostrov Paxos • Celodenní lodní výlet podél jižního pobřeží 
s prohlídkou Pargy a přístavu Gaios, koupáním a volnem k nákupu.
Orientační cena: dospělý 32 EUR, dítě 16 EUR

Paxos a Antipaxos, jeskyně • Plavba výletní lodí na Antipaxos přirov-
návaný ke Karibiku. Koupání, prohlídka přístavního městečka Gaios.
Orientační cena: dospělý 32 EUR, dítě 16 EUR

Albánie • Celodenní výlet lodí a  autobusem do  Albánie s  možností 
dalších fakultativních výletů.
Orientační cena: dospělý 32 EUR, dítě 16 EUR + 10 EUR přístavní poplatek.

Vyhlídka Bella Vista a letovisko Paleokastritsa • Jižně od letovis-
ka Ag. Georgios SZ se nachází Paleokastritsa – místo s kouzelnými zá-
tokami, písečnými plážemi a  tyrkysovým mořem. Můžete vystoupat 
až na  vyhlídku Bella Vista s  panoramatickou restaurací s  výhledem 
na 6 zátok a ochutnáte zde i místní speciality.

Nejvyšší hora ostrova Pantokrator • Hora Pantokrator patří se svou 
výškou 905 m nad mořem k dominantám ostrova a pokud překonáte 
několikakilometrové náročné stoupání, bude Vás čekat dechberoucí 
výhled na všechny strany ostrova a při dobré viditelnosti i na soused-
ní Albánii. Na Pantokrator lze vyjet nejen autem, ale klienti se sportov-
ním duchem ubytovaní v Acharavi mohou vyrazit i na zapůjčeném kole.

Pláž Peroulades • Nádherná písečná pláž na severní straně ostrova, 
obklopena pískovcovými útvary. Patří k nejkrásnějším místům na ost-
rově, je přístupná po schodech a nad ní se v krásné zahradě nachází re-
staurace s výhledem na moře. Zajímavostí pláže je jílovitý kámen s bla-
hodárným vlivem na pokožku.

Mys Drastis • Jedná se o jedinečný, strmý, šikmý útes na severozápa-
dě ostrova. Na vyhlídku k Mysu Drastis dojdete za cca 20 minut chůze 
do kopce z vesničky Perulades, popř. je možné nechat auto zaparko-
vané i na plácku nad mysem. Krásný výhled na šedožluté příkré skály 
omývané blankytně modrým mořem. Po prašné cestě je možné sejít až 
dolů k moři, kde je stánek s občerstvením a kde se dá i vykoupat.

Vyhlídka Afionas • Malebná vesnička na kopci mezi letovisky Arillas 
a Ag. Georgios SZ, kam se můžete vypravit i pěšky. Po cca půlhodino-
vém stoupání dorazíte na vyhlídku s tavernou.

Ostrov Korfu – „zelený ráj“ Jónských ostrovů Letecký pobytově-poznávací zájezd

památky z období řeckého, římského a byzantského, impozantní římský 
amfiteátr, byzantská bazilika, římský chrám s  mozaikovou podlahou. 
V ceně výletu je i oběd v místní restauraci. 8. den: výlet Pantokrator, 
návštěva starověké vesnice  NYMFES, kde se pěstuje 80% produkce Kum 
Quatu (malé citrusové ovoce podobné pomerančům), krátká procházka 
k  poustevně a  ruině klášteru, pokračujeme busem až téměř k  vrcholu 
nejvyšší hory ostrova PANTOKRATOR (906 m n.m.), se stejnojmenným 
malým klášterem, úžasné panoráma, výhledy do Albánie, Řecka a na celý 
ostrov Korfu. Odpočineme si u moře v KASSIOPI a pokračujeme pod vy-
soké útesy PEROULADES, příjemná procházka až k divokým skaliskům 
mysu DRASTIS na  severozápadě ostrova. 9.  den: odpočinek u  moře. 
10. den: odpočinek u moře, transfer na letiště a večer odlet do Prahy. 

9

termín 2015 Dospělá osoba
03.06.-13.06. 19 990 
16.09.-26.09. 19 990 
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Andalusie patří mezi nej-
žádanější turistické ob-
lasti na  světě nejen pro 
opravdové skvosty islám-
ské architektury v  Grana-
dě, Seville či Córdobě, ale 
i pro svou osobitou kultu-
ru, gastronomii a  folklór 
a též pro své přírodní krá-
sy. Pro celé Španělsko jsou 
typické bílé vesničky, býčí zápasy, flamenco nebo jednohubky Tapas. 
Nádherné čisté pláže Costa del Sol (Slunečné pobřeží) jsou vhodné 
pro koupání, odpočinek a procházky. Přívětivé podnebí a kompletní 
turistická nabídka umožňují kvalitní dovolenou během celého roku.

Hotel Las Palmeras **** ve Fuengirole
Poloha: hotel se nachází v cen-
tru letoviska Fuengirola s výhle-
dem na  přístav a  pláž. Dlouhá 
písečná pláž je vzdálená pou-
ze 200 m od  hotelu. Nedaleko 
od hotelu je centrum města, vla-
ková i autobusová zastávka.
Vybavení: venkovní bazén pro 

dospělé a děti, lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, restaurace, bar, 
kavárna, plážový bar, wifi ve společných prostorách za poplatek, ani-
mace, posilovna, tenisový kurt, kulečník, stolní tenis.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s balkonem a s možností přistýlky mají 
koupelnu/WC, fén, klimatizaci, TV-Sat, telefon, minibar (malá lednička), 
trezor (za příplatek).
Stravování: v ceně polopenze – snídaně a večeře formou bufetu (špa-
nělská a mezinárodní kuchyně) včetně 0,25 l vody a 0,25 l vína.

Cena zahrnuje: leteckou dopravu 
z  Prahy vč. všech poplatků, 7x ubyto-
vání v  hotelu kategorie ****, 7x polo-
penzi vč. vody a  vína 0,25  l u  večeře, 
transfery z  letiště do  hotelu a  zpět, 
služby česky mluvícího delegáta po ce-
lou dobu pobytu, poj. proti úpadku CK.
Slevy: dospělá osoba na  3. lůžku 
sleva 1  000 Kč (v  doprovodu dvou 
osob 55+), dítě 2 -12,9 let na 3.  lůžku 
za  9  990 Kč (v  doprovodu dvou osob 
libovolného věku).
Příplatky: komplexní pojištění včet-
ně storna zájezdu 280 Kč/osoba/tý-
den, 1lůžkový pokoj 1  500 Kč/týden, 
plná penze 1 680 Kč/osoba/týden.
Fakultativní výlety: Gibraltar, Al-
hambra a  Granada, Málaga, maroc-
ké město Tanger a další.

PODZIM 2015 Nocí Cena na os.
01.09. - 08.09. 7 15 490 Kč
08.09. - 15.09. 7 14 990 Kč
15.09. - 22.09. 7 14 490 Kč
22.09. - 29.09. 7 13 990 Kč
29.09. - 06.10. 7 13 490 Kč
06.10. - 13.10. 7 12 990 Kč

JARO 2015 Nocí Cena na os.
21.05. - 28.05. 7 13 490 Kč
28.05. - 04.06. 7 13 990 Kč
04.06. - 11.06. 7 14 490 Kč
11.06. - 18.06. 7 14 990 Kč
18.06. - 25.06. 7 15 490 Kč

Více na www.seniorikmori.cz, změna hotelu vyhrazena.

přípitek na uvítanou, procházka s delegátem do  letoviska a okolí 
hotelu, promítání dokumentárního filmu o Andalusii, nadstandard-
ní delegátská péče 55+.

ZDARMA V CENĚ ZÁJEZDU:

La Manga de Mar Menor  se nachází v  oblasti Murcia, leží na  dlou-
hém a úzkém písčitém pásu, který odděluje Středozemní moře a Mar 
Menor. Celý pás se táhne 80 km jižně od Alicante. Laguna Mar Menor 
se rozkládá na ploše o velikosti 170 km² a je známá díky svým léčeb-
ným účinkům, jejichž působení je především díky zvýšené koncent-
raci minerálů a solí ve vodě. Čisté prostředí bez pylů má velmi příz-
nivý vliv na ty, kteří mají problémy s nejrůznějšími alergiemi. Léčí se 
zde též onemocnění dýchacích cest, astma a onemocnění kůže. Ma-
ximální hloubka je 7 m a vstup do vody je velmi pozvolný, což ocení 
hlavně osoby s  horší pohyblivostí, rodiny s  dětmi či neplavci. Díky 
vysoké koncentraci soli, malé hloubce vody v  laguně Mar Menor 
a  celoročnímu slunečnému počasí je zde voda přibližně o  5 °C tep-
lejší než ve Středozemním moři a dá se v ní koupat až do listopadu.

Hotel Izán Cavanna **** v La Manga 
Poloha: příjemný hotel Izán Cavanna 
se může pochlubit úžasnou polohou 
na  písčité pláži, která odděluje Středo-
zemní moře a  Mar Menor. Tato poloha 
umožňuje jak koupání v léčivé vodě sla-
né laguny tak i v moři. V okolí hotelu jsou 
obchůdky, kavárny i restaurace.

Vybavení: krásný vnitřní hotelový bazén*, venkovní bazén se sluneč-
níky a lehátky pro naše klienty ZDARMA, wellness, masáže, kulečník, 
stolní tenis, tenisové kurty, kosmetický a kadeřnický salon. 
Ubytování: pohodlné a  prostorné 2 lůžkové 
pokoje s balkonem a s možností přistýlky, mají 
koupelnu/WC, klimatizaci/topení, TV-Sat, tele-
fon, trezorek za příplatek.
Stravování: v ceně polopenze – snídaně a ve-
čeře formou bufetu (španělská a mezinárodní 
kuchyně) včetně 0,25 l vody a 0,25 l vína.

ANDALUSIE – světové památky „na dosah“ MAR MENOR – „lázně pod širým nebem“
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JARO 2015 Nocí Cena za os.
08.05. - 19.05. 11 14 990 Kč
10.05. - 19.05. 9 13 990 Kč
19.05. - 26.05. 7 12 990 Kč
26.05. - 02.06. 7 13 990 Kč
02.06. - 09.06. 7 14 490 Kč
09.06. - 16.06. 7 14 990 Kč
16.06. - 23.06. 7 15 490 Kč
23.06. - 30.06. 7 15 990 Kč

PODZIM 2015 Nocí Cena za os.
02.09. - 09.09. 7 15 490 Kč
09.09. - 16.09. 7 14 990 Kč
14.09. - 24.09. 10 17 490 Kč
16.09. - 23.09. 7 14 490 Kč
23.09. - 30.09. 7 13 990 Kč
24.09. - 04.10. 10 16 990 Kč
30.09. - 07.10. 7 13 490 Kč
04.10. - 14.10. 10 16 490 Kč
07.10. - 14.10. 7 12 990 Kč
14.10. - 21.10. 7 12 490 Kč
14.10. - 24.10. 10 15 990 Kč

Cena zahrnuje: leteckou dopra-
vu z  Prahy vč. všech poplatků, 
7/9/10/11x ubytování v  hotelu kate-
gorie ****, 7/9/10/11x polopenzi vč. 
vody a  vína 0,25 l u  večeře, transfery 
z  letiště do  hotelu a  zpět, služby čes-
ky mluvícího delegáta po celou dobu 
pobytu, poj. proti úpadku CK.
Slevy: dosp. os. na  přistýlce sleva 
1 000 Kč (v doprovodu dvou os. 55+), dítě 
2 - 12,9 let na 3. lůžku za 9 990 Kč (v do-
provodu dvou osob libovolného věku).
Příplatky: komplexní pojištění včetně 
storna zájezdu 280 Kč/os./8 dní, 350 Kč/
os./10 dní, 385  Kč/os./11 dní, 420 Kč/ 
os./12 dní. 1lůžkový pokoj je 1 500 Kč/u 
pobytů na  7 nocí, 2  750 Kč/u pobytů 
na  9/10/11 nocí. Plná penze při kou-
pi v  ČR 1  680 Kč /os./pobyt na  7 nocí, 
2 400 Kč/os./pobyt na 9/10/11 nocí.
Fakultativní výlety: lodní výlet 
do  Santiaga de la Ribera, půlden-
ní výlet do  hlavního města regionu 
 Murcia, léčivé bahenní lázně v  San 
Pedro del Pinatar a další.
* Mimo období 11.06.-16.09., kdy je 
vnitřní bazén na hotelu uzavřen.

Tento zájezd je zaměřen na poznání nádherné oblasti Andalusie. Navštíví-
me Granadu, Sevillu, Cordóbu, ale i bílá andaluská městečka. Zájezd si zpes-
tříme výlety do zajímavých přírodních oblastí NP Torcal.  Více info v CK.

Vydejte se s námi za poznáním léčivé laguny Mar Menor, parku Salinas de 
San Pedro, ale také po stopách dávných Římanů do Cartageny. Navštívíme 
Valencii, městečka Alicante nebo Benidorm. Více info v CK.

POZNÁVACÍ ZÁJEZD KRÁSY ANDALUSIE
21.05. – 28.05. 2015   20.990 Kč 29.09. – 06.10. 2015   21.990 Kč

POZNÁVACÍ ZÁJEZD KRÁSY MURCIE
19.05. – 26.05. 2015   19.990 Kč 07.10. – 14.10. 2015   20.990 Kč

procházka s delegátem po rukávu La Manga k ostrůvku s  léčivým 
bahnem, návštěva trhů ve vesnici Cabo de Palos s delegátem, kyblík 
na léčivé bahno Mar Menoru, nadstandardní delegátská péče 55+.

ZDARMA V CENĚ ZÁJEZDU:

Více na www.seniorikmori.cz, 
změna hotelu vyhrazena.
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MENORCA – nejzelenější místo ve Středomoří SICÍLIE – za historií i odpočinkem

ŠP
A

N
ĚL

SK
O

, I
TÁ

LI
EOstrov Menorca leží ve  Středo-

zemním moři a  patří ke  Španěl-
sku. Je druhým největším ostro-
vem v souostroví Baleáry. Můžete 
ho projet od severu k jihu, kdy uje-
dete přibližně 50 km a  od  zápa-
du k  východu, kde je asi 16 km 
široký. Nádherné zátoky a  jedny 
z nejkrásnějších pláží – to vše na-
leznete právě zde. Na jaře se ostrov mění v květinový ráj a zároveň je 
zde celoročně vhodné počasí pro strávení krásné dovolené. Menorce 
se přezdívá „zelený ostrov“ a byla v roce 1993 vyhlášena biosferic-
kou rezervací UNESCO. Ostrov je zajímavý i  pro svou bohatou fau-
nu a flóru s více než 270 druhy ptactva a 250 druhy rostlin. Hlavním 
městem je Mahón, druhý největší přirozený přístav na světě. Město 
Ciutadella de Menorca se nachází 45 km od hlavního města Mahón. 

Aparthotel Blanc Palace **** v Sa Caleta
Poloha: aparthotel Blanc Pa-
lace s  komfortním zázemím 
se nachází cca 1 km od  města 
 Ciutadella de Menorca, které je 
považováno za  historické cen-
trum ostrova. Tento hotelový 
resort je zasazený do krásného 
a  klidného prostředí místních 

zahrad, přes které se dostanete do zátoky s pláží Sa Caleta, malebné 
oázy klidu s bílým pískem, průzračným mořem a pozvolným vstupem 
do vody. Zátoka Sa Caleta je ideálním místem k odpočinku a relaxaci.
Vybavení: celý komplex je citlivě zasazen do prostředí místní panenské 
přírody a skládá se ze tří menších třípatrových budov, každá má vlastní 
bazény a  restaurace. Hotel disponuje recepcí, výtahy, barem, terasou 
na slunění s lehátky, posilovnou zdarma, dětským parkem a supermar-
ketem. Připojení k internetu pomocí wi-fi je ve společenských prosto-
rách u recepce zdarma.
Ubytování: všechny 2 lůžkové pokoje 
s  možností přistýlky jsou apartmáno-
vého typu a mají kuchyňku vybavenou 
nádobím, ložnici, obývací pokoj s gau-
čem, který slouží případně jako přistýl-
ka, koupelnu/ WC, balkon nebo terasu. 
V pokojích je telefon, TV-Sat, klimatiza-
ce/topení, trezorek za poplatek, wi-fi za poplatek 15 Euro/týden.
Stravování: v ceně polopenze – snídaně a večeře formou bufetu (špa-
nělská a mezinárodní kuchyně) včetně vody 0,25 l a vína 0,25 l.

Cena zahrnuje: leteckou dopravu z Prahy vč. všech poplatků, 7x ubytování v hote-
lu kategorie ****, 7x polopenzi vč. vody a vína u večeře, transfery z letiště do hotelu 
a zpět, služby česky mluvícího delegáta po celou dobu pobytu, poj. proti úpadku CK.
Slevy: dospělá osoba na 3. lůžku sleva 1 000 Kč (v doprovodu dvou osob 55+), dítě 
2 -12,9 let na 3. lůžku za 9 990 Kč (v do-
provodu dvou osob libovolného věku).
Příplatky: komplexní pojištění včetně 
storna zájezdu 280 Kč/os./týden, 1lůž-
kový pokoj 1 500 Kč/týden, plná penze 
1 680 Kč/os./týden.
Fakultativní výlety: nejkrásnější pláže 
Menorcy, Mahón a  plavba katamará-
nem, jezdecká show „Somni“ a další.

JARO 2015 Nocí Cena za os.
20.05. - 27.05. 7 12 990 Kč
27.05. - 03.06. 7 13 990 Kč

PODZIM 2015 Nocí Cena za os.
23.09. - 30.09. 7 13 990 Kč
30.09. - 07.10. 7 13 490 Kč

ochutnávka typických produktů Menorcy, pěší procházka okolní 
přírodou s delegátem, promítání dokumentárního filmu o Menor-
ce, nadstandardní delegátská péče 55+.

ZDARMA V CENĚ ZÁJEZDU:

Více na www.seniorikmori.cz, změna hotelu vyhrazena.

Sicílie je největším italským ostro-
vem a  zároveň největším ostrovem 
ve  Středozemním moři. Nachází se 
jen 3 km od italské pevniny a 140 km 
od Afriky. Byla poznamenaná vlivem 
Římanů, Řeků, Normanů a  dalších 
obyvatel. Na jejím území nalezneme 
nejen velké množství antických pa-
mátek, ale také dlouhé a písčité pláže s průzračnou modrou vodou. 
Je skoro nemožné odolat výtečné gastronomii, mandlovému vínu 
a  nedotčené přírodě. Jedním z  mnoha lákadel na  tomto ostrově je 
nejvyšší činná sopka Evropy  – Etna (3.354 m). Sicílie je také důležitá 
zemědělská oblast, daří se zde citrusům, mandlím a pistáciím.

Hotel Città del Mare ***+ v Terrasini
Poloha: oblíbený hotel se rozklá-
dá ve  27 hektarovém přírodním 
parku, na severozápadním pobře-
ží ostrova, pouhých 7 km od měs-
tečka Terrasini. Z hotelu je krásný 
výhled na celý záliv Castellamma-
re. Soukromá pláž se nachází 10 
minut od  hotelu, minibus jezdí 
zdarma. Na pláži jsou lehátka, slu-

nečníky a toalety zdarma. Přímo u hotelu je pláž z dřevěných plat.
Vybavení: v hotelu jsou v rámci areálu dva venkovní a jeden venkovní 
vyhřívaný 50 m dlouhý bazén, zóna wellness, tobogán se čtyřmi sklu-
zavkami vedoucími až k moři či soukromá pláž určená pouze klientům 
hotelu. V recepci je wi-fi zdarma. K vybavení hotelu patří také fitness 
centrum, solárium (za  poplatek), stolní tenis, šipky, tenisové kurty, 
směnárna, bankomat, minimarket, prodejna suvenýrů, půjčovna aut 
i kol a pošta. Autobusová zastávka je přímo u hotelu.
Ubytování: prostorné 2-4 lůžkové pokoje s  balkonem, výhledem 
na moře a záliv Castellammare mají koupelnu/WC, fén, klimatizaci/to-
pení, TV, telefon, trezorek bez poplatku a miniledničku.
Stravování: v  ceně polopenze – snídaně jednodušší bufet a  večeře 
také formou bufetu (typická italská a  mezinárodní kuchyně) včetně 
0,25 l vody a 0,25 l vína.

Více na www.seniorikmori.cz, změna hotelu vyhrazena.

Cena zahrnuje: leteckou dopravu 
z Prahy vč. všech poplatků, 7x ubyto-
vání v hotelu kategorie ***+, 7x polo-
penzi vč. vody a vína u večeře, trans-
fery z  letiště do  hotelu a  zpět, služby 
česky mluvícího delegáta po  celou 
dobu pobytu, poj. proti úpadku CK.
Slevy: dospělá osoba na 3. a 4.lůžku 
sleva 1  000 Kč (v  doprovodu jedné 
osoby nad 55 let), dítě 2 -12,9 let na 3. 
a  4. lůžku za  9  990  Kč (v  doprovodu 
dvou osob libovolného věku).
Příplatky: povinná pobytová taxa 
1 Euro/osoba/den - splatná při příjez-
du do hotelu na recepci. Děti do 9,9 let 
taxu neplatí. Komplexní pojištění 
včetně storna zájezdu 280 Kč/osoba/
týden, 1lůžkový pokoj 1 500 Kč/týden, 
plná penze 1 680 Kč/os./týden.
Fakultativní výlety: Palermo a  kate-
drála Monreale, sopka Etna a  město 
Taormina, Segesta a Selinunte a další.

JARO 2015 Nocí Cena za os.
12.05. - 19.05. 7 12 490 Kč
19.05. - 26.05. 7 12 990 Kč
26.05. - 02.06. 7 13 990 Kč
02.06. - 09.06. 7 13 990 Kč
09.06. - 16.06. 7 14 490 Kč
16.06. - 23.06. 7 14 990 Kč
23.06. - 30.06. 7 15 490 Kč

PODZIM 2015 Nocí Cena za os.
01.09. - 08.09. 7 15 490 Kč
08.09. - 15.09. 7 14 990 Kč
15.09. - 22.09. 7 14 490 Kč
22.09. - 29.09. 7 13 990 Kč
29.09. - 06.10. 7 13 490 Kč
06.10. - 13.10. 7 12 990 Kč
13.10. - 20.10. 7 12 490 Kč

přípitek na uvítanou, večer sicilské kuchyně, promítání dokumen-
tárního filmu o  Sicílii, lehátka a  slunečník na  hotelové pláži, nad-
standardní delegátská péče 55+.

ZDARMA V CENĚ ZÁJEZDU:

O Menorce se hovoří jako o „Karibiku“ ve Středomoří, projdete se biosférickou 
rezervací, navštívíte historické centrum Ciutadelly, hlavního města Mahonu. Ma-
jáky, útesy, panenské pláže s křišťálovou vodou a mnohem víc.   Více info v CK.

Zájezd si zpestříme poznáním hlavního města Sicílie, Palerma, chybět nebude 
prohlídka katedrály Monreale, krás Taorminy, městečka Castellammare del Gol-
fo, sopky Etny a prozkoumáme Liparské ostrovy.   Více info v CK.

POZNÁVACÍ ZÁJEZD KRÁSY MENORCY
27.05. – 03.06. 2015 18.990 Kč

POZNÁVACÍ ZÁJEZD KRÁSY SICÍLIE
29.09. – 06.10. 2015 22.990 Kč
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Albánie je země plná kontrastů. Může se pochlubit Dinárským poho-
řím, pobřežními nížinami, překrásnou přírodou a čistými písečnými 
plážemi, které čekají na nové turisty. Ačkoliv má tato země pohnutou 
historii, cestovní ruch se zde rozvíjí již několik let. Albánská gastrono-
mie je chutná a ovlivněna hlavně řeckou a tureckou kuchyní. Letovis-
ko Durrës (Drač) je bývalým hlavním městem. Leží 40 km od součas-
ného hlavního města Tirana a nachází se zde přístav. Na jih od města 
se rozkládá Dračská riviéra, pyšnící se čistými písečnými plážemi.

AS hotel Club ****+ v Durrës
Poloha: moderní hotel se nachází 
na  severním okraji Dračského zálivu 
přímo na hlavní písčité pláži Golem, cca 
5 km od města Durrës, cca 40 km od Ti-
rany. V okolí hotelu se nachází mnoho 
taveren, barů, restaurací a obchodů.
Vybavení: recepce, pokojová služba, 
restaurace s  terasou, bar na  pláži, za-
hrada, venkovní bazén, konferenční sál, 

wi-fi (na recepci a v restauraci), klimatizace, výtah, trezor (na recepci), 
dětské hřiště, beach volejbal, slunečníky a lehátka na pláži zdarma.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s balkonem a s možností 1 přistýlky, 
koupelna/WC, klimatizace, TV-Sat, telefon, minibar (za poplatek), fén. 
Nekuřácké pokoje.
Stravování: plná penze - snídaně a večeře švédský stůl, obědy servíro-
vané výběr ze dvou menu.

Černá Hora se nachází na  jižním pobřeží Jadranského moře mezi 
Chorvatskem a  Albánií. Rozloha Černé Hory je sice malá (necelých 
14 tis. km2), ale o to bohatší na rozmanitost, barvy a vůně překrásné 
přírody, která Vás hned po příjezdu nadchne. Jedinečné místo, kde si 
kvalitně odpočinete na překrásných plážích, užijete si koupání v křiš-
ťálových vodách Jaderského moře a budete obdivovat nevšední krá-
sy divokého panenského pobřeží.

Hotelový komplex Bellevue ALL INCL. Club ***
a Hotel Olympic ALL INCLUSIVE Club *** v Ulcinj 

Poloha: hotelový komplex Bellevue Club a hotel Olympic Club leží 
přímo u oblíbené ulcinjské pláže (cca 150 m), obklopeny parkem 
a borovicovým hájem – ideální místo pro odpočinek a relaxaci. Do his-
torického centra města Ulcinj je to cca 4 km. V blízkém okolí jsou 
obchůdky a restaurace.
Vybavení: recepce, restaurace, kavárna, aperitiv bar, společenská 
místnost, wi-fi na  recepci zdarma, fitness, masáže, fotbalové hřiště, 
tenisové kurty (za poplatek), hřiště na volejbal, basketbal, stolní tenis, 
plážový volejbal. V blízkosti komplexu je nově otevřená rybářská bašta 
s bohatou nabídkou místních specialit.
Ubytování: klimatizované dvoulůžkové pokoje s balkonem a s mož-
ností až 3 přistýlek, koupelna/WC, TV-Sat, lednička.
Stravování: light all inclusive - snídaně formou švédských stolů, oběd 
a večeře servírované, výběr ze dvou menu. Ke snídani káva, čaj, mlé-
ko, nealkoholické nápoje v neomezeném množství, k obědu i k večeři 
alkoholický nápoj (pivo nebo víno) + neomezené množství nealkoho-
lických nápojů.

Hotel Klajdi **** v Durrës
Poloha: hotel se nachází přímo na pí-
sečné pláži v  oblíbeném albánském 
letovisku Durrës, v oblasti Golem, cca 
5 km od centra města.
Vybavení: recepce, restaurace, klima-
tizace, wi-fi, venkovní bazén u hotelu, 
slunečníky a lehátka na pláži zdarma.

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s balkonem a s možností až dvou při-
stýlek, koupelna/WC, klimatizace, TV, lednička.
Stravování: plná penze - snídaně a večeře švédský stůl, obědy servíro-
vané výběr ze dvou menu.

Výlet ZDARMA, český lékař v místě ZDARMA + dobrovolné lékařské prohlídky ZDARMA, stravování převážně light all inclusive, záloha pouze 
500 Kč/os + doplatek 60 dnů před odjezdem, u některých kapacit jednolůžkové pokoje bez příplatku, nadstandartní péče českých delegátů, 
senior club ZDARMA s výborným programem, písečná pláž s léčivými účinky, plážový servis ZDARMA, dítě nebo vnouče pobyt ZDARMA, 
pobyty na 7 nocí s odletem z Pardubic, Prahy, Brna a Ostravy, nově Černá hora z Prahy také na 10 a 11 nocí a přímé lety z Prahy do Albánie. 
Více informací a další ubytovací kapacity a letoviska na www.seniorikmori.cz

ALBÁNIE – země plná kontrastů ČERNÁ HORA – královna Jadranu

Málo známá Albánie vás překvapí svými historickými památkami a nádher-
nou přírodou. Navštívíme Národní park Llogara, pevnost Ali Pashy, staroby-
lé město Gjirokastra, Berat, hlavní město Tiranu. Více info v CK.

POZNÁVACÍ ZÁJEZD KRÁSY ALBÁNIE
25.05. – 01.06. 2015   20.990 Kč 28.09. – 05.10. 2015   21.990 Kč

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x plnou penzi, výlet v  destinaci, letenku, transfer 
z letiště do pobytového místa a zpět, letištní, bezpečnostní a pobytové taxy, základ-
ní palivový příplatek, pojištění proti úpadku dle zákona č. 159/99 Sb.
Slevy: hotel Club - dítě 2-6 let na přistýlce za 9 490 Kč, dítě 6-12 let na přistýlce za 12 990 Kč; 
hotel Klajdi - dítě 
2-6 let na  přistýl-
ce za  9  990 Kč, dítě 
6-12 let na  přistýlce 
za 12 990 Kč
Příplatky: pojiš-
tění léčebných vý-
loh 250 Kč/os./nad 
18  let, 200 Kč Kč/dítě 
do  18  let; 1 lůžkový 
pokoj 4 990 Kč/týden.
Fakultativní výle-
ty: Berat, Apollonia, 
Vlora, Orikum, Tira-
na, Kruja, Shkodra…

Termíny 2015                  Nocí
Cena na osobu

AS Club Klajdi
30.05. - 06.06. 7 12 990 Kč 12 990 Kč
06.06. - 13.06. 7 13 490 Kč 12 990 Kč
13.06. - 20.06. 7 13 990 Kč 13 490 Kč
20.06. - 27.06. 7 14 490 Kč 13 990 Kč
27.06. - 04.07. 7 14 990 Kč 14 490 Kč
29.08. - 05.09. 7 14 990 Kč 14 490 Kč
05.09. - 12.09. 7 14 490 Kč 13 990 Kč
12.09. - 19.09. 7 13 490 Kč 13 490 Kč
19.09. - 26.09. 7 12 990 Kč 12 990 Kč

Cena zahrnuje: 7x ubyto-
vání, 7x light all inclusive, 
výlet v  destinaci, letenku, 
transfer z  letiště do  po-
bytového místa a  zpět, 
letištní, bezpečnostní a po-
bytové taxy, základní pa-
livový příplatek, pojištění 
proti úpadku dle zákona 
č. 159/99 Sb.
Slevy: dítě do  12 let 
na 1. přistýlce za 7 990 Kč - 
do vyčerpání volných míst.
Příplatky: pojištění lé-
čebných výloh 250 Kč/
os./nad 18 let, 200 Kč Kč/
dítě do  18 let; 1 lůžkový 
pokoj 4  990 Kč/týden 
(hotel Olympic), 1 lůžko-
vý pokoj 3  990 Kč/týden 
(hotel Bellevue).
Fakultativní výlety: 
Albánie - Skadar, noční 
Budva, Montenegro tour, 
Dubrovník, Skadarské 
jezero, Boka Kotorská….

Termíny 2015 Nocí
Cena na osobu

Olympic Bellevue
30.05. - 06.06. 7 11 990 Kč 10 990 Kč
06.06. - 13.06. 7 12 990 Kč 11 490 Kč
13.06. - 20.06. 7 12 990 Kč 11 990 Kč
20.06. - 27.06. 7 12 990 Kč 11 990 Kč
27.06. - 04.07. 7 13 490 Kč 12 490 Kč
04.07. - 11.07. 7 13 490 Kč 12 490 Kč
11.07. - 18.07. 7 13 990 Kč 12 990 Kč
18.07. - 25.07. 7 13 990 Kč 13 490 Kč
25.07. - 01.08. 7 13 990 Kč 13 490 Kč
01.08. - 08.08. 7 13 990 Kč 13 490 Kč
08.08. - 15.08. 7 13 990 Kč 12 990 Kč
15.08. - 22.08. 7 13 490 Kč 12 490 Kč
22.08. - 29.08. 7 13 490 Kč 12 490 Kč
29.08. - 05.09. 7 12 990 Kč 11 990 Kč
05.09. - 12.09. 7 12 990 Kč 11 990 Kč
12.09. - 19.09. 7 12 990 Kč 11 490 Kč
19.09. - 26.09. 7 11 990 Kč 10 990 Kč

Letecké zájezdy pro seniory 55+ nabízíme ve spolupráci s partnerskou CK.
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Kypr je třetím největším ostrovem Středozemního moře, který nabízí 
skutečně široký prostor pro příjemné a nerušené trávení letní dovo-
lené. Afroditin ostrov lásky a krásy, jak je také Kypru někdy přezdívá-
no, je ideálním místem pro sport, poznávání, odpočinkovou rekreaci, 
romantické zájezdy – od každého něco i pro ty nejnáročnější turisty. 
Pláže na Kypru patří mezi jedny z nejkrásnějších.

Hotel Veronika *** v Paphosu

Poloha: rodinný a velmi oblíbený hotel postavený v kyperském stylu 
se nalézá v klidnější oblasti letoviska Paphos, která je zvaná „Malou pa-
phoskou riviérou“, cca 15 minut chůze od centra letoviska a cca 30 mi-
nut od rybářského přístavu. Hotel prošel částečnou rekonstrukcí a mo-
dernizací, je zasazený do  pěkné zahrady a  v  jeho okolí se nacházejí 
různé obchody se suvenýry, markety, restaurace, bary, lékárna. Vodní 
park a minigolf jsou ve vzdálenosti cca 15 minut chůze. 
Vybavení: recepce, restaurace, salonek a  kavárna s TV, bar, místnost 
s možností zapůjčení žehličky (zdarma), výtah (jezdí do 3. patra), wi-fi 
u recepce zdarma, bazén se slunečníky a  lehátky zdarma, dětský ba-
zén, kulečník (za poplatek).
Ubytování: 1 – 2 lůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek, koupel-
na/WC, fén, klimatizace, telefon, TV-Sat, lednička, balkon nebo terasa, 
trezor na recepci zdarma.
Stravování: polopenze plus – snídaně i večeře formou bufetu. U večeří 
je navíc v ceně sklenička vína a pro děti ovocný džus. Nebo za příplatek 
all inclusive.

KYPR – čarokrásný Kypr

Vydejte se s námi poznávat krásný ostrov Kypr. Navštívíme Paphos s návště-
vou archeologického parku, útesy Petra tou Romiou, hlavní město Nikósie, 
pohoří Troodos, lázně bohyně Afrodity a mnohem víc. Více info v CK.

POZNÁVACÍ ZÁJEZD ČAROKRÁSNÝ KYPR
01.06. – 11.06. 2015    22.800 Kč 24.09. – 05.10. 2015    23.700 Kč

ZÁJEZDY PRO SKUPINY A KLUBY SENIORŮ
Naše kancelář již řadu let pořádá akce na přání  
pro skupiny a kluby seniorů.
Na základě vašich požadavků zajišťujeme  
a připravujeme:

  turistické zájezdy   pobyty se cvičením
  poznávací zájezdy   lyžařské zájezdy
  jednodenní zájezdy   letecké zájezdy a další

  Zájezd do Europa parku pro děti i dospělé
01.05. a 27.10. 2015 2 690 Kč
Nedaleko města Rust, cca 630 km z Prahy. Největší německý zábavní park 
s nejvyšší horskou dráhou v Evropě a dalšími více než 100 atrakcemi. 
Cena (dítě do 11ti let 2 390 Kč) zahrnuje: dopravu klim. busem, vstupné do parku 
včetně vstupů na atrakce, pojištění léčebných výloh, služby technického průvodce. 

  Zájezd do Legolandu pro děti i dospělé
18.04., 30.04., 16.05., 13.06. a 28.10. 2015 1 990 Kč
Nedaleko bavorského města Günzburg, cca 480 km z Prahy. Více než 
50 atrakcí a lego staveb postavených z více než 50 milionů lego kostek. 
Cena (dítě do 16ti let 1 890 Kč) zahrnuje: dopravu klim. busem, vstupné do parku 
včetně vstupů na atrakce, pojištění léčebných výloh, služby technického průvodce. 
Sleva za nástup v Praze -500 Kč/os. v termínu 18.04., 16.05 a 13.06. 2015.

  Mnichov a Legoland v bavorském Günzburgu
30.04. – 01.05. 2015 2 850 Kč
1. den – prohlídka největších pamětihodností bavorské metropole 
Mnichova - Staré město, Mariánské náměstí se slavnou zvonkohrou,... 
2. den – LEGOLAND - celý den mezi LEGO kostkami! Vstupné platí 
na všechny atrakce a není zahrnuto v ceně, aby bylo možné využít akč-
ních rodinných cen, apod.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 1x ubytování se snídaní, služby průvodce, 
pojištění proti úpadku CK.

   Disneyland a Asterix park, Paříž, Versailles,  
pařížský vodní svět Aquaboulevard

15.07. – 19.07. 2015 4 990 Kč
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 2x ubytování se snídání, služby odborného 
průvodce, pojištění proti úpadku CK.

Pojeďte si užít i s dětmi
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celodenní výlet s výkladem profesionálního průvodce, komplexní 
pojištění, svozy na/z letiště v Praze z/do 12 míst ČR, služby českého 
delegáta během pobytu.

ZDARMA V CENĚ ZÁJEZDU:

JARO 2015 Nocí Cena za os.
20.04. - 27.04. 7 14 000 Kč
27.04. - 04.05. 7 14 300 Kč
04.05. - 11.05. 7 14 600 Kč
11.05. - 18.05. 7 14 800 Kč
18.05. - 25.05. 7 14 900 Kč
25.05. - 01.06. 7 14 900 Kč

Cena zahrnuje: letenku Praha – Paphos 
(event. Larnaka) – Praha, včetně tax, 
transfer letiště – hotel – letiště, 7x byto-
vání s polopenzí plus, služby českého de-
legáta během pobytu, 1 celodenní výlet, 
komplexní cestovní pojištění od  Evrop-
ské Cestovní Pojišťovny, pojištění proti 
úpadku dle zákona č. 159/99 Sb.
Slevy: dítě na 1. přistýlce za 9 500 Kč
Příplatky: all inclusive 3  255 Kč/os./
týden, 1 lůžkový pokoj 1 200 Kč/týden, 
vstupy u výletu v ceně zájezdu
Fakultativní výlety: pohoří Troodos, 
Nikósie + Kyrenie, Jeep Safari a další.

Více informací a nabídka dalších 
ubytovacích kapacit a letovisek 

na www.seniorikmori.cz
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Lázeňské sídlo císaře Františka Josefa a zahradnická výstava „Císa-
řovy nové zahrady“, kvetoucí krása, císařův park.

1. den – brzy ráno odjezd au-
tobusu z  Prahy, dopoled ne 
příjezd do Bad Ischlu – v bý-
valém císařském městečku 
se koná Hornorakouská 
zemská zahradnická výsta-
va pod heslem „Císařovy 
nové zahrady“ – areál o plo-
še více než 20 ha zahrnuje Si-
sipark, promenádu Espla-
nade, lázeňský a  císařův 
park. Jedno můžeme již teď 
prozradit: ještě nikdy v histo-
rii císařova parku nebyl park 
vidět v  takové kvetoucí krá-
se, jak se představí během 

této výstavy. Pěší promenáda Esplanade se stane bulvárem Bad Ischlu 
a z lázeňského parku vznikne perfektní odpočinková oáza  v srdci Bad 
Ischlu. Vrcholem návštěvy výstavy bude císařův park - vytvořen ve stylu 
anglického krajinného parku, který nabídne příležitosti k procházkám 
a  k  posezení v  romantických altáncích. Odpoledne návštěva dvorní 
habsburské cukrárny Zauner, bez její návštěvy si sebekratší pobyt 
v Bad Ischlu nelze představit. Cukrárna je proslulá svými dorty a pra-
videlně v ní mlsala i císařská rodina. Kolem 17. hodiny odjezd do ČR.

Ceny na os. a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, průvodce, poj. proti úpadku CK.
Příplatky: pojištění léčebných výloh v  zahraničí 29 Kč/osoba/den, skupinové 
vstupné na výstavu 13 Euro.

Termíny 2015 Osoba
08.05., 22.05. 890
05.07., 06.07. 890

Bad Ischl – Císařovy nové zahrady

Krásy Salcburska a Solná Komora

Termín 2015 Osoba
27.09. - 01.10. 7 590

Cena na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 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 (ne-
alko, točené pivo, stolní víno), 1x svačina na hotelu, všechny vstupy dle programu, 
odborné přednášky, průvodce, pobytovou taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK. 
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osoba a  zájezd, 1 lůžkový pokoj 800 Kč/
zájezd, dospělí do 54,9 let cestující se seniorem 0 Kč, dospělí do 54,9 let bez účasti 
seniora 350 Kč.

Středověký hrad Hohenwerfen, výlet do  Solné Komory, lanovky 
a nenáročná turistika, relaxace v termálních lázních, poutavé před-
nášky, all inclusive a Salcburská karta na vstupy v ceně.
1. den – ráno odjezd autobusu z Pra-
hy. Příjezd do  gasthofu v  Gollingu 
v podvečerních hodinách, ubytování 
a večeře.
2. den – snídaně, návště va krásné sou-
těsky Lammerklamm, která se nachá-
zí v pohoří Tennengebirge. Cesta vede 
podél útesů a  divoké řeky Lammer, 
která si razí cestu skalními rozvalinami. 
Během půlhodinové procházky je ně-
kolik zastávek se zajímavými výhledy. 
Průjezd vysokohorskou mýtnou pano-
ramatickou silnicí – Postalm – největší 
ucelená oblast s loukami a pastvinami 
v Rakousku a 2. největší náhorní plošina v Evropě, v létě se zde pase 
až 2000 krav, koní a ovcí, výhledy na masiv Dachsteinu, krátká procházka. 
Kolem poledne přejezd do městečka Altenmarkt a odpočinek v termál-
ních lázních Amadé – několik bazénů různých velikostí, jak vnitřních, 
tak venkovních s různě teplou vodou a koncentrací soli, stejně jako 100 
m2 rozlehlý areál se saunami, odpočívárnami a  fantastickým výhledem 
na horská panoramata nadchnou každého návštěvníka. Večeře.
3. den – snídaně, celodenní výlet do oblasti Solné Komory, nejkrás-
nější oblasti Horního Rakouska – návštěva malebného městečka St. 
Gilgen na břehu jezera Wolfgangsee, krátká procházka okolo radnice 
a rodného domu matky W. A. Mozarta, prohlídka muzea hudebních 
nástrojů, kde jsou vystaveny nástroje z  celého světa. Ze St. Gilgenu 
výjezd lanovkou na vrchol Zwőlferhorn (1.522 m), odkud je nádherný 
výhled do  okolí. Přejezd do  městečka St. Wolfgang, které je pulsu-
jícím srdcem celé oblasti, a pro které jsou typické úzké uličky a pod-
loubí. Prohlídka kostela St. Wolfganga, který je skvostem městečka 
a pyšní se gotickým a barokním oltářem a úžasně dekorovanou kaza-
telnou. Večeře a přednáška o stavbách UNESCO v Rakousku.
4. den – snídaně, odjezd do Werfenu a návštěva středověkého hradu 
Hohenwerfen. Hrad trůní jako „orlí hnízdo“ na vrcholu skály oddělené 
od okolí ze všech stran hlubokými údolími. Prohlídkový okruh s audio-
zařízením v češtině zahrnuje některé z nejstarších částí hradu včetně 
kaple, černé kuchyně, vězení, mučírny a velké zvonice. Zároveň si ne-
necháme ujít sokolnické představení. Po poledni přejezd do horské 

obce Werfenweng, která je nejvýše položenou vesnicí v pohoří Ten-
nengebirge a výjezd lanovkou na vrchol Bischling (1.840 m). 360 °C 
panoramatický výhled do Vysokých a  Nízkých Taur, na  Hochkönig, 
Tennen- a Hagengebirge, přes Dachstein, Totes Gebirge a Kalkalpen, 
je řazen mezi nejkrásnější v Rakousku. Krátká procházka. Odpoledne 
návrat do hotelu, osobní volno, odpolední svačina na hotelu (káva, čaj, 
koláče). Večeře a přednáška o umění v Rakousku.
5. den – snídaně a odjezd z gasthofu do ČR. Cestou krátká zastávka 
ve  středověkém městečku Freistadt, které je obehnáno hradbami. 
Procházka historickými, úzkými a romantickými uličkami přes náměs-
tíčka a  nádvoří. Návrat ve  večerních hodinách (dle jednotlivých ná-
stupních míst). Návrat do Prahy v podvečerních hodinách.
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Zájezd do  nádherného světa alpské přírody, vysokohorská silnice 
Silvretta Hochalpenstrasse s  výhledy na  okolní „třítisícovky“, pře-
hrady a  vodopády, Lech am Arlberg – nejkrásnější vesnice Evropy, 
nenáročné procházky, vstupy v ceně zájezdu.

1. den – ráno odjezd autobusu 
z Prahy, příjezd do malebného údo-
lí Tannheimertal, které patří nejen 
pro svou polohu blízko hranic s Ně-
meckem, ale především pro svou 
krásu, mezi nejoblíbenější výletní 
cíle německých turistů. Návštěva je-
zera Vilsalpsee, které je obklopené 
vápencovým masivem hor a  patří 

mezi nejkrásnější tyrolská horská jezera. Hodinová příjemná procház-
ka nebo posezení v restauraci na břehu jezera. Večer příjezd do hotelu 
v údolí Lechtal, ubytování a večeře.
2. den – snídaně, odjezd autobusem do Lechu am Arlberg – luxus-
ní alpské vesnice, která získala na  výstavě Florale 2004 právem zla-
tou medaili a ocenění „nejkrásnější vesnice Evropy“. Výjezd lanovkou 
Rüfi kopfbahn až do  výšky 2.350 m, kde je nádherná panoramatická 
vyhlídka. Procházka Lechem. Odpoledne přejezd přes vesnici Warth 
do  průsmyku Hochtannbergpass (1.676 m), odkud vede pohodlná 
pěšina až k jezeru Körbersee. V podvečer návrat do hotelu, večeře.
3. den – snídaně, autobusový výlet na  silnici Silvretta Hochalpen-
strasse, která vede nádhernou vysokohorskou krajinou z Vorarlberska 
do Tyrolska, a která je oprávněně nazývána „cestou snů“ – přehrady, 
ledovce, nenáročná procházka kolem přehrady (2-2,5 hodiny).  Krátká 
zastávka v nejvýše položené sýrárně ve Vorarlbersku, možnost ná-
kupu a výběru nejen ze sýrů, ale i špeků nebo jiných mléčných a míst-
ních výrobků. Odpoledne návrat do  hotelu, individuální procházka 
k vodopádům za hotelem a večeře.
4. den – snídaně, odjezd autobusem z  hotelu do  vesnice Holzgau 
a  procházka postranním údolím Höhenbachtal k  visutému mostu, 
který přetíná toto údolí a patří k nejdelším visutým mostům v Rakous-
ku. Dopoled ne odjezd do ČR, návrat ve večerních až nočních hodinách 
(dle jednotlivých nástupních míst).

Lechtalské Alpy pro seniory

Cena na osobu a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v ho-
telu *** ve Steegu s polopenzí (snídaně formou bohatého bufetu, večeře menu o 3 
chodech s  možností výběru ze 3 hlavních jídel a  salátový bufet) včetně 1 nápoje 
u večeře (malé pivo, 1/8 l vína, 0,25 l nealko), využívání sauny a páry v hotelu, prů-
vodce, vstupy a mýtné po vysokohorské silnici Silvretta Hochalpenstrasse, pobyto-
vou taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 140 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 700 Kč/zájezd.

Termín 2015 Osoba
18.06. - 21.06. 6 990

Vystavovatelé z celého světa, vůně a kouzlo barev orchidejí, prodej 
a poradenské služby, Vídeň – procházka historickým centrem s od-
borným průvodcem, barokní zámek Schönbrunn.
1. den – ráno odjezd autobusu z Pra-
hy, návštěva 10. Mezinárodní vý-
stavy orchidejí v  klášteře Kloster-
neuburg – výstava na ploše 2000 m2, 
vystavovatelé z  celého světa, vůně 
a  rozmanitost orchidejí, nádherná 
expozice voňavých orchidejí v klasici-
stické oranžérii, prodej a  poradenské 
služby od  velkých specializovaných 
zahradnických firem. Odpoledne přejezd do  centra Vídně, procház-
ka historickým centrem s  průvodcem v  okolí Stephansdom, večer 
ubytování. Individuální večerní program ve Vídni (ubytování v hotelu 
v blízkosti centra Vídně).
2. den – snídaně, odjezd autobusem do  barokního zámku Schön-
brunn – prohlídka zahrad a  v  případě zájmu i  interiéru. Odpoledne 
dokončení prohlídky historické části města v okolí radnice s průvod-
cem, osobní volno. V odpoledních hodinách odjezd do ČR. Návrat ve ve-
černích až nočních hodinách.

Mezinárodní výstava orchidejí  
v klášteře Klosterneuburg a Vídeň s noclehem

Termín 2015 Osoba
21.03. - 22.03. 2 390

Cena na osobu a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování v ho-
telu *** ve Vídni se snídaní, 2-3 lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, průvodce, 
pobytovou taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 70 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 490 Kč/zájezd, 
vstup výstava 8,5 Euro a případné vstupy ve Vídni (5-20 Euro).

Vystavovatelé z celého světa, vůně a kouzlo barev orchidejí, Vídeň – 
procházka historickým centrem s odborným průvodcem.

1. den – ráno odjezd autobusu z ČR, 
návštěva 10. Mezinárodní výstavy 
orchidejí v  klášteře Klosterneu-
burg a jeho zahradách – vystavova-
telé z celého světa na ploše 2000 m2, 
rozmanitost orchidejí, novinka: nád-
herná expozice voňavých orchidejí 
v klasicistické oranžérii; prodej a po-
radenské služby od  velkých specia-
lizovaných zahradnických firem. Ná-
vštěva Vídně, procházka historickým 
centrem s průvodcem, osobní volno. 
Návrat v nočních hodinách.

Mezinárodní výstava orchidejí 
v klášteře Klosterneuburg – 1 denní zájezd

Termíny 2015 Osoba
20.03., 21.03. 850

Cena na os. a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, poj. proti úpadku CK.
Příplatky: pojištění léčebných výloh v  zahraniči 29 Kč/osoba/den, vstup výstava 
cca 8,5 Euro a případné vstupy ve Vídni (5-20 Euro).
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Aktivní pobyt pro prarodiče a rodiče s dětmi – zábavní a zážitkové 
parky - svět plný dobrodružství, zábavy a  adrenalinu, pohodové 
túry v krásné přírodě, koupání, ubytování v hotelu s perfektním zá-
zemím pro děti, Salcburská karta v ceně zájezdu.
1. den – brzy ráno odjezd autobusu z Prahy. Zastávka v Grödigu a výjezd 
lanovkou na horu Untersberg (1.853 m,) ze které je výhled na Salcburk 
a okolí. K večeru příjezd do hotelu v St. Johannu, ubytování a večeře.
2. den – snídaně, odjezd našim autobusem do Alpendorfu. Když roztaje 
v zimě sníh, probouzí se v horách dobří duchové. Tyto veselé duchy Alp 
můžou zažít děti ve  sportovně-zábavním parku Geisterberg. U  po-
kladny dostanou děti hrací karty a nálepky. Výjezd lanovkou a po 15 mi-
nutách chůze nasednete do vláčku, který vás doveze do „světa duchů“. 
Celý park je pěkně udělaný a děti absolvují různé zastávky a atrakce. Do-
spělí si můžou užívat pohodovou pěší turistiku. Den je možné zakon-
čit v restauraci na zmrzlině, kde si děti ještě mohou pohrát s domácími 
zvířaty. U zákl. stanice lanovky je další místo s atrakcemi pro děti. Večeře.
3. den – snídaně, odjezd našim autobusem do Flachau – výjezd lanov-
kou do  mezistanice, kde začíná „Floriho stezka plná zážitků“. Cesta 
trvá 1-2 hodiny a děti zde najdou 10 zastavení s houpačkami, opičí drá-
hou, vodními hrátkami, přírodním kinem a dalšími. Na konci okruhu se 
můžete zastavit v  gasthofu na  občerstvení, u  kterého je hřiště a  malé 
ZOO s domácími zvířátky. Odpoledne přejezd do Altenmarktu a relax 
v  termálních lázních Amadé – několik bazénů různých velikostí, jak 
vnitřních tak venkovních s různě teplou vodou a koncentrací soli. Večeře.
4. den – snídaně, odjezd našim autobusem do Wagrainu – výjezd la-
novkou Grafenbergbahn do zábavního přírodního světa Wagraini´s 
Grafenberg, který se rozprostírá na alpských loukách nad Wagrainem. 
Park má jednotlivá stanoviště s atrakcemi, která jsou propojena turis-
tickými stezkami. U vrcholové stanice lanovky je malá ZOO s domácími 
zvířaty nebo si děti mohou zkusit překonat jezero Grafenbergsee růz-
nými způsoby – chůzí po visutém mostě, skákáním přes kameny nebo 
jízdou na voru. Dalšími atrakcemi je lanový park, lezecká stěna, různé 
houpačky, vodní hrátky. Při pěkném počasí návštěva Vodního světa 
Amadé ve Wagrainu, kde je venkovní bazén se spoustou atrakcí. Večeře.
5. den – snídaně, odjezd našim autobusem do údolí Gasteinertal, vý-
jezd lanovkami na vrchol Schlossalm (2.050 m). U lanovky je zábavní 
park s různými veselými atrakcemi (vzduchová trampolína, houpačky, 
prolézačky…) a adrenalinový stackline park (chození po laně), poho-
dové nenáročné túry v okolí lanovek. Odpoledne návštěva moderních 
termálních lázní Alpentherme – vnitřní i venkovní bazény, protiprou-
dy, pro děti tobogány či dětské kino. Večeře.
6. den – snídaně, odjezd k soutěsce Lichtensteinklamm – nejen nejkrás-
nější, ale i nejhlubší soutěska Alp. Návrat ve večerních až nočních hodinách.

Svět plný dobrodružství  
pro prarodiče a rodiče s dětmi

Ceny na os. a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 5x ubyt. v hotelu *** v St. Jo-
hann im Pongau s polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře menu o 4 chodech), jízdu 
na ponících, Salcburskou kartu (využívání lanovek a vstupy do uvedených míst), vyu-
žívání sauny a páry v hotelu, průvodce, pobyt. taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Slevy: slevy platí pro děti do 15,9 let ubytované na 3. nebo 4. lůžku.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd.
Upozornění: u některých aktivit (např. lanovka v Alpendorfu nebo termální lázně 
Amadé) platí vstup (cca 3 Eura) i děti do 5,9 let, pojištění dětí do 5,9 let zdarma.

Termín 2015 Dospělí Dítě 0-5,9 Dítě 6-9,9 Dítě 10-15,9
04.07. - 09.07. 11 250 1 990 3 500 8 900

Vysokohorské přehrady nad Kaprunem, sněhobílý ledovec Kitzstein-
horn s vyhlídkou na majestátní vrcholy Vysokých Taur, plavba výlet-
ní lodí po jezeře, romantická promenáda kolem jezera, hotel přímo 
v centru Zell am See a Zellská karta v ceně zájezdu.
1. den – ráno odjezd autobusu z  Prahy. Odpoledne příjezd do  Zell 
am See, ubytování v hotelu a večeře. Večerní procházka městečkem 
a po břehu jezera.
2. den – snídaně, autobusový výlet k  vysokohorským přehradám 
Wasserfallboden a Mooserboden – jedinečná krajina, kterou ocení 
každý milovník přírody – po  celý rok zasněžené vrcholy hor, alpské 
zelené stráně a neskutečně modrá voda v nádržích. Hráz horní pře-
hrady Mooserboden (2.036 m) – výjezd místním autobusem a ploši-
novým výtahem, který je největším otevřeným výtahem tohoto typu 
v Evropě. U hráze přehrady je možné navštívit stálou výstavu „Zážit-
kový svět proudu a ledu“, kde jsou zajímavé informace a fotografie 
o světě ledovců a historii elektráren. Od přehrady se pak dá vyjít na vy-
hlídku Höhenburg, ze které je opravdu dech beroucí výhled na alpské 
vrcholy nad 3.000 m a na obě dvě přehrady (cca 15 minut). Odpoledne 
výjezd lanovkami na  ledovec Kitzsteinhorn. Z nejvýše položené vy-
hlídky v Salcbursku „Top of Salzburg“ (3.029 m) se můžete pokochat 
nezapomenutelným panoramatem Alp, pohledem do údolí a na masiv 
Grossglockneru. Návrat do hotelu a večeře.
3. den – snídaně a celý den strávený přímo v Zell am See. Okružní 
plavba lodí po  Zellském jezeru kombinovaná s  pěší prohlídkou 
města a  nenáročnou procházkou podél jezera. Odpoledne výjezd 
lanovkou na vrchol Schmittenhöhe (1.965 m), odkud je výhled jak 
na  jezero, tak i  na  okolní třítisícové vrcholy Vysokých Taur. Odpoled-
ne možnost posezení na terase hotelu, která se nachází přímo na pěší 
zóně. Večeře.
4. den – snídaně, odjezd do Salcburku, okouzlujícího barokního města 
v srdci Evropy, které bylo v roce 1997 prohlášeno mezinárodní organiza-
cí UNESCO za světové kulturní dědictví. Odpočinková prohlídka měs-
ta – nádherné zahrady zámku Mirabell, známá ulička Getreidegasse, 
rodný dům W. A. Mozarta (2-2,5 hodiny). Kolem poledne odjezd do ČR 
a návrat ve večerních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

Zell am See a Kaprun 
pohodový pobyt mezi horami a jezerem

Termín 2015 Osoba
18.06. - 21.06. 7 590

Cena na os. a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubyt. v hotelu *** v Zell 
am See s polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 chodech a salátový bu-
fet), Zellskou kartu (všechny vstupy v hodnotě cca 90 Euro dle programu kromě příp. 
vstupů v Salcburku), průvodce, pobyt. taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 140 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 700 Kč/zájezd.
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Ramsau am Dachstein – horská vesnice na náhorní plošině, masiv le-
dovce Dachstein, krásná příroda, horské salaše, Dachsteinská karta 
v ceně zájezdu, ubytování v luxusním hotelu **** s bazénem.

1. den – ráno odjezd autobusu 
z Prahy. Odpoledne příjezd do Ram-
sau am Dachstein, ubytování v ho-
telu a večeře.
2. den – snídaně a  den strávený 
v  okolí ledovce Dachstein: výjezd 
místním autobusem až k  základní 
stanici lanovky ledovce Dachstein – 

výjezd lanovkou na ledovec až do výšky 2.700 m – nádherné výhle-
dy. Návštěva visuté vyhlídkové plošiny se skleněnou podlahou „Sky-
walk“ neboli nebeský krok do prostoru. Tato plošina se tyčí na 250 m 
vysoké skalní stěně a  je to jedna z  nejkrásnějších vyhlídek v  Alpách. 
Další atrakcí je Ledový palác – podzemní ledové království s nádher-
nou výzdobou (vstupné cca 10 Euro). Novinkou jsou pro odvážlivce 
100 m dlouhý visutý Dachsteinský most a Schody do prázdna. Ná-
vrat do  hotelu místním autobusem nebo pro zájemce pěší túra ko-
lem salaše až k  hotelu. Odpoledne autobusový výlet do  Filzmoosu, 
kde po mýtné silnici dojedete až pod hřeben Gosaukamm, který leží 
vedle známějšího a  vyššího Dachsteinu. Symbolem pohoří Gosauka-
mm je dvouvrcholová osamělá hora 
Bischofsmütze (2.458  m), které se 
u salaše Oberhofalm ocitnete téměř 
tváří tvář. Hodinová nenáročná pro-
cházka kolem vysokohorského jezír-
ka, možnost posezení na salaši a od-
poledne návrat do hotelu a večeře.
3. den – snídaně, výjezd lanovkou 
na  místní horu Rittisberg – nenáročná turistika kolem horských chat, 
nádherné výhledy na  Dachstein a Taury. Zpět je možné sjet lanovkou 
nebo sejít pěšky. Odpoledne např. relaxace v hotelovém wellness nebo 
pohodové procházky po malebné Ramsau a večeře. V případě špatného 
počasí nebo lanovky mimo provoz bude probíhat program s  náhradní 
variantou: návštěva městečka a bazénu ve Schladmingu. Večeře.

4. den – snídaně, odjezd 
z  hotelu do  Schladmingu, 
výjezd lanovkou na  horu 
Planai (1.906 m) a  turistika 
v nadmořské výšce 1.900 m 
s  dalšími nádhernými vý-
hledy. Kolem poledne od-
jezd do ČR, návrat ve večer-
ních hodinách (dle jednotli-
vých nástupních míst).

Ceny na  os. a  zájezd v  Kč zahrnují: dopravu autobusem, 3x ubyt. v  hotelu  **** 
v Ramsau s polopenzí (snídaně formou velmi bohatého bufetu, večeře menu o 3 cho-
dech s možností výběru hlavního jídla a salátový bufet), 1 nápoj u večeře (velké pivo, 
1/4 l vína nebo nealko), využívání wellness oázy v hotelu vč. bazénu s vířivými proudy, 
průvodce, Dachsteinskou kartu (využívání všech lanovek, místní dopravy, bazénů…), 
mýtné po silnici k salaši Oberhofalm, pobyt. taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 140 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 700 Kč/zájezd.

Termín 2015 Senior nad 55 let Dospělí do 54 let
28.05. - 31.05. 6 190 6 590

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

Krásy Salcburska a Salcburk

Cena na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 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 (ne-
alko, točené pivo, stolní víno), 1x svačina na hotelu, všechny vstupy dle programu, 
odborné přednášky, průvodce, pobytovou taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osoba a  zájezd, 1 lůžkový pokoj 800 Kč/
zájezd, dospělí do 54,9 let cestující se seniorem 0 Kč, dospělí do 54,9 let bez účasti 
seniora 350 Kč.

Termín 2015 Osoba
04.10. - 08.10. 7 590
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Montafon – „malé rakouské Švýcarsko“, zájezd v  době největšího 
květu alpské flory, horské vrcholy Rätikonu, Silvretty a Verwallu, kle-
noty pohoří Rätikon – jezero Lünnersee a masiv Drei Türme, „worm-
ská jezera“, „Montafonská karta“ v ceně zájezdu.

1. den – v ranních hodinách odjezd autobusu z Prahy, příjezd do údolí 
Montafon, které se nachází v nejzápadnější části Rakouska a má ohro-
mující scenérie i svébytnou kulturu. Ubytování a večeře. 
2. den – snídaně, výlet místním autobusem do  vesnice Latschau 
a výjezd lanovkou na vrchol Grüneck (1.890 m). Zde začíná středně 
náročná trasa „AlpkulTour“ vedoucí nádhernou krajinou. Tato trasa 
je lemována rozkvetlými azalkami a  je věnovaná kultuře pastvin, sa-
lašnických osad a skýtá nevšední pohledy na stromy, které zde rostou 
kořeny vzhůru. Pauza u chaty Lidauerhütte (1.744 m), která se nachází 
pod hlavní dominantou pohoří Rätikon – masivem Drei Türme. Zde 
je udržovaná alpská botanická zahrada. Zpět vede trasa po zpevněné 
cestě údolím Gauertal, pro které jsou typické vorarlberské dřevěné 
domky (celkem 4 hodiny chůze). Večeře. 
3. den – snídaně, výlet místním autobusem do  vesnice Schruns. 
Výjezd lanovkami na  vrchol Sennigrat (2.300 m), kde začíná pěkný 
okruh po  horských pěšinách kolem chaty Wormser Hütte k  jeze-
rům Herzsee, Kälbersee a  Schwarzersee. Během této túry se vám 
naskytne krásný výhled na vrchol Zimba (2.643 m), který je nazýván 

Montafon – rozkvetlá alpská zahrada
vorarlberským  Matterhornem. Zároveň projdete nejdelším lyžařským 
tunelem na světě, z vyhlídky Surblies (1.980 m) se pokocháte okolní-
mi vrcholy v pohořích Verwall a Silvretta (cca 2 hodiny chůze). Trasu 
si lze prodloužit o výstup na vrchol Kreuzjoch (2.395 m). Večeře. 
4. den – snídaně, různé varianty, jak strávit volný den v údolí Monta-
fon s využitím karty a místních autobusů: 
1. Výjezd po silnici Silvretta Hochalpenstrasse, která vede nádher-
nou vysokohorskou krajinou, a která je oprávněně nazývána „cestou 
snů“ - nenáročná procházka kolem přehrady Silvrettasee. Pro zdatné 
účastníky celodenní okružní túra od  přehrady údolím Bieletal, přes 
sedlo Radsattel (2.652 m) k chatě Wiesbadener Hütte (2.443 m) a zpět 
údolím Ochsental po zpevněné cestě. Během této túry se vám otevřou 
nádherné výhledy na ledovce a na vrchol Piz Buin (3.312 m), cca 4,5-5 
hodin chůze. 
2. Z  vesnice Gaschurn výjezd lanovkou Versettlabahn (2.100 m) - 
středně náročná túra údolím Novatal k další lanovce Garfreschbahn 
(1.507 m), kterou se dá sjet do údolí (cca 1,5 hodiny chůze). 
3. Z vesnice Partenen výjezd lanovkou Vermuntbahn (1.740 m), od-
kud se dá dojít histo-
rickou skalní štolou až 
k  přehradě Vermunt-
see (1-1,5 hodiny chů-
ze). Možnost půjčení 
kol v  penzionu zdar-
ma. Večeře. 
5. den – snídaně, vý-
let naším autobusem 
do  údolí Brandner-
tal, které se nachází 
na  rakousko - švýcar-
ském pomezí. Výjezd 
lanovkou k  jezeru 
 Lünersee – nádherně 
tyrkysově modré jeze-
ro ležící v  kouzelném 
skalním kotli a zároveň 
klenot pohoří Rätiko-
nu. Nenáročný okruh okolo jezera (cca 2  hodiny chůze). Odpoledne 
zastávka v  prodejně sýrů – typický sýr pro Montafon je „Sura Kees“, 
jemně aromatický, odstředěný nízkotučný sýr. Večeře. 
6. den – snídaně, odjezd naším autobusem do  vesnice Gargellen 
(1.423 m), která je nejvýše položenou vesnicí v této oblasti. Toto údolí 
a sedlo Schlappiner Joch oddělují masivy Rätikon a Silvretta. Výjezd 
lanovkou na  vrchol Schafberg (2.130  m), nenáročná okružní „stez-
ka pašeráků“, která vede k  jezírkům Schafbergsee a  Gandasee 
(cca 1 hodina chůze). Před polednem odjezd do ČR. Návrat ve večer-
ních až nočních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

Termín 2015 Dospělí Děti roč. 1997 - 2008
12.07.-17.07. 10 990 10 390

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 5x ubytování v pen-
zionu *** v Gortipohlu s polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 cho-
dech s možností výběru ze 2 hlavních jídel a salátový bufet), využívání sauny v pen-
zionu, průvodce, Montafonskou kartu (využívání lanovek, místních autobusů, 
koupališť, mýtné po  vysokohorské silnici Silvretta Hochalpenstrasse), pobytovou 
taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Slevy: sleva 3  000 Kč pro děti 7-12,9 let z  dětské ceny, které jsou ubytované 
na 3. nebo 4. lůžku.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 000 Kč/zájezd.
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SVOZY A ODJEZDOVÁ MÍSTA K ZÁJEZDŮM 
ZE STRANY 14-24 TOHOTO KATALOGU:
Hradec Králové, Pardubice, Kolín a Praha bez příplatku, 
Brno (+ 400 Kč/os.), Ostrava (+ 600 Kč), Olomouc (+ 350 Kč), 
Svitavy (+ 250 Kč), Litomyšl (+ 250 Kč), Lanškroun (+200 Kč), 
Ústí nad Orlicí (+200 Kč), Jihlava (+ 250 Kč), Trutnov (+ 200 Kč), 
Jaroměř (+ 150 Kč), Hořice (+150 Kč), Liberec (+ 300 Kč),  
Mladá Boleslav (+ 200 Kč), Ústí nad Labem (+ 350 Kč).

Trasy budou plánovány efektivně, aby vaše cestování po  republice bylo 
co nejkratší a  nejpohodlnější. Trasa autobusu a  svozová místa budou 
upřesněna v  pokynech na  cestu týden před odjezdem. Svozy jsou osob-
ními auty, mikrobusy, vlakem nebo autobusy podle  počtu přihlášených. 
Nástup na trase, např. v Českých Budějovicích, Plzni nebo Brně a další svo-
zová místa lze domluvit v cestovní kanceláři Datour.

CK je oprávněna již potvrzený transfer zrušit, pokud jsou na  trase méně 
než 4 cestující – příplatek za tzv. „svoz“ bude samozřejmě vrácen.
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Termín 2015 Dospělí Dítě 6-13,9 
26.09.-28.09. 5 590 4 590

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 2x ubytování v ho-
telu *** ve  Steegu s  polopenzí (snídaně formou bohatého bufetu, večeře menu 
o 3 chodech s možností výběru ze 3 hlavních jídel a salátový bufet) včetně 1 nápoje 
u večeře (malé pivo, 1/8 l vína, 0,25 l nealko), využívání sauny a páry v hotelu, prů-
vodce, výjezd lanovkou v Lechu a k jezeru Lünersee, mýtné po vysokohorské silnici 
Silvretta Hochalpenstrasse, pobytovou taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Slevy: slevy platí pro děti 6-13,9 let ubytované na 3. nebo 4. lůžku.
Příplatky: komplexní pojištění 105 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 400 Kč/zájezd.

Kouzelný svět alpské přírody, vysokohorská silnice Silvretta 
 Hochalpenstrasse s nádhernými výhledy na okolní ,,třítisícovky“, Lech 
am Arlberg – nejkrásnější vesnice Evropy, tyrkysově modré jezero Lü-
nersee – klenot pohoří Rätikon, návštěva prodejny sýrů, ubytování 
v pěkném hotelu ***  s polopenzí, nápojem u večeře a se vstupy v ceně.
1. den – v ranních hodinách odjezd autobusu z Prahy, příjezd do ma-
lebného údolí Tannheimertal, které patří nejen pro svou polohu blízko 
hranic s Německem, ale především pro svou krásu, mezi nejoblíbenější 
výletní cíle.  Návštěva jezera Vilsalpsee, které je obklopené vápencovým 
masivem hor a patří mezi nejkrásnější tyrolská horská jezera. Hodinová 
příjemná procházka nebo posezení v restauraci na břehu jezera. Příjezd 
do hotelu v údolí Lechtal ve večerních hodinách,  ubytování a večeře.
2. den – snídaně, celodenní autobusový výlet na silnici Silvretta  
Hochalpenstrasse, která vede nádhernou vysokohorskou krajinou z Vor-
arlberska do Tyrolska a která je oprávněně nazývána „cestou snů“ – 
vysokohorská jezera, ledovce, vyhlídky a nenáročná procházka kolem 
přehrady. Vyvrcholením programu bude návštěva údolí Brandnertal, 
romantické a našimi turisty zatím neobjevené údolí na rakousko-švýcar-
ském pomezí. Výjezd lanovkou Lünerseebahn do výšky 1.979 m k je-
zeru Lünersee – nádherně tyrkysově modré jezero ležící v kouzelném 
skalním kotli a zároveň klenot pohoří Rätikon. Večeře.
3. den – snídaně a krátká zastávka v nejvýše položené sýrárně ve Vor-
arlbersku, možnost náku pu a pestrého výběru nejen ze sýrů, ale i špe-
ků nebo jiných mléčných a místních výrobků. Pak odjezd do Lechu am 
Arlberg – luxusní alpské vesnice, která získala na výstavě Florale 2004 
právem zlatou medaili a ocenění „nejkrásnější vesnice Evropy“. Výjezd 
lanovkou Rüfikopf bahn až do výšky 2.350 m. Krátká procházka k jezírku 
Monzabonsee nebo posezení ve vrcholové restauraci, fantastické vý-
hledy do oko lí. Po poledni odjezd z Lechu a příjezd do ČR ve večerních 
až nočních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

„Polechtání“ Lechtalskými Alpami
Oblíbený zájezd na  nejzajímavější místa v  Rakousku a  Německu, 
Salcburk – okouzlující barokní město s historickým jádrem, vysoko-
horská silnice Grossglockner Hochalpenstrasse, zasněžené vrcholky 
„třítisícovek“, nejvyšší hora Rakouska – Grossglockner, krásná příro-
da, Národní parky, nenáročný program, zkrátka pohoda v Alpách.
1. den – ráno odjezd autobusu z Prahy. Prohlídka Salcburku – okouz-
lujícího barokního města v srdci Evropy, historické jádro se stovkami 
jedinečných staveb, ubytování.
2. den – snídaně, celodenní autobusový výlet do  nitra Národního 
parku Vysoké Taury – výjezd vysokohorskou panoramatickou silnicí 
Grossglockner Hochalpenstrasse, která nás dovede až do  srdce Alp, 
jeden z  nejkrásnějších průsmyků v  Evropě, nejvyšší hora Rakouska – 
Grossglockner (3.798 m), Výšina císaře Františka Josefa, rozhledna 
Wilhelma Swarovského, ledovec Pasterze nejkrásnější panoramata Alp, 
fauna a flora Alp, výstavy a kino, cestou zpět zastávka v Zell am See, 
prohlídka malebného městečka na břehu jezera.
3. den – snídaně, odjezd do NP Berchtesgaden – návštěva Solného 
dolu (jízda vláčkem, důlní skluzavky, plavba lodí po  solném jezeře) 
a výjezd po unikátní silnici na Kehlstein 1.834 m, kde se tyčí známé Hit-
lerovo Orlí hnízdo, nádherné výhledy do okolí a na jezero Königsee. 
Odpoledne odjezd do ČR, návrat ve večerních až nočních hodinách.

Orchideje v klášteře, vůně a kouzlo barev orchidejí, „Tropická zahra-
da“ – největší pěstírna orchidejí. Ptuj – jedno z  nejstarších slovin-
ských měst a vinný sklípek, relax v termálních lázních Terme 3000.
1. den – ráno odjezd autobusu z Prahy, návštěva 10. Mezinárodní vý-
stavy orchidejí v klášteře a jeho zahradách – vystavovatelé z celého 
světa, rozmanitost orchidejí, nádherná expozice voňavých orchidejí 
v klasické oranžérii, přejezd do Slovinska – Moravských Toplic, ubyto-
vání v hotelu Termal ****, večeře.
2. den – snídaně, odjezd autobusem do Dobrovníku – „Tropické zahra-
dy“ – největší pěstírna orchidejí ve střední a východní Evropě, zahrada 
plná banánovníků, palem a  dalších rostlin. Prohlídka vinného sklípku 
s ochutnávkou a možností nákupu vín v jednom z nejstarších slovinských 
měst Ptuj. Relaxace v lázeňském komplexu Terme 3000 – 22 vnitřních 
a venkovních bazénů, zdejší raritou je „černá termální voda“, večeře.
3. den – snídaně, až do odjezdu (cca do 14.00 hodin) relaxace v Terme 
3000. Návrat ve večerních až nočních hodinách.

Termín 2015 Osoba
04.07.-06.07. 4 490

Cena na os. a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v gasthofu 
*** se snídaní, průvodce, mýtné na vysokohorskou panoramatickou silnici Gross-
glockner Hochalpenstrasse, pobytovou taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní poj. 105 Kč/os. a zájezd, 2x večeře 590 Kč/os., 1 lůž. pokoj 400 Kč/
zájezd, vstupy v Salcburku 10-15 Euro, vstup do Solného dolu a na Orlí hnízdo cca 28 Euro.

Termín 2015 Osoba
20.03.-22.03. 5 690

Cena na osobu a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v hote-
lu Termal **** s polopenzí, neomezený vstup do termálního komplexu Terme 3000, 
průvodce, pobytovou taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 105 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 600 Kč/zájezd.

Grossglockner a Hitlerovo Orlí hnízdo

Mezinárodní výstava orchidejí
v klášteře Klosterneuburg a relax v termálních lázních



20

RA
K

O
U

SK
O

Be
z 

no
čn

íc
h 

př
ej

ez
dů

 a
 s

e 
vs

tu
py

 v
 c

en
ě

Solná komora a  masiv Dachsteinu – světové kulturní dědictví 
UNESCO, pohádková krajina – jezera s průzračnou čistou vodou, roz-
kvetlé louky a vápencové skály, v ceně výjezd lanovkami na všechny 
tři vrcholy v programu s krásnými vyhlídkami na jezera, nenáročná 
turistika pro všechny věkové kategorie. 

1. den – v  brzkých ranních ho-
dinách odjezd autobusu z  Pra-
hy. Příjezd do  Solné komory. 
Zastávka v  městečku Ebensee 
u jednoho z největších jezer Sol-
né komory – Traunsee. Výjezd 
lanovkou na  horu Feuerkogel, 
procházka na  vrchol Alberfeld-
kogel k Evropskému kříži, který 

v sobě ukrývá 1 kámen z každé země Evropské unie. Z vrcholu uvidíte 
na jezera Traunsee a Langbathsee, po cestě zpátky k lanovce se vám 
naskytne výhled na masiv Dachsteinu. Ubytování.
2. den – snídaně, odjezd autobusem k  jezeru Gosausee, výjezd la-
novkou na vrchol Zwieselalm, nenáročná okružní cesta po rozkvet-
lých loukách okolo salaší, kde se můžete občerstvit a ochutnat domácí 
sýr či špek. Z planiny je krásný pohled na průzračné jezero Gosausee, 
ledovec Dachstein a úchvatnou kamennou stěnu Gosaukamm s vrcho-
lem Bischofs mütze. Sjezd lanovkou zpátky k jezeru, interaktivní okruž-
ní procházka kolem jezera Gosausee znázorňující sílu vody a krásu 
místní přírody.
3. den – snídaně, odjezd z penzionů do Obertraunu, výjezd lanovkou 
na horu Krippenstein (2.060 m), odkud budete mít Dachsteinský a Ha-
llstattský ledovec jako na dlani. Pohodlnou chůzí po zpevněné cestě se 
za 15 minut dostanete k vyhlídkové spirále, která se už z dálky odrá-
ží ve slunci. Pohled na okolní vrcholy z panoramatického pohledu vás 
naprosto ohromí. Po  odpočinku 
na pohodlných lavičkách budete 
pokračovat k  vyhlídkové plo-
šině, které se pro svůj tvar říká 
„5 Fingers“ (5 prstů). Na každém 
z prstů si můžete vyzkoušet svo-
ji odvahu, projít se nad propastí 
a  vychutnat si úchvatný pohled 
na  Hallstattské jezero, které se 
stáčí mezi horami Solné komo-
ry. Návrat lanovkou k  autokaru, 
krátká zastávka v městečku Hall-
statt, návrat do ČR ve večerních 
až nočních hodinách (dle jednot-
livých nástupních míst).

Merano – šarmantní lázeňské město, jedinečné zahrady zám-
ku Trauttmansdorff – kvetoucí oáza uprostřed Alp, Arosa – místo 
„na konci světa“, jihotyrolský ledovec Schnalstal, plavba lodí po Bo-
damském jezeře, všechny vstupy a jízdné v ceně zájezdu!
1. den – ráno odjezd autobusu z  Prahy, k  večeru příjezd do  hotelu 
ve Flirsch am Arlberg, ubytování a večeře.
2. den – snídaně, přejezd do  Itálie přes průsmyk Reschenpass 
(1.504 m) kolem modrého přehradního jezera Reschensee, které při 
výstavbě zatopilo staré vesnice. Dopoledne odhalení meranského ta-
jemství: středomořské klima, palmy a olivovníky v údolí, aristokratické 
venkovské vily a  hrady v  pozadí se zasněženými třítisícovými vrcholy 
– město Merano a zahrady zámku Trauttmansdorff, které patří mezi 
jedny z nejkrásnějších v Itálii. Vyhlídková plošina – umístěna vysoko 
ve  svahu, kde budete odměněni pocitem, že se volně vznášíte nad 
zámeckými zahradami s  grandiózním výhledem na  Merano. Přejezd 
do vysokohorského údolí Schnalstal - výjezd lanovkou na jihotyrol-
ský ledovec Schnalstal do 3.212 m. Posezení u kávy a koláče na terase 
s panoramatickým výhledem na zasněžené třítisícovky, výstava věno-
vaná ledovcovému království a „show gallery“ sněžného muže Ötziho, 
jehož mumie byla nalezena v tomto údolí. Večeře.
3. den – snídaně, přejezd přes Lichtenštejnsko do Švýcarska, krátká 
zastávka ve  Vaduzu, hlavním městě Lichtenštejnského knížectví, pře-
jezd do městečka Chur, které je nejstarším alpským městem Švýcarska. 
Odtud výlet panoramatickým vláčkem do Arosy usazené vysoko nad 
údolím, která má své osobité kouzlo a pro její odloučenost se jí říká „mís-
to na konci světa“. Tato úzkokolejka na trase Chur – Arosa je výjimečná 
tím, že na pouhých 26 kilometrech překonává pomocí několika mostů, 
viaduktů a tunelů převýšení přes 1.150 metrů. Cesta trvá hodinu a nabízí 
se při ní krásné výhledy na okolní alpské štíty. Večeře.
4. den – snídaně, celodenní okruh Vorarlberskem, přejezd přes vyso-
kohorské průsmyky do oblasti Bregenzwald, kde se mísí jednoduchá 
elegance s neuvěřitelnou rozmanitostí a okouzlující krajinou na rela-
tivně malém prostoru. Návštěva sýrárny, kde se dozvíte vše o ruční 
výrobě sýrů a budete mít možnost sýry ochutnat i nakoupit. Přejezd 
do středověkého ostrovního města Lindau, které patří mezi nejhezčí 
bavorská města, procházka historickým centrem. Plavba výletní lodí 
po Bodamském jezeře do hlavního města Vorarlberska Bregenzu, 
krátká prohlídka. Večeře.
5. den – snídaně, odjezd z hotelu do ČR, návrat ve večerních až noč-
ních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

Termín 2015 Osoba
01.05.-05.05. 9 790

Cena na osobu a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování v ho-
telu ve  Flirsch am Arlberg s  polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře menu o  3 
chodech), průvodce, všechny vstupy a  jízdné uvedené v  programu, kávu a  koláč 
v restauraci na ledovci, pobytovou taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 900 Kč/zájezd.

Nejkrásnější vrcholy Solné komory
s nenáročnou turistikou

„Od palem k zasněženým  
třítisícovým vrcholům“

Termíny 2015 Osoba
04.07.-06.07. 4 990
26.09.-28.09. 4 990

Ceny na os. a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 2x ubyt. v penzionech se snída-
ní, jízdenku na všechny 3 vrcholy, průvodce, pobyt. taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK. 
Slevy: sleva 500 Kč pro děti roč. 08-99 a 130 Kč pro juniory roč. 98-96.
Příplatky: komplexní pojištění 105 Kč/osoba a zájezd, 2x večeře v restauraci 750 Kč/
osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 400 Kč/zájezd.
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Dolní Rakousko – země kulturních pokladů, údolí Wachau – světo-
vé kulturní dědictví UNESCO, středověké hrady, nádherné kláštery 
a  zámky, plavba lodí po  Dunaji, překrásné Kittenberské zahrady – 
30 tématických zahrad, fascinující typová rozmanitost, poetická zá-
tiší, klikaté stezky a nekonečné bohatství barev.

1. den – v  brzkých ranních 
hodinách odjezd autobusu 
z Prahy. Zastávka v městeč-
ku Zwettl se středověkým 
centrem obehnaným hrad-
bami, krásnou radnicí i pivo-
varem s dlouholetou tradicí. 
Přejezd k  renesančnímu 
zámku Rosenburg, který se 
tyčí na  skále nad Kamptal-

ským údolím, kde jsou k vidění nejen historické sály, ale i draví ptáci. 
Pak se vydáme za květinami do Kittenberských zahrad – najdete zde 
zahrady s tajemnými a exotickými názvy jako je Zahrada ohně, slunce, 
duhy nebo pokušení, ale také typickou venkovskou babiččinu zahrád-
ku, zahrádku bylinkářskou, japonskou, vřesovou nebo růžovou. Kromě 
nezapomenutelných dojmů a silného estetického zážitku získáte také 
velké množství nápadů, jak zkrášlit svou vlastní zahradu. K večeru uby-
tování v hotelu u St. Pöltenu a večeře.
2. den – snídaně, zastávka v zámku Artstetten, který sloužil jako letní 
sídlo císařské rodiny. Odjezd do Melku – prohlídka městečka. Odpo-
ledne plavba lodí po  Dunaji romantickým údolím Wachau. Tento 
úsek toku je lemován strmými terasovitými svahy porostlými vinice-
mi a  ovocnými sady. Na  jejich úpatí se podél dunajských břehů stří-
dá jedna idylická vinařská obec za druhou. Poznáte středověké hrady, 
malebné vesnice s vinicemi a meruňkovými sady i velkolepé kláštery. 
Po plavbě lodí procházka starobylým centrem městečka Krems. Pře-
jezd do města Dürnstein, které má krásnou polohu na  levém břehu 
Dunaje – prohlídka kostela, výstup k hradní zřícenině, kde byl před více 
než 800 lety držen v zajetí anglický král Richard Lví srdce. Večeře.
3. den – snídaně, Melk – prohlídka nejznámějšího rakouského kláštera 
a jeho zahrad. Tento klenot barokní architektury je největším benedik-
tinským klášterem v Evropě. Za jeho 360 metrů dlouhou zdí se ukrývají 
reprezentační sály, přepychové císařské komnaty a nádherná barokní 
knihovna s  freskami. 
Prohlídka historického 
centra města St. Pöl-
ten. Odpoledne odjezd 
do ČR a návrat ve večer-
ních až nočních hodi-
nách (dle jednotlivých 
nástupních míst).

Perly Dolního Rakouska
s plavbou lodí po Dunaji Neodolatelný ráj pro turisty, nevšední zážitky v  blízkosti ledovců, 

svět majestátních hor beroucích dech a stovky vrcholů převyšujících 
3.000 m, Obergurgl - Hochgurgl – diamanty Alp, termální lázně Aqua 
Dom, pěkný hotel s nápoji u večeře a Ötztalská karta v ceně zájezdu.
1. den – ráno odjezd autobusu z Prahy, k večeru příjezd do údolí Ötztal. 
Ubytování v hotelu v Obergurglu (1.930 m), večeře.
2. den – snídaně, odjezd místním autobusem do  Söldenu a  výjezd 
po vysokohorské silnici k ledovcům Rettenbach a Tiefenbach. Výjezd 
lanovkou na vrchol Tiefenbachjoch (3.234 m), kde se vznáší vyhlídko-
vá plošina s grandiózním výhledem na panorama třítisícových vrcho-
lů. Dominantou celého panoramatu je Wildspitze 3.774 m – nejvyšší 
hora Tyrolska. Nenáročná, ale delší panoramatická túra vedoucí 
do horské obce Vent. Tato cesta, která se vine v blízkosti horských veli-
kánů, je považována za jednu z nejhezčích cest v údolí (4-4,5 h). Klienti, 
kteří nepůjdou tuto túru, se vrátí autobusem do Söldenu, kde můžou 
vyjet lanovkou za  výjimečnými výhledy z  další třítisícovky, k vrcholu 
Gaislachkogel (3.058 m). Večeře.
3. den – snídaně, různé možnosti přímo v  Obergurgl - Hochgurgl, 
která jsou právem označovány jako „diamanty Alp”. Výjezd na vrchol 
Wurmkogel (3.005 m), kde se tyčí nezapomenutelná vyhlídka Top 
Mountain Star s jedinečným pohledem na Dolomity, Ötztalské a Stu-
baiské Alpy. Z centra Obergurglu výjezd lanovkou Hohe Mut Bahn 
(2.670 m), kde se nabízí fascinující pohled na panorama 21 třítisícovek 
a ledovce. Zpět je možné sjet lanovkou nebo sejít údolím Rotmoos-
tal, cestou si prohlédnout vodopády a  projít se limbovým pralesem 
(2-2,5 h chůze). Svačina na hotelu, večeře.
4. den – snídaně a výjezd našim autobusem do malebné obce Vent 
(1.900 m), kde vás pohoda a  jedinečná vysokohorská krajina chytne 
za srdce. Výjezd lanovkou Stablein (2.356 m) a pro zdatnější středně 
náročný vysokohorský výstup k chatě Breslauerhütte (2.844 m) ležící 
na úpatí hory Wildspitze. Odtud se vám naskytnou nádherné výhledy 
na Ötztalský svět ledovců a majestátní třítisícovky (1,5-2 h chůze k cha-
tě) nebo procházka od lanovky do údolí pohodlnou cestou (1 h) nebo 
dolů rovnou lanovkou. Za  Ventem se nachází statky „Rofenhöfe“, 
které jsou nejvýše položeným a zemědělsky obdělávaným místem vý-
chodních Alp s velmi zachovalými hist. stavbami – pěkný nenáročný 
okruh. Odpoledne pro zájemce návštěva vyhlášených designových 
termálních lázní Aqua Dom v  Längenfeldu, které jsou umístěny 
v nádherné vysokohorské přírodě a jsou skutečným architektonickým 
klenotem. V komplexu je několik vnitřních i venkovních bazénů. Světo-
vě unikátní jsou 3 bazény ve tvaru létajících talířů. Každý bazén má ji-
nou funkci (vířivka, léčivý bazén se sirnou nebo slanou vodou). Večeře.
5. den – snídaně, odjezd do vesnice Oetz a výjezd lanovkou Acher-
kogelbahn do 2.020 m, rozloučení s Ötztalským údolím krátkou pro-
cházkou ke  křížku, kde je panoramatický výhled do  okolí. Před po-
lednem odjezd do ČR. Návrat ve večerních až nočních hodinách (dle 
jednotlivých nástupních míst).

Termín 2015 Dospělí Dítě 3-10,9 Dítě 11-14,9
27.06.-01.07. 11 290 2 290 6 890

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 4x ubytování v hote-
lu *** v Obergurglu s polopenzí a nápoji u večeře mezi 18.30-21.00 hodinou (4x sní-
daně a večeře formou bufetu), využívání sauny, páry a whirlpoolu v hotelu, prů-
vodce, 4 denní Ötztalskou kartu, pobytovou taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Slevy: slevy platí pro děti 3-14,9 let ubyt. na 3. nebo 4. lůžku, dosp. na přist. sleva 2 290 Kč.
Příplatky: komplexní poj. 175 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 2 000 Kč/zájezd.

Údolí Ötztal – láska na první pohled

Termín 2015 Osoba
08.05.-10.05. 5 590

Cena na osobu a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v ho-
telu *** s polopenzí, 2-3 lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, průvodce, plavbu 
lodí po Dunaji, pobytovou taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 105 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 750 Kč/zájezd, 
vstupy cca 35 Euro.
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Ramsau am Dachstein – jedna z nejlépe položených horských vesnic 
v Alpách a vstupní brána k masivu Dachstein. Svět hor, pastvin, vo-
dopádů a salaší, ledovec Dachstein s atrakcemi, „zrcadlové“ jezero 
Spiegelsee, překrásné výhledy a turistika pro každého. „Dachstein-
ská karta“ v ceně zájezdu, luxusní hotel **** s vynikající polopenzí, 
bazénem (28°C) a vířivkou přímo v Ramsau.

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

To nejlepší z Dachsteinské bomby

Termín 2015 Dospělí Dítě 5-13,9 Dítě 14-16,9
09.06.-14.06. 10 290 5 900 7 900

Ceny na  os. a  zájezd v  Kč zahrnují: dopravu autobusem, 5x ubyt. v  hotelu **** 
v Ramsau s polopenzí (snídaně formou velmi bohatého bufetu, večeře menu o 3  cho-
dech s možností výběru hlavního jídla a salátový bufet), 1 nápoj u večeře (velké pivo, 
1/4 l vína nebo nealko), 1x za pobyt svačina v hotelu – koláče, káva, čaj, využívání well-
ness oázy v  hotelu vč. bazénu s  vířivkou, průvodce, Dachsteinskou kartu (využívání 
lanovek, místní dopravy, bazénů…), pobyt. taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Slevy: slevy platí pro děti 5-16,9 let ubytované na 3. nebo 4. lůžku.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 200 Kč/zájezd.

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

1. den – ráno odjezd autobusu z  Prahy, příjezd do  malebného údolí 
Tannheimertal, které patří především pro svou krásu mezi nejoblíbe-
nější výletní cíle. Hodinová procházka kolem jezera Vilsalpsee, které je 
obklopené vápencovým masivem hor a patří mezi nejkrásnější tyrolská 
horská jezera. K večeru příjezd do hotelu v Lechtalu, ubytování a večeře.
2. den – snídaně, výlet místním autobusem do Lechu am Arlberg – 
luxusní alpské vesnice, která získala na  výstavě Florale 2004 právem 
zlatou medaili a  ocenění „nejkrásnější vesnice Evropy“. Výjezd lanov-
kou Rüfikopfbahn do  2.350 m. Panoramatická vyhlídka. Odpoledne 
výjezd lanovkou na  Schlegelkopf – nenáročná turistika chráněnou 
přírodní oblastí s vápencovými skalami rozrušenými počasím. Do Le-
chu je možné sejít pěšky nebo sjet lanovkou. Večeře.
3. den – snídaně, celodenní výlet na  silnici Silvretta Hochalpen-
strasse, která vede nádhernou vysokohorskou krajinou z Vorarlberska 
do Tyrolska, a která je oprávněně nazývána „cestou snů“ – vysokohor-
ská jezera, ledovce, nenáročná procházka kolem přehrady. Cestou zpět 

Lechtalské Alpy
opravdový ráj alpské turistiky

až k  vodopádům Schleierwasserfall. Možnost posezení v  restauraci 
na břehu jezera. Večeře.
2. Při pobytu v  Ramsau procházky např. kolem hory Kulmberg nebo 
celodenní pěší výlet k soutěsce Silberkarklamm s vodopády po dřevě-
ných schodech a lávkách až k chatě Silberkarhütte (vstupné cca 3 Euro).
6. den – snídaně, odjezd do Schladmingu, výjezd lanovkou na horu 
Planai (1.900 m) a  nenáročný okruh s  dalšími nádhernými výhledy 
(1 h). Před polednem odjezd do ČR, návrat ve večerních hodinách (dle 
jednotlivých nástupních míst).
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Termín 2015 Dospělí Dítě 6-13,9 
04.07.-09.07. 10 590 6 590

Ceny na os. a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 5x ubyt. v hotelu *** ve Stee-
gu s polopenzí (snídaně formou bohatého bufetu, večeře menu o 3 chodech s možností 
výběru ze 3 hl. jídel a salátový bufet) včetně 1 nápoje u večeře (malé pivo, 1/8 vína, 0,25 l 
nealko), 1x za pobyt večeře formou selského bufetu, využívání sauny a páry, průvodce, 
Lechtalskou kartu (využívání lanovek, místních autobusů – zastávka u hotelu), mýtné 
na silnici Silvretta Hochalpenstrasse, pobyt. taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Slevy: slevy platí pro děti 6-13,9 let ubytované na 3. nebo 4. lůžku.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 000 Kč/zájezd.
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dyDavos – nejvýše položené evropské město, mohutné řetězce hor 

s  vrcholy přes 3  000 metrů zahalené do  sněhového závoje, pano-
ramatické stezky s  dalekými výhledy, nenáročná turistika, divoké 
romantické boční údolí Sertigtal, slavná Rhétská dráha a světozná-
mý Landwasser viadukt, ubytování v hotelu s termálním bazénem, 
„Davos-Klosterscard“ v ceně zájezdu.
1. den – ráno odjezd autobusu z Prahy. K večeru příjezd do Klosters – 
Serneus, ubytování v hotelu, večeře.
2. den – snídaně, odjezd místním autobusem a  vláčkem Rhétských 
drah do  Davos – Dorf. Výjezd zubačkami Parsennbahn a  pak ka-
binkou až k nejvyššímu bodu Weissfluh (2.844 m), odkud je krásný 
výhled na interesantní hradbu hor, která svírá Davos z obou stran. Od-

Horské léto v Davosu

Termín 2015 Dospělí
18.07.-22.07. 11 290

Cena na os. a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubyt. v hotelu *** v Klos-
ters - Serneus s polopenzí (snídaně formou jednoduchého bufetu, večeře menu o 3 cho-
dech), využívání termálního bazénu v hotelu, průvodce, Davos-Klosters card (využívání 
lanovek, místních autobusů a vlaků), pobyt. taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Slevy: dospělí na přistýlce sleva 700 Kč.
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 450 Kč/zájezd.

zastávka v  prodejně největší továrny na  špek v Tyrolsku, možnost 
nákupu z pestrého výběru této tyrolské speciality. Večeře.
4. den – snídaně, výlet místním autobusem do vesnice Bach. Výjezd 
lanovkou Jöchelspitzbahn do 1.768 m, „naučná stezka alpskou fló-
rou“ (koberce pestrých lučních květin, lilie, sasanky, zvonce, hořce…) 
Odpoledne procházka z  Holzgau nádherným postranním údolím 
Höhenbachtal kolem vodopádu Simmswasserfall až k chatě Untere 
Rossgumpenalm. Zajímavou atrakcí je jeden z nejdelších visutých 
mostů v Rakousku, který přetíná toto údolí. Večeře.
5. den – snídaně, odjezd místním autobusem do vesnice Warth a vý-
jezd lanovkou Steffisalpexpres do  1.884 m. Celodenní turistika. Jak 
lehké trasy k místním horským chatám, tak i středně náročné túry. Jed-
nou z nejoblíbenějších tras je okružní túra nádhernou krajinou k jeze-
ru Körbersee – azalková pole, svišti a příroda, která je minimálně po-
znamenaná člověkem. Pokud nebude lanovka v provozu, bude řešen 
výlet našim autobusem, kterým dojedeme do  průsmyku Hochtann-
bergpass (1.676 m), odkud dojdeme po pohodlné pěšině až k  jezeru 
Körbersee. Přímo ve  Steegu lze navštívit pěkné aquacentrum (sleva 
25 % na vstup v rámci karty). Večeře.
6. den – snídaně, odjezd z hotelu do údolí Namlos, do největší obydle-

né osady se salašemi 
a  horskými chatami 
v  Rakousku – Faller-
schein (vycházka cca 
45 minut). Kolem po-
ledne odjezd po  pa-
noramatické cestě 
přes Bergwang do ČR. 
Návrat ve  večerních 
až nočních hodinách 
(dle jednotlivých ná-
stupních míst). 

poledne různé túry dle vlast ních fyzic-
kých možností: 
1. nenáročná relaxační procházka (cca 
4 km) v údolí kolem krásného a turisty 
obdivovaného jezera Davoser See.
2. pohodová hřebenová túra po pa-
noramatické cestě z  mezistanice 
(2.219 m) kolem chaty Parsennhütte 
(2.200 m) až k lanovce Gotschnagrat 
(2.285 m), díky které se ulehčí ces-
ta dolů do  Klosters (2 h). Procházka 
městečkem, večeře.
3. den – snídaně, odjezd místním autobusem a  vláčkem do  Davos 
– Platz. Přímo z  promenády uprostřed města výjezd k  magickému 
horskému hotelu Schatzalp, ve kterém si v první polovině 20. století 
léčila smetánka z celého světa plicní choroby. Krásný výhled do údolí, 
možnost posezení ve stylové restauraci, procházka malou botanickou 
zahradou Alpinum. Nenáročný okruh (1 h) s možností zastávky u sa-
laše Strela Alp. Odpoledne výjezd lanovkou na výrazný vrchol Jakob-
shorn (2.590 m) s  ještě výraznější budovou lanovky. Krásný panora-
matický výhled. Odpoledne možnost relaxace v hotelovém termálním 
bazénu nebo procházky po okolí. Večeře.
4. den – snídaně, odjezd našim autobusem do  Davos – Platz a  od-
tud vláčkem do  Filisur, kde se nachází 136 metrů dlouhý viadukt 
Landwasser, který je symbolem Rhétské dráhy. Viadukt nad řekou 
Landwasser byl postaven v prvních letech minulého století a železni-
ce slouží dodnes. Stavba, postavená s  vápencových bloků, je na  jed-
nom konci napojená přímo na tunel. Kolem poledne přejezd vláčkem 
do vzdálenější části Davosu – Glaris a výjezd lanovkou na Rinnerhorn 
(2.053 m). Krátká procházka, fyzicky zdatnější si nenechají ujít pohodo-
vou túru (1,5-2 h) do divoké a zároveň romantické vesnice Sertig – Dör-
fli (1.861 m), odkud se pak dostanou místním autobusem (10 Franků) 
do Davosu. Ostatní se vrátí zpět do Davosu – Glarisu lanovkou. Večeře.
5. den – snídaně, odjezd do ČR, návrat ve večerních až nočních hodi-
nách (dle jednotlivých nástupních míst).
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Úchvatný třítisícový pohraniční masiv Silvretty a Samnaungruppe, 
Ischgl – mondénní  středisko obklopené horami, vrchol Greitspitze 
2.872 m, horské chaty a  salaše, pěkné turistické okruhy, přehrady 
Kopssee a  Silvrettasee s  nádhernými scenériemi Alp, zelené stráně 
a  nádherné výhledy, ubytování v  pěkném hotelu v  Ischglu s  bazé-
nem, „Silvrettacard“ v ceně zájezdu.

1. den – ráno odjezd autobu-
su z  Prahy. K  večeru příjezd 
do údolí Paznauntal, ubytování 
v hotelu a večeře.
2. den – snídaně a  různé va-
rianty, jak strávit den v  okolí 
Ischglu – výjezd lanovkami 
do  sedla Viderjoch (2.737  m), 
kde vás ohromí velkolepý am-
fiteátr třítisícovek. Zdatnější 
si nenechají ujít nenáročný hře-
benový výšlap k vrcholu Greit-
spitze (2.871  m), který tvoří 
hranici Rakouska se Švýcarskem 
(od lanovky 45 minut k vrcholu). 
Odpoledne různé túry dle vlast-
ních fyzických možností: 
1. nenáročný okruh okolo Idal-
pu s možností posezení na tera-
se u salaše Vider Alp.

2. středně náročná panoramatická túra vysokohorskou krajinou 
z Idalpu přes vrchol Sassgalunkopf (2.265 m) k salaši Paznauner Taja 
až do mezistanice lanovky (3,5-4 h).
3. nenáročná procházka z mezistanice lanovky do údolí. Cestou je ně-
kolik zajímavých zastavení a 2 visuté mosty „Kitzloch“ a „Bärenfalle“, 
které přetínají potok Fimbabach (1,5-2 h). Večeře.
3. den – snídaně a odjezd na konec údolí, do vesnice Galtür, která je 
známá také jako místo, kde se udála jedna z největších lavinových tra-
gédií v novodobých dějinách. Výjezd lanovkou Birkhahnbahn a ne-
náročná túra k přehradě Kops – Stausee a sedla Zeinisjoch (1.822 m, 
1,5 h), které tvoří hranici Tyrolska a Vorarlberska. Zde je možné nased-
nout na místní autobus nebo pokračovat pěšky až do centra Galtüru 
(1,5 h). Ve  vesničce vzniklo vzdělávací centrum a  moderní muzeum 
„Alpinárium“, které je integ-
rální součástí největší ochran-
né lavinové bariery v  Rakous-
ku. Večeře.
4. den – snídaně a různé mož-
nosti, jak strávit volný den 
v údolí Paznauntal.
1. odjezd do  vesnice Kappl 
a  výjezd lanovkou Diasbahn 
do výšky 1.863 m a pak výjezd 
sedačkovou lanovkou Alblift 
do  2.300  m. Tato lanovka jez-
dí pouze v  neděli dopoledne 
a  za  pěkného počasí (infor-
mace ze srpna 2014). Zde za-
číná středně náročná okružní 

Ischgl – svět neomezených možností
túra k  chatě Niede-
relbelhütte (2.310 m) 
a  pěknému jezeru 
Sesssee. Možnost od-
počinku a  občerstvení 
na  chatě a  návrat přes 
Untere Sessladalpe k la-
novce Diasbahn (4,5-5 h 
chůze).
2. výjezd po  silnici 
Silvretta Hochalpen-

strasse, která vede nádhernou vysokohorskou krajinou, a  která je 
oprávněně nazývána „cestou snů“ – nenáročná procházka kolem pře-
hrady Silvrettasee (2 h). Pro zdatné účastníky celodenní okružní túra 
od přehrady údolím Bieletal, přes sedlo Radsattel (2.652 m) k chatě 
Wiesbadener Hütte (2.443 m) a  zpět údolím Ochsental – nádherné 
výhledy na ledovce a na vrchol Piz Buin (3.312 m), cca 4,5-5 h chůze.
3. odjezd do vesnice Mathon ke zvířecímu parku. Zpět do Ischglu je 
možné dojít pěšky pohodlnou cestou údolím (1-1,5 h). Možnost relaxu 
v hotelovém wellness nebo v pěkném bazénu v Ischglu. Večeře.
5. den – snídaně a odjezd na začátek údolí do vesnice See. Výjezd la-
novkou do stanice Medrialm (1.800 m). 
1. nenáročná túra k salaši Versingalm (1.964 m, 45 minut chůze, stej-
nou cestou zpět, možnost posezení a občerstvení).
2. středně náročná okružní túra kolem chaty Ascherhütte (2.256 m) 
s nezapomenutelnými výhledy na Lechtalské Alpy a pohoří Verwall 
s vrcholem Hoher Riffler (3.168 m), který se řadí k nejvýraznějším vr-
cholům celého širokého okolí a zároveň se jedná o nejvyšší vrchol to-
hoto pohoří. Odpočinek a návrat kolem salaše Versingalm k vrcholové 
stanici lanovky (3 h), večeře.
6. den – snídaně, odjezd z hotelu našim autobusem do ČR s krátkou 
zastávkou v prodejně největší továrny na špek v Tyrolsku, možnost 
nákupu a pestré ho výběru této tyrolské speciality. Návrat ve ve černích 
až nočních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

Termín 2015 Dospělí Dítě 5-9,9 Dítě 10-14,9
23.07.-28.07. 10 690 7 150 8 390

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 5x ubytování v ho-
telu **** v Ischglu s polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 chodech 
s možností výběru u hlavního jídla a salátový bufet), 1x za pobyt se koná večeře for-
mou grilování, využívání wellness (bazén, sauna, pára) v hotelu, průvodce, Silvre-
ttacard (využívání lanovek, místních autobusů, koupališť, mýto), pobytovou taxu, 
ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Slevy: slevy platí pro děti 5-14,9 let ubytované na 3. nebo 4. lůžku, dospělí na při-
stýlce sleva 850 Kč.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 200 Kč/zájezd.
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Tato spolková země mnoha tváří leží ve středu Rakouska a je to země zelených lesů, hor, pastvin, vína a vynikající kuchyně. Na severozápa-
dě se zdvihá pohoří Dachstein do více než 3.000 m a 800 vrcholů zde sahá až do 2.000 m.  V létě má Štýrsko otevřené brány ke 297 výletním 
místům – letní sáňkařské dráhy, termální koupaliště, ledovec Dachstein, tématické stezky, lanovky, golfová hřiště, skanzeny, trasy pro hor-
ská kola a pohodlné cyklostezky spojující nejkrásnější místa Štýrska.

Schladming a okolí
Turistická oblast Schladming a okolí patří mezi nejnavštěvovanější místa ve Štýrsku. Svým hostům nabízí opravdu širokou paletu, jak zde prožít 
letní dovolenou. V oblasti je na 1 000 km turistických cest všech obtížností, trasy pro nordic-walking a samozřejmostí jsou lanovky s letním pro-
vozem, které vás přiblíží k vrcholům a křišťálově čistým horským jezírkům. Během vašich výletů se můžete občerstvit na mnoha salaších a ochut-
nat nejen štýrské speciality. Jedním z největších lákadel této oblasti je bezesporu ledovec Dachstein, kde je nádherná vyhlídka. Také zde můžete 
navštívit Ledový palác. Dalším výletním cílem, který byste neměli opomenout, je údolí „Wilde Wasser“, které  uzavírá Riesachwasserfall – největší 
štýrský vodopád. Celým  údolím vede podél říčky Enns známá Ennstalská cyklostezka, která je vhodná i pro rodiny s dětmi. Jak v Ramsau, tak 
i ve Schladmingu jsou vnitřní i venkovní bazény, dovolenou si můžete zpestřit v lanovém centru, na letní bobové dráze nebo sjezdem kopců 
na koloběžkách či čtyřkolkách. Oblast Dachsteinu je velmi vyhledávaná i mezi horolezci – je zde 18 zajištěných cest všech obtížností.

Štýrsko – zelené srdce Rakouska

Hotel Pariente *** v Rohrmoosu 
Rodinný hotel 
leží v  Rohrmoo-
su a je z něj krás-
ný výhled na ma-
siv Dachsteinu. 
V  hotelu je hala 
s  recepcí, jídel-

na, restaurace, bar, kolárna, výtah, wi-fi zdarma. 
U domu je parkoviště i zahrada s lehátky a slu-
nečníky. 2-4 lůžkové i 1-2 lůžkové pokoje mají 
vlastní sociální zařízení, kabelovou TV, fén a bal-
kon. 3. a  4. lůžko v  pokoji je rozkládací gauč. 
Hosté mají k  dispozici páru, saunu, biosaunu 
a infrakabinu. Stravování je formou polopenze, 
snídaně bufet, večeře menu o 4 chodech s mož-
ností výběru u  hlavního jídla. Všichni hosté 
obdrží od  ubytovatele na  dobu svého pobytu 
Dachsteinskou kartu, v  rámci které mohou 
využívat zdarma vybrané lanovky, autobusy, 
koupaliště, bazény i  muzea v  oblasti. Hotel je 
vhodný pro rodiče, 
kteří cestují sami se 
svým dítětem, v  1-2 
lůžkovém pokoji má 
dítě slevu i s  jedním 
dospělým.

Jufa Schladming ve Schladmingu

Moderní ubytovací zařízení leží v  centru 
Schladmingu a  patří k  síti ubytovacích kapa-
cit zaměřených především na  sportovní kli-
enty a  nenáročné rodiny s  dětmi. Hosté mají 
v ceně pobytu Dachsteinskou kartu, se kte-
rou mohou využívat zdarma lanovky s letním 
provozem v oblasti, bazény, turistické autobu-
sy. V domě je recepce, výtah, kolárna, jídelna, 
kavárna, herna pro děti a parkoviště pro hosty. 
2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální zaříze-
ní a TV-Sat. Hosté starší 12 let mají k dispozici 
wellness s párou, saunou, infrakabinou a od-
p o č í v á r n o u . 
Stravování je 
formou polo-
penze – sní-
daně bufet, 
večeře menu 
o  3 chodech 
a salát bufeto-
vou formou. 

Hotel Post **** ve Schladmingu
Hotel s  dlou-
hou tradicí leží 
přímo v  centru 
Schladmingu. 
V  domě je re-
cepce, jídelna, 
bar. Parkuje 
se za  poplatek 

6 Euro/den. Hosté mají v ceně pobytu Dach-
steinskou kartu, se kterou mohou využívat 
zdarma lanovky s  letním provozem v oblasti, 
bazény, turistické autobusy. 2-4 lůžkové po-
koje mají vlastní sociální zařízení, kabelovou 
TV. Od  12 let mohou hosté využívat pěkné 
wellness s 2 saunami, infrakabinou a odpočí-
várnou. Stravování je formou plné penze – sní-
daně bohatý bufet s biokoutkem, lehký oběd 
(polévka nebo salát, pečivo), odpoledne se 
podávají koláče, večeře menu o 3 chodech, sa-
látový bufet. Děti do 11,9 let mají po celý den 
k dispozici nápojový 
bar se šťávami. Děti 
do  11,9 let ubyto-
vané na 3. a 4. lůž-
ku mají pobyt s pl-
nou penzí zdarma. 

Hotel Pariente v Rohrmoosu
Období 2015 Dospělí 
21.05.-05.07. 1 610
05.07.-06.09. 1 730
06.09.-25.09. 1 610

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, Dachsteinskou kartu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubyt. na přistýlce v 1lůž. pokoji a na 3. nebo 4. 
lůžku do 5,9 let zdarma, 6-11,9 let 50%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2, pobytová taxa 
1,5 Euro/od 16 let a noc, 1 lůžkový pokoj bez příplatku.
Upozornění: po celou sezonu platí 7=6 a při pobytech 
neděle - čtvrtek platí 4=3 a při pobytech neděle - pátek 
5=4, po celou sezonu minimální počet nocí 3 a nástup-
ní dny na ubytování každý den, pes není možný.

Jufa Schladming ve Schladmingu
Období 2015 Dospělí 
22.05.-10.10. 1 130

Cena na  osobu a  noc v  Kč zahrnuje: 1x ubytování 
s polopenzí, Dachsteinskou kartu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 3,9 let zdar-
ma, 4-15,9 let 40%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2, pobytová 
taxa 1 Euro/od 15 let a noc.
Upozornění: po  celou sezonu minimální počet nocí 2 
a nástupní dny na ubytování každý den, po celou sezonu 
platí 4=3 při pobytech pondělí - pátek, pes není možný.

Hotel Post ve Schladmingu

Období 
2015

Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji
21.05.-21.06. 1 460 1 500 1 550
21.06.-25.09. 1 630 1 700 1 750
25.09.-10.10. 1 460 1 500 1 550

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s plnou penzí, Dachsteinskou kartu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 11,9 let zdar-
ma, 12-15,9 let 40%, ostatní na přistýlce 20%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2, pobytová 
taxa 2 Euro/od 12 let a noc, malý pes 15 Euro/den.
Upozornění: po  celou sezonu platí nástupní dny 
na a výstupní dny z ubytování pátek, sobota, neděle.
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Horké letní teploty v Korutanech zaručují kolem 2 000 slunečných hodin ročně a lákají ke koupání a osvěžení v průsvitných jezerních vo-
dách. Díky počtu 1 270-ti jezer jsou Korutany často známy pod pojmem „země tisíce jezer“. Dovolená s koupáním v Korutanech nabízí i tu-
ristiku, cyklistiku, kulinářské zážitky, báječné výlety s Korutanskou kartou a dobrodružství v přírodě.

Jezera Wörthersee, Keutschachersee a Hafnersee
17 km dlouhé jezero Wörthersee je největším korutanským jezerem a tvoří pomyslné „srdce“ 
této země. Jezero má velmi čistou vodu. Celá oblast je chráněna ze severu Alpami a tak je zde 
spíše středomořské klima s  teplotami až ke  35 stupňům a  teplotou vody 27 stupňů. Jezero 
Keutschachersee se nachází 10 km jižně od  jezera Wörthersee. Necelé 2 km od  jezera Keut-
schachersee leží o poznání menší jezero Hafnersee. Obě jezera mají v létě příjemnou teplotu 
a jsou vhodná ke koupání. Pokud vás koupání omrzí, můžete podnikat zajímavé výlety do okolí. 
Navštívit můžete nedaleký Klagenfurt s miniaturním světem „Minimundus“ nebo vyhlídkovou 
věž Pyramidenkogel, ze které budete mít nádherný výhled na celé okolí. Pokud máte rádi hor-
skou turistiku, můžete se vydat do blízkého pohoří Karawanken. Milovníci cyklistiky a  in-line 
bruslení jistě ocení pěkné stezky, které vedou kolem jezera Wörthersee.

Korutany – země tisíce jezer

Hotel – penzion Gut Drasing *** 
v Krumpendorfu

Citlivě zrekonstruovaný původní statek leží 
na  návrší, cca 3,5 km od  jezera Wörthersee. 
V hotelu je recepce, jídelna, restaurace, míst-
nost s  TV, u  domu je parkoviště a  zahrada 
s bazénem 25 x 9 m a lehátka a slunečníky pro 
hosty. Hotel má i vlastí jezdecké stáje, kde je 
možné domluvit si vyjížďky na koních. 2-4 lůž-
kové pokoje mají vlastní sociální zařízení a TV-
-Sat. Stravování je 
formou polopen-
ze – snídaně bu-
fet, večeře menu 
o  3 chodech 
s možností výběru 
u hlavního jídla. 

Hotel Lorenzinhof ***+  
v St. Egydenu

Pěkný hotel leží v  příjemně zvlněné krajině 
ve vesničce St. Egyden, cca 5 km od  jezer Wör-
thersee i Keutschachsee. V blízkosti se nachá-
zí i  jezero Faakersee. Tato strategická poloha 
u jezer umožňuje poznávání zajímavých míst 
v okolí. V   hotelu je jídelna, restaurace, herna 
pro děti, výtah a u domu louka na opalování 
se solárně vyhřívaným bazénem. 2-4 lůžkové 
pokoje mají vlastní soc. zařízení, kabelovou TV 
a některé pokoje mají také balkon. Stravování 
je formou polopenze – snídaně bufet, večeře 
menu o 3 chodech s možností výběru hlavní-
ho jídla. Hosté mohou zdarma využívat stolní 
tenis, za  poplatek jsou k  dispozici kuželkové 
dráhy, tenisové kurty a  půjčit se dají i  kola. 
Hosté hotelu mají 
slevu na  greenfee 
na  golfovém hřišti 
v Köstenbergu. Děti 
do  11,9  let ubyto-
vané na 3. a 4. lůž-
ku mají pobyt s po-
lopenzí zdarma. 

Penzion Gabriele v Reifnitzu 
Pěkný penzion 
leží v centru Rei-
fnitzu, cca 5 mi-
nut pěšky od je-
zera Wörthersee 
a  je ideálním 
výchozím mís-
tem pro výlety 
po  celých Koru-
tanech. V  domě 
je recepce, jídel-

na, kolárna. U  domu je parkoviště a  zahrada 
s venkovním bazénem (110 m2) a hřištěm pro 
děti. 2-4 lůž-
kové pokoje 
mají vlastní 
sociální zaří-
zení, TV-Sat 
a  některé 
i  balkon. Sní-
daně jsou for-
mou bufetu. 

Hotel – penzion Gut Drasing v Krumpendorfu
Období 2015 Dospělí 
01.05.-29.06. 1 550
29.06.-26.08. 1 910
26.08.-14.10. 1 550

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubyt. na  přistýlce v  1lůž. pokoji a  na  3. nebo 4. 
lůžku do 5,9 let zdarma, 6-13,9 let 50%, ostatní na přist. 30%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2, pobytová taxa 
1,8 Euro/od 17 let a  noc, 1 lůžkový pokoj bez příplatku, 
malý pes 10 Euro/den.
Upozornění: v obdobích 01.05.–30.06. a 16.09.–14.10.15 
platí 7=6, 6=5, 5=4 a 4=3, po celou sezonu minimální po-
čet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den.

Hotel Lorenzinhof v St. Egydenu
Období 2015 Dospělí 
25.04.-02.05. 1 150
02.05.-16.05. 1 370
16.05.-04.07. 1 150
04.07.-15.08. 1 370
15.08.-08.09. 1 150
08.09.-12.09. 1 370
12.09.-10.10. 1 150

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 11,9 let zdar-
ma, 12-15,9 let 50%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 
5 Euro/den.
Upozornění: v  obdobích 25.04.-27.06. a  15.08.-
10.10.15 platí 7=6, po  celou sezonu minimální počet 
nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den.

Penzion Gabriele v Reifnitzu

Období 
2015

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji
01.05.-18.06. 1 080 1 080
18.06.-22.06. 1 080 1 180
22.06.-05.07. 1 080 1 080
05.07.-23.08. 1 180 1 180
23.08.-20.09. 1 080 1 080

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování se 
snídaní, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 6,9 let zdar-
ma, 7-14,9 let 50%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 
5 Euro/den.
Upozornění: v  obdobích 01.05.-03.07. a  21.08.-
20.09.15 platí 7=6, po  celou sezonu minimální počet 
nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den.
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Jezera Ossiachersee, Längsee, Turnersee a Klopeiner See
Jezero Ossiachersee je 3. největším korutanským jezerem a nachází se nedaleko Villachu. Jezero je vhodné nejen k letní dovolené spojené 
především s koupáním, ale i ke sportovní pohodové dovolené pro celou rodinu. Nad severním břehem se tyčí pohoří Gerlitzen Alpen, kam vede 
lanovka s letním provozem. Okolo jezera vede pohodlná cyklotrasa (25 km). Za návštěvu stojí určitě i nedaleký Villach s moderními lázněmi 
Kärtner Therme. Menší jezero Längsee leží severovýchodně od Klagenfurtu. Cca 5 km od jezera stojí na skále impozantní hrad Hochosterwitz. 
Jezera Turnersee a Klopeiner See jsou menší jezera jihovýchodně od Klagenfurtu. Okolní krajina je příjemně zvlněná. Všechna jezera mívají 
v létě teplou vodu vhodnou ke koupání (cca 26-28 stupňů). Pokud se rozhodnete prožít dovolenou v Korutanech, doporučujeme zakoupení 
Korutanské karty (36 Euro/týden/dosp.), se kterou máte volné vstupy na více než 100 atraktivit v celých Korutanech. 

Gasthof Prinz ***  
v Ossiach am See

Rodinou vedený dům leží přímo na břehu krás-
ného jezera Ossiachersee, cca 300 m od cent-
ra. Hotel má pěknou zahradu, která navazuje 
přímo na  pláž u  jezera, kde jsou k  dispozici 
lehátka a slunečníky pro hosty. K dispozici je 
také stolní tenis a půjčit se dají zdarma šlapad-
la. Lanovka s letním provozem v Gerlitzen Al-
pen je vzdálena 8 km a termální lázně Kärnten 
Therme 14 km. V  domě je recepce, místnost 
s  TV, kolárna, jídelna, restaurace, parkoviš-
tě, k dispozici je zdarma připojení k wi-fi. 2-4 
lůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení, 
TV-Sat. Stravování je formou polopenze – sní-
daně bufet, večeře menu o 3 chodech a salát. 

Hotel Fasching ***  
v St. Georgen am Längsee

Rodinný hotel tvoří 3 vedle sebe ležící budo-
vy, které jsou částečně spojené. Má klidnou 
polohu, cca 500 m od jezera Längsee, kde má 
hotel vlastní velkou pláž s  lehátky pro hosty. 
V  hotelu je recepce, společenská místnost – 
herna, restaurace a parkoviště. Za poplatek je 
možné využívat internetový koutek. Pokoje 
mají vlastní soc. zařízení a TV-Sat. Rodinné po-
koje (na vyžádání) jsou dva pokoje vedle sebe, 
s  jednou koupelnou a  WC. Hotel má dobré 
sportovní zázemí, k dispozici je tenisové hřiš-
tě, stolní tenis, fotbálek, kulečník, a kola k za-
půjčení. Stravování je formou rozšířené polo-
penze – snídaně bufet, odpoledne se podávají 
koláče a zmrzlina pro děti, večeře jsou formou 
menu o  3 chodech vč. 2 nápojů (malé pivo, 
1/8 l stolního vína 
nebo 0,25 l nealko). 
Děti do  12,9  let 
ubytované na  3. 
a 4. lůžku mají po-
byt s  rozšířenou 
polopenzí a nápoji 
u večeře zdarma. 

Hotel Turnersee ***  
v St. Kanzian am Klopeiner See

Pěkný hotel má klidnou polohu v  části Un-
ternarrach, leží cca 1 km od  jezer Turnersee 
i Klopeinersee a tvoří ho 3 vedle sebe ležící bu-
dovy. V domě je recepce, jídelna, bar a parko-
viště. 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, TV-Sat a některé i balkon. Hosté mají 
k dispozici solárně vyhřívaný venkovní bazén 
12 x 6 m (děti do  16 let jen v  doprovodu ro-
diče). Stravování je formou rozšířené polopen-
ze – snídaně bufet, večeře menu o 3 chodech 
a salátový bufet. Od 16.00 do 20.00 hodin jsou 
k  dispozici nápoje jako točené pivo, stolní 
víno, minerál-
ka, šťávy. Děti 
do 12,9 let uby-
tované na  3. 
a  4. lůžku mají 
pobyt s rozšíře-
nou polopenzí 
zdarma. 

Gasthof Prinz v Ossiach am See
Období 2015 Dospělí 
01.05.-03.07. 1 380
03.07.-13.09. 1 830
13.09.-11.10. 1 380

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdar-
ma, 6-12,9 let 50%, ostatní na přistýlce 30%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2, pobytová 
taxa 2,5 Euro/od 16 let a noc, malý pes 12 Euro/den.
Upozornění: v  obdobích 01.05.-26.06. a  15.09.-
11.10.15 platí 7=6, 6=5, 5=4, 4=3, v  období 21.08.-
10.09.15 platí 7=6, po  celou sezonu minimální počet 
nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den.

Hotel Fasching v St. Georgen am Längsee 

Období 
2015

Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji
07.06.-05.07. 1 260 1 340 1 500
05.07.-16.08. 1 450 1 610 1 810
16.08.-04.10. 1 180 1 260 1 420

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s rozšířenou polopenzí a nápoji u večeře, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 12,9 let zdar-
ma, 13-15,9 let 50%, ostatní na přistýlce 30%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2, pobytová 
taxa 2 Euro/od 16 let a noc, malý pes 5 Euro/den. 
Upozornění: po  celou sezonu platí pobyty na  3 noci 
(čtvrtek - neděle) a pobyty na 4 noci (neděle - čtvrtek), 
v  obdobích 07.06.-05.07. a  09.08.-04.10.15 platí 7=6 
a 4=3 při pobytech neděle - čtvrtek.

Hotel Turnersee v St. Kanzian

Období 
2015

Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji
01.05.-07.06. 5 800 6 850 6 850
07.06.-05.07. 6 990 8 190 8 190
05.07.-12.07. 8 300 9 050 9 050
12.07.-23.08. 9 690 10 550 10 550
23.08.-06.09. 6 990 8 190 8 190
06.09.-27.09. 5 800 6 850 6 850

Ceny na  osobu a  týden v  Kč zahrnují: 7x ubytování 
s rozšířenou polopenzí a nápoji, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. lůžku do 12,9 let ve 2-3 lůž-
kovém pokoji zdarma a děti ubytované na 3. a 4. lůžku 
do  10,9 let ve  2-4 lůžkovém pokoji zdarma, děti 13-
15,9 let ubytované ve 2-3 lůž. pokoji 50%, ostatní 30%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2, pobytová 
taxa 2 Euro/od 15 let a noc, malý pes 7 Euro/den (pouze 
na vyžádání), dětská postýlka 30 Euro/pobyt.
Upozornění: po celou sezonu platí počet nocí 7 a ná-
stupní den na ubytování neděle.
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Když se řekne Tyrolsko, vybaví se člověku okamžitě mohutná pásma hor, líbezné horské pastviny s typickými horskými chatami a upravené 
vesnice. V této „zemi hor“, jak je Tyrolsku často přezdíváno, je také na 600 jezer. Tyrolská krajina je ideálním místem pro turisty i bikery 
a díky místním lanovkám je možné poznat tyrolské hory i bez velké námahy.

Údolí Pitztal, Paznauntal a Nauders
Pitztalské údolí je ideálním místem pro dovolenou strávenou turistikou v překrásné vysokohorské krajině. Celé údolí uzavírá Pitztalský ledovec, který 
je nejvýše položeným ledovcem v Rakousku, a kde se můžete v 3.440 m posadit do cukrárny a vychutnávat překrásná panoramata hor s dominantou 
Wildspitze, nejvyšší horou Tyrolska. V údolí jsou i další místa s letním provozem lanovek - Rifflsee a Hochzeiger. Určitě se vyplatí si zakoupit kartu Glet-
scherpark Card, se kterou můžete využívat lanovky nejen v Pitztalu, ale i v Imstu a nedalekém Kaunertalu. Městečko Nauders (1.400 m) leží nedaleko 
hranic se Švýcarskem a Itálií, u průsmyku Reschenpass. Díky své poloze je ideálním výchozím místem pro výlety do okolí i pro pěší turistiku. Své trasy 
tu najdou jak zdatní turisté, tak i rodiny s dětmi, které jistě uvítají možnost zakoupení karty „Goldcard“, v rámci které pak mohou využívat lanovky, 
dopravu, bazény a koupaliště. Tipem na výlet může být mýtná Kaunertalská silnice, vodopády Fallender Bach nebo bezcelní zóna Samnaun ve Švýcar-
sku. Údolí Paznauntal se rozkládá mezi hřebeny Silvretta, Verwall a švýcarským Samnaun. Nabídka turistických tras je zde pestrá, nechybí zde lehké 
trasy pro rodiny s dětmi, ale ani náročné celodenní okruhy. Jedním z tipů na celodenní výlet je návštěva Ischglu nebo panoramatická silnice Silvretta 
Hochalpenstrasse. V údolí je několik lanovek s letním provozem. Díky „Silvrettacard“, která je v ceně pobytu, můžete tyto lanovky využívat zdarma.

Tyrolsko – srdce Alp

Hotel Edelweiss *** v Nauders
Rodinný leží 
na  kraji Nau-
ders, 5 minut 
pěšky od cen-
tra. V  hotelu 
je hala s  re-
cepcí, výtah, 

restaurace, bar, místnost s TV. Za  poplatek je 
možné využívat internetový koutek a připoje-
ní k wi-fi v prostorách haly. U domu je parko-
viště, terasa, zahrada, dětské hřiště. 1 lůžkové 
pokoje s přistýlkou a 2-4 lůžkové pokoje mají 
vlastní soc. zařízení, TV-Sat, rádio, fén a někte-
ré i balkon nebo terasu. Hosté mohou využívat 
pěkný vnitřní bazén 10 x 5 m, saunu a stolní te-
nis. Stravování je formou výborné polopenze 
– snídaně bohatý bufet s biokoutkem, večeře 
menu o 4 chodech s možností výběru z 3 hlav-
ních jídel, salátový bufet. Děti do 9,9 let ubyt. 
na  přistýlce 
v  1 lůž. pokoji 
a na 3. a 4. lůž-
ku ve  2-4 lůž. 
pokoji mají po-
byt s polopenzí 
zdarma.

Hotel Ad Laca *** v See 
Hotel se nachází
v centru městeč-
ka See. Místní 
přírodní koupali-
ště, zastávka au-
tobusu i  obcho-
dy jsou v  bez-

prostřední blízkosti. V  domě je recepce, wi-fi 
za poplatek, jídelna, bar, terasa, výtah, kolárna, 
u  hotelu je parkoviště. 2-3 lůž. pokoje mají 
vlastní soc. zařízení, TV-Sat, rádio, balkon nebo 
terasu. Hostům je k dispozici pára, sauna, whirl-
pool. Dětem je vstup povolen jen v doprovodu 
rodiče. Hosté mají také k dispozici vnitřní ba-
zén 7 x 5 m v sesterském hotelu (100 m). Stra-
vování je formou rozšířené polopenze – snída-
ně bufet, malá obědová svačina, večeře menu 
o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla, 
nealko nápoje mezi 11.30-17.00 hod. V ceně je 
karta Silvrettacard, která umožňuje zdarma 
využívat místní lanovky, koupaliště a dopravu 
v údolí. Dítě do 11,9 let ubyt. na 3. lůžku má 
pobyt s polopenzí zdarma.

Hotel Tschirgantblick ****  
ve Wennsu im Pitztal

Velmi pěkný ho-
tel leží v  centru 
vesničky Wenns. 
V  hotelu je hala 
s  recepcí,výtah, 
jídelna, restau-
race, bar, kavár-
na, wi-fi zdarma, 

u  domu je parkoviště. 2-4 lůž. pokoje mají 
vlastní soc. zařízení, TV-Sat, fén, rádio a balkon. 
Hosté mohou využívat vnitřní bazén 6  x  4 m 
a  wellness se saunou, párou, infrakabinou 
a odpočívárnou (wellness přístupné od 16 let). 
Stravování je formou polopenze – snídaně 
bufet, večeře menu o  4 chodech s  možností 
výběru u  hlavního jídla, salátový bufet. Děti 
do 12,9 let 
ubyt. na 3. 
a  4. lůžku 
mají pobyt 
s  polopen-
zí zdarma.

Hotel Edelweiss v Nauders
Období 2015 Dospělí 
06.06.-11.07. 1 370
11.07.-22.08. 1 570
22.08.-03.10. 1 370

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubyt. na přist. v 1lůž. pokoji a na 3. nebo 4. lůžku 
do 9,9 let zdarma, 10-13,9 let 50%, ostatní na přistýlce 30%.
Příplatky: komplexní poj. viz str 2, pobyt. taxa 2 Euro/od 
15 let a noc, 1 lůž. pokoj bez příplatku, malý pes 5 Euro/den.
Upozornění: v obdobích 06.06.–13.06. a 26.09.–03.10.15 
platí 7=6, po  celou sezonu minimální počet nocí 2 a  ná-
stupní dny na ubytování každý den.

Hotel Ad Laca v See im Paznauntal

Období 
2015

Dospělí  
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji
14.06.-12.07. 1 370 1 450
12.07.-23.08. 1 530 1 570
23.08.-20.09. 1 370 1 450

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s roz-
šířenou polopenzí, letní kartu Silvrettacard, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 11,9 let zdarma, 
12-16,9 let 50%, ostatní na přistýlce 10%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2, pobytová 
taxa 1,7 Euro/od 15 let a noc.
Upozornění: po celou sezonu min. počet nocí 3 a nástupní 
dny na ubyt. každý den, v obdobích 14.06.-12.07. a 23.08.-
20.09.15 platí 7=5, v  obdobích 12.07.-23.08.15 platí 7=6 
a po celou sezonu platí 4=3 při pobytu neděle - čtvrtek.  

Hotel Tchirgantblick ve Wennsu

Období 
2015

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji
11.06.-05.07. 1 490 1 600
05.07.-23.08. 1 640 1 770
23.08.-25.10. 1 490 1 600

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s po-
lopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 12,9 let zdar-
ma, 13-15,9 let 50%, ostatní na přistýlce 30%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2, pobytová 
taxa 2 Euro/od 15 let a noc, malý pes 10 Euro/den.
Upozornění: v obdobích 11.06.-05.07. a 23.08.-25.10.15 
platí 7=6, po celou sezonu minimální počet nocí 3 a ná-
stupní dny na ubytování každý den.
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Údolí Ötztal a Stubaital
Údolí Ötztal je neodolatelný ráj pro ty, kteří milují vysokohorskou turistiku, překrásnou přírodu a jedinečnou flóru i faunu. Městečko Längenfeld 
leží uprostřed tohoto údolí. Zde se nacházejí jedny z nejmodernějších termálních lázní v Rakousku Aqua Dom. Malebná vesnička Vent (1.900 m) 
leží na samotném konci údolí Ötztal. Pohoda a jedinečná vysokohorská krajina vás zde chytne za srdce. V okolí vede několik cest k vysokohorským 
chatám jako je např. Martin-Buschhütte, Hochjochhospitz nebo Breslauerhütte, která leží na úpatí hory Wildspitze. V údolí je několik lanovek 
s letním provozem, které vás vyvezou na různé vyhlídky do 3.000 m, ze kterých jsou nádherné výhledy na ötztalský svět ledovců a majestátní tříti-
sícovky. Doporučujeme zakoupit letní kartu „Ötztalcard“, která umožnuje jejich využívání zdarma. Široké údolí Stubaital leží jen cca 20 km jižně 
od metropole Tyrolska Innsbrucku. Na konci údolí je majestátní ledovec Stubai, kam je možné vyjet lanovkami na vyhlídku až do výšky 3.210 m. 
V údolí jsou ještě další 3 oblasti, kde je možné podniknout horský výšlap s pomocí lanovek – vesničky Mieders, Fulpmes a Neu stift. Za návštěvu 
určitě stojí vodopád Grawa Wasserfall i nově otevřený areál s bazény a saunami v Telfes – StuBay. Pokud dáváte přednost horským kolům, věřte, 
že toto údolí je pro vás to pravé – Stubaitalem vede síť 720 km tratí pro horská kola různých obtížností. Zpestřením dovolené může být třeba 
návštěva Innsbrucku, kam se nemusíte vydávat autem, ale kam je možné pohodlně dojet z Fulpmesu vlakem – úzkokolejkou.

Gasthof Weisskugel *** ve Ventu
Útulný gasthof 
leží v  centru 
Ventu a  je ide-
álním místem 
pro podnikání 
horských túr 
v  okolí, např. 
do údolí Rofen-

tal nebo na různé vysokohorské chaty v okolí. 
Místní lanovka, obchody, restaurace a stanice 
autobusu do  Söldenu jsou v  bezprostřední 
blízkosti. V gasthofu je malá recepce, restaura-
ce, zimní zahrada, letní terasa. Wi-fi za popla-
tek. Parkoviště je u  gasthofu. K  dispozici jsou 
pěkné 2-3 lůžkové pokoje s  vlastním soc. za-
řízením, kabelovou TV a  některé s  balkonem. 
Stravování je formou rozšířené polopenze – 
snídaně formou bufetu, ze snídaně je možné 
si připravit obědový balíček a  večeře formou 
menu o 3 chodech. Infrasauna za poplatek. 3x 
týdně je k  večeři 
i  salátový bufet. 
Dítě do  11,9 let 
ubytované na 3. 
lůžku má pobyt 
s rozšířenou po-
lopenzí zdarma.

Hotel Brennerspitz **** v Neustiftu
Hotel má klidnou 
polohu uprostřed 
údolí Stubaital, 
v části Milders, cca 
2 km od centra Ne-
ustiftu. V hotelu je 
hala s  recepcí, vý-

tah, jídelna, restaurace, kavárna, wi.-fi zdarma, 
parkoviště. 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní soc. 
zařízení, TV-Sat, fén a  balkon. Hosté mohou 
využívat vnitřní bazén 13 x 8 m a  wellness se 

saunou, infrakabinou, párou a  odpočívárnou 
(děti do 14 let vstup jen v doprovodu rodiče). 
K půjčení je zdarma i 10 kol pro hosty. Stravo-
vání je formou polopenze – snídaně bufet, od-
poledne se podávají koláče, večeře menu o 4 
chodech s možností výběru z 3 hl. jídel, saláto-
vý bufet. Karta Stubaicard je za malý poplatek.

Gasthof – penzion Bergheimat ***  
v Längenfeldu – all inclusive

Tradiční gasthof leží 
uprostřed Ötztal-
ského údolí,v Hube-
nu, cca 4 km od Län-
genfeldu, kde jsou 
termální lázně Aqua 
Dom. V  domě je jí-
delna, bar a  menší 

parkoviště. 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní 
soc. zařízení a TV-Sat. Ubytování může být i ve-
dlejších budovách gasthofu, stravování je pak 
vždy v  hlavní budově. Hosté mohou v  rámci 
týdenního pobytu využívat zdarma 1x saunu 
a  zdarma je možné půjčit si v  hotelu i  kola. 
Stravování je formou all inclusive – snídaně 
bufet, lehký oběd (studené obložené chleby, 
tousty nebo svačinový balíček), odpoledne 
se podává káva, koláče a  zmrzlina pro děti, 
večeře menu o 3 chodech. Od 10.00 do 21.00 
hodin jsou k  dispozici nápoje jako točené 
pivo, stolní víno, 
káva, čaj, voda, šťá-
va pro děti.  Děti 
do 12,9 let ubyto-
vané na 3. a 4. lůž-
ku mají pobyt s all 
inclusive zdarma. Gasthof Weisskugel ve Ventu

Období 
2015

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 
pokoji bez 

balkonu

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji s bal-
konem

06.06.-04.07. 1 090 1 180
04.07.-22.08. 1 300 1 380
22.08.-23.09. 1 090 1 180
23.09.-30.09. 980 1 060

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s roz-
šířenou polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na  3. lůžku do  11,9 let zdarma,  
12-15,9 let 50%, ostatní na přistýlce 30%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2, pobytová 
taxa cca 1,4 Euro/od 15 let a noc, malý pes 8 Euro/den.
Upozornění: v obdobích 06.06.-04.07. a 22.08.-30.09.15 
platí 7=6, po celou sezonu minimální počet nocí 3 a ná-
stupní dny na ubytování každý den.

Hotel Brennerspitz v Neustiftu

Období 
2015

Dospělí  
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji
03.06.-11.07. 1 750 1 970
11.07.-22.08. 1 940 2 160
22.08.-03.10. 1 750 1 750
03.10.-01.11. 2 090 2 320

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 2,9 let zdar-
ma, 3-6,9 let 85%, 7-12,9 let 50%, 13-15,9 let 30%, 
ostatní na přistýlce 20%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2, povinný 
paušální poplatek za  kartu Stubaicard 4 Euro/do-
spělí/noc, děti 10-15,9 let 2 Euro/noc, pobytová taxa 
2,8 Euro/od 15 let a noc, malý pes 3,6 Euro/den.
Upozornění: po  celou sezonu minimální počet nocí 
2 a nástupní dny na ubytování každý den.

Gasthof – penzion Bergheimat v Längenfeldu

Období 
2015

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji/
balkon

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji/
balkon

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 
pokoji/bez 

balkonu
27.06.-15.08. 1 500 1 590 1 420
15.08.-26.10. 1 460 1 550 1 380

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all 
inclusive, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 12,9 let zdar-
ma, 13-16,9 let 50%, ostatní na přistýlce 20%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2, pobytová 
taxa 1,9 Euro/od 14 let a noc, malý pes 5 Euro/den.
Upozornění: v  období 11.08.-25.10.15 platí 14=10, 
v  období 03.10.-25.10.15 platí 7=5, po  celou sezonu 
minimální počet nocí 3 a nástupní dny na a výstupní 
dny z ubytování každý den kromě pátku.
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Hory, jezera, Mozartovo město – v Salcbursku najdete vše, co si jen pro pestrou letní dovolenou můžete přát. Čeká na vás pohádková kra-
jina s průzračnými jezery a majestátními horskými štíty, loukami i malebnými vesničkami. Nezáleží na tom, zda se rozhodnete pro aktivně 
strávenou dovolenou v horách, pro rodinnou dovolenou v apartmánech nebo pro lenošení u jezera, v Salcbursku můžete mít ode všeho 
trochu. Záleží jen a jen na vás, co si vyberete.

Salzburger Sportwelt
Oblast Salzburger Sportwelt leží jižně od Salcburku a její velkou výhodou je dobrá dostupnost po dálnici. V této pestré oblasti najdete jezera, 
louky, lesy, hory, ale prochází jí i pohodlná Tauernská a Ennstalská cyklostezka. Oblast je vklíněna mezi masivy Radstadských Taur, Dachsteinského 
masivu, masivu Hochkönigu a Tennengebirge a čeká zde na vás na 1 000 km značených turistických cest. Samozřejmostí je provoz lanovek s letním 
provozem, které vám ulehčí putování po horách. Oblast je rájem pro rodinnou dovolenou, dětské parky s různými atrakcemi ve Flachau, Wagrainu 
a Alpendorfu nadchnou děti opravdu všech věkových kategorií. Pokud se budete chtít během své letní dovolené osvěžit, příležitost budete mít 
ve venkovních koupalištích ve Filzmoosu, Radstadtu, Wagrainu nebo Ebenu. Při nepřízni počasí můžete navštívit termální lázně v Altenmarktu. 
Při pobytu v této oblasti doporučujeme zakoupení „Salcburské karty“, která vám umožní využívat zdarma většinu zdejších lanovek a koupališť.

Salcbursko – malý ráj v srdci Alp

Hotel Erika *** ve Wagrainu

Příjemný rodinný hotel se nachází na klidném 
a  slunném místě, 200 m od  centra Wagrainu 
a Vodního světa Wasserwelt Amade, kam mají 
hosté hotelu vstup zdarma. V hotelu je jídelna, 
bar, wi-fi zdarma, dětská herna, terasa. U domu 
je zahrada na  opalování a  parkoviště. Hosté 
mají k  dispozici saunu, páru, stolní tenis, ku-
lečník a hotel půjčuje kola zdarma. 2-4 lůžkové 
pokoje mají vlastní sociální zařízení, kabelovou 
TV, fén a balkon. 3 a 4. lůžko je rozkládací gauč 
nebo palanda. Stravování je formou rozšířené 
plné penze – snídaně formou bufetu, obědový 
balíček si hosté sami připraví u snídaně, mezi 
15.30-17.00 hodinou se podávají koláče, ve-
čeře je menu o 3 chodech s možností výběru 
z  3 hlavních jídel, salátový a  dezertový bufet. 
K večeřím se podává 1 nápoj zdarma (1/4 l vína 
nebo malé pivo a šťávy pro děti).

Hotel Alpenkrone **** ve Filzmoosu

Pěkný hotel má klidnou polohu ve  svahu 
u lesa, cca 1,5 km od centra Filzmoosu. V hote-
lu je hala s recepcí, výtah, jídelna, restaurace, 
dětská herna, v prostoru recepce je k dispozici 
zdarma wi-fi.  2-3 lůžkové útulné pokoje mají 
vlastní soc. zařízení, TV-Sat a  balkon. Hosté 
mají k  dispozici vnitřní bazén 5 x 8 m a  well-
ness s párou, saunou. Do wellness mohou děti 
od 12 let, vstup do bazénu je věkově neome-
zen, pouze v  doprovodu rodiče. Stravování 
je formou polopenze – snídaně bufet, večeře 
menu o 4 chodech s možností výběru u hlav-
ního jídla, někdy se salátovým bufetem. 

Apartmány Austria ve Flachau
Pěkný apartmá-
nový dům leží 
na klidném místě 
ve Flachau. Cent-
rum městečka 
s  obchody, re-
stauracemi, vel-
ké dětské hřiště 

a lanovka jsou vzdáleny 300-500 m. Cyklistická 
stezka vede kousek od domu. U apartmánů je 
solárně vyhřívaný bazén 7 x 3,5 m, houpačky, 
klouzačka, pískoviště, k dispozici je i stolní te-
nis, trampolína a parkoviště. Každý apartmán 
má vlastní soc. zařízení, kabelovou TV, rádio, 
balkon, ve vybavených kuchyních je el. dvou-
vařič, wi-fi za poplatek 10 Euro/týden. 
Apartmán pro 2-3 osoby: cca 30 m2, dvou-
lůžková ložnice, obytná kuchyně s  gaučem 
pro 1 osobu.
Apartmán pro 2-4 osoby: cca 40 m2, 1x dvou-
lůžková ložnice, obytná kuchyně s  gaučem 
pro 2 osoby, myčka nádobí.
Apartmán pro 4-6 osob: cca 60 m2, 2x dvou-
lůžková ložnice, obytná kuchyně s  gaučem 
pro 2 osoby, myčka nádobí.

Hotel Erika ve Wagrainu
Období 2015 Dospělí 
14.05.-04.07. 1 400
04.07.-29.08. 1 630
29.08.-03.10. 1 400

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s  rozšířenou plnou penzí a  nápojem u  večeře, vstup 
na místní koupaliště, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 7,9 let zdar-
ma, 8-14,9 let platí cenu 480 Kč/noc, dospělí na přistýl-
ce platí cenu 800 Kč/noc.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2, pobytová 
taxa 1 Euro/od 15 let a noc, 1 lůžkový pokoj bez příplatku.
Upozornění: po  celou sezonu minimální počet nocí 
3 a nástupní dny na ubytování každý den, v obdobích 
14.05.-23.05., 30.05.-04.07. a 29.08.-03.10.15 platí 7=6, 
pes není možný.

Hotel Alpenkrone ve Filzmoosu
Období 2015 Dospělí 
23.05.-11.07. 1 300
11.07.-08.08. 1 380
08.08.-26.09. 1 300

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na  3. lůžku do  5,9 let zdarma, 
6-12,9 let 70%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 
9 Euro/den.
Upozornění: po  celou sezonu platí pobyty na  4 noci 
(sobota-středa) nebo na  3 noci (středa-sobota) nebo 
týdenní pobyty s nástupním dnem na ubytování sobo-
ta a středa, v obdobích 23.05.-20.06. a 25.07.-26.09.15 
platí 7=6.

Apartmány Austria ve Flachau

Období 
2015

Apartmán 
pro 2-3 
osoby

Apartmán 
pro 2-4 
osoby

Apartmán 
pro 4-6 

osob
09.05.-27.06. 4 290 4 890 7 190
27.06.-22.08. 7 390 10 100 13 200
22.08.-12.09. 5 000 5 790 8 590

Ceny na  apartmán a  týden v  Kč zahrnují: týdenní 
pronájem apartmánu, závěrečný úklid apartmánu.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2, pobytová 
taxa 1,2 Euro/od 15 let a noc, spotřeba energií 17 Euro/
apartmán a  pobyt, ložní prádlo 7 Euro/set nebo 
vlastní, ručníky vlastní, malý pes 7 Euro/den, v létě se 
v  apartmánech netopí, topení je na  přání klienta za-
pnuto za poplatek 3 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu platí počet nocí 7 a ná-
stupní den na ubytování sobota.
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Zell am See a okolí
Pokud si pro svou dovolenou zvolíte oblast v okolí Zellského jezera, budete mile překvapeni velmi pestrou nabídkou tohoto malebného regio-
nu. V horkých letních dnech se můžete koupat na jedné ze 6 pláží u Zellského jezera nebo na venkovních koupalištích. Kryté bazény jsou v Zell 
am See i v Kaprunu. Na kraji Kaprunu vyrostly na podzim 2010 velmi moderní lázně Tauern Spa, kde jsou venkovní a vnitřní bazény s různými 
teplotami, zóna se saunami, dětský svět s atrakcemi. Region je také rájem pro turisty i cyklisty. Údolím vedou pohodové cyklostezky, které jsou 
z větší části vhodné i pro bruslaře. Návštěva vysokohorské silnice Grossglockner Hochalpenstrasse s překrásnými panoramaty může být jedním 
z nezapomenutelných zážitků vaší dovolené. Dalším výletním cílem můžou být přehrady nad Kaprunem, plavba výletní lodí po jezeře. V rámci 
dovolené se můžete také věnovat golfu. Tato oblast je dobrým výchozím místem pro výlety po širším okolí, můžete dojet ke Krimmelským vo-
dopádům nebo třeba do bavorského Berchtesgadenu.

Hotel Lukasmayr ***  
v Brucku – all inclusive

Rodinný ho-
tel leží v  cen-
tru městečka 
Bruck, které je 
vzdáleno cca 
4 km od  Zell-
ského jeze-
ra. Pár metrů 
od hotelu vede 
Tauernská cy-

klostezka. Veřejné koupaliště se skluzavkou, 
minigolfem a  tenisovými kurty je cca 400 m 
od hotelu. V hotelu je vstupní hala s krbem, re-
staurace s barem a pivnicí, kavárna, výtah, her-
na pro děti, terasa a  parkoviště. Za  poplatek 
mohou hosté využívat internetový koutek. 2-4 
lůžkové pokoje mají vlastní soc. zařízení, kabe-
lovou TV a některé i balkon. V rámci týdenního 
pobytu můžete využívat 2x týdně saunu, fit-
ness (16.30–18.00 hodin) nebo si půjčit kola. 
Stravování je formou all inclusive – snídaně 
bufet, lehký oběd (12.30-13.30 hodin) nebo 
svačinový balíček, mezi 15.30-16.30 hodinou 
se podává káva, čaj a koláče, večeře menu o 3 
chodech, salátový bufet. Od  09.00 do  21.00 
hodin jsou k  dispozici nápoje jako pivo, stol-
ní víno, káva, nealko z nápojového baru. Děti 
do 11,9 let ubytované na  3. a 4. lůžku mají 
pobyt s all inclusive zdarma. 

Gasthof Limberghof ***  
v Zell am See

Rodinou vedený 
gasthof s  dlou-
hou tradicí leží 
cca 3 km od cen-
tra Zell am See 
a cca 2 km od je-
zera. U  domu je 
velká zahrada 

s  venkovním bazénem 10 x 5 m, slunečníky 
a  lehátky na opalování. V gasthofu je jídelna, 
restaurace, dům má i vlastní palírnu a na po-
zemku je i rybníček s rybami. Děti mají na za-
hradě houpačku, klouzačku, pískoviště a malé 
ZOO s domácími zvířátky. 2-4 lůžkové, tradičně 
zařízené, pokoje mají vlastní sociální zařízení 
a kabelovou TV. Hosté mohou využívat i sau-
nu. Stravování je formou polopenze – snídaně 
bohatý bufet s biokoutkem, večeře menu o 3 
chodech s možností výběru z 2 hlavních jídel. 
V závislosti na počasí se koná 1x týdně večeře 
formou grilování (dle počasí) a 1x týdně mají 
hosté možnost povečeřet vlastnoručně vylo-
venou rybu (pátek), v  gasthofu se vaří z  ho-
vězího a vepřového masa z domácího chovu 
majitelů. Hosté mají 25% slevu na  greenfee 
na  golfovém hři-
šti, které je hned 
naproti gasthofu. 
Děti do  8,9 let 
ubytované na  3. 
a  4. lůžku mají 
pobyt s  polopen-
zí zdarma. 

Hotel Martha ***+ v Zell am See
Pěkný hotel 
leží nad cent-
rem města Zell 
am See, kousek 
od  nástupní 
stanice lanovky 
na  Schmitten-
höhe. Centrum 

města s  obchody, pláž u  jezera, cyklostezka 
a  veřejný bazén jsou vzdáleny cca 1,5 km od  
hotelu. V  hotelu je hala, výtah, místnost, kde se 
podávají snídaně, kolárna, sauna a  pára, tera-
sa, zahrada s  lehátky, stolní tenis, velké dětské 
hřiště, minifarma se zvířátky. U  hotelu je par-
koviště. Ubytování je ve 2-4 lůžkových pokojích 
s balkonem, 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní soc. 
zařízení, fén, rádio, TV-Sat, možnost připojení 
k wi-fi za poplatek. V hotelu se podávají snída-
ně, které jsou formou bohatého bufetu. Večeře 
(menu o 3 chodech s možností výběru hlavní-
ho jídla a salátový bufet) je možné si přikoupit 
a probíhají na sesterském hotelu Schmittenhof, 
který je vzdálen 250 m od hotelu Martha. Hosté 
mají v ceně pobytu letní kartu Zell am See – 
Kaprun, která umožňuje využívat místní lanov-
ky, pláže, zahrnuje vstupy na  zajímavá místa 
v  okolí, např. do  soutěsek nebo na  přehrady 
nad Kaprunem. Tato karta vám ušetří během 
vaší dovolené značné finanční prostředky. Děti 
do 12,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku mají 
pobyt se snídaní (polopenzí) zdarma.

Hotel Martha v Zell am See
Období 2015 Dospělí 
14.05.-19.07. 1 310
19.07.-23.08. 1 790
23.08.-04.10. 1 310

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování se 
snídaní, kartu Zell am See – Kaprun, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 12,9 let zdar-
ma, 13-15,9 let 50%, ostatní na přistýlce 20%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2, 1 večeře 
390 Kč/dospělí, děti do 12,9 let večeře zdarma, děti 13-
15,9 let 195 Kč, pobytová taxa 1,2 Euro/od 16 let a noc, 
malý pes 8 Euro/den.
Upozornění: v  obdobích 14.05.-19.07. a  23.08.-
04.10.15 platí 7=6 a  navíc 5=4 při pobytech neděle 
- pátek, po celou sezonu minimální počet nocí 2 a ná-
stupní dny na ubytování každý den.

Hotel Lukasmayr v Brucku – all inclusive

Období 
2015

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí  
ve 2-4 lůž. poko-

ji s balkonem
23.05.-11.07. 1 350 1 590
11.07.-22.08. 1 420 1 760
22.08.-05.09. 1 350 1 590
05.09.-03.10. 1 180 1 390

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all 
inclusive, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 11,9 let zdar-
ma, 12-15,9 let 50%, ostatní na přistýlce 30%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 
7 Euro/den.
Upozornění: v obdobích 23.05.-04.07. a 29.08.-03.10.15 
platí 7=6, v období 27.06.-05.09.15 platí 10=9, po celou 
sezonu min. počet nocí 4 a nástupní dny na ubytování 
každý den.

Gasthof Limberghof v Zell am See

Období 
2015

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji
01.05.-27.09. 1 320 1 350

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnuje: 1x ubytování 
s polopenzí, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 8,9 let zdar-
ma, 9-15,9 let 50%, ostatní na přistýlce 20%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2
Upozornění: po  celou sezonu minimální počet nocí 
3 a nástupní dny na ubytování každý den, v obdobích 
01.05.–05.07. a 30.08.-27.09.15 platí 7=6 a 4=3 při po-
bytu neděle - čtvrtek, malý pes je možný bez poplatku.
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Rauris, Maria Alm a Saalbach – Hinterglemm
Rauris je dlouhé a překrásné údolí v NP Vysoké Taury. Nad údolím se tyčí majestátní hora Sonn-
blick (3.019 m) s nejvýše položenou meteorologickou stanicí v Evropě. O údolí se někdy mluví 
jako o „zlatém údolí“, v minulosti se zde těžilo zlato. V Raurisu je pohoda a klid, není to oblast 
masového turismu, ale v žádném případě tu nepoznáte nudu. Je to ideální místo pro ty, kdo 
chtějí chodit po horách, obklopeni opravdu jedinečnou přírodou. V údolí je v provozu lanovka 
Hochalmbahn. V městečku Rauris je pěkné venkovní koupaliště. Překrásná horská vesnice Ma-
ria Alm leží uprostřed impozantních hor. Louky a překrásné výhledy, to vše představuje dovo-
lenou v horách. Jak v Raurisu, tak i v Maria Alm bychom vám doporučili zakoupení Salcburské 
karty. Oblast Saalbach – Hinterglemm je pravým místem pro rodinnou dovolenou s dětmi. 
Najdete cesty speciálně připravené pro děti s  různými atrakcemi a  několik lanovek s  letním 
provozem, které máte zdarma v rámci karty „Jockercard“. Pokud budete chtít zažít o dovo-
lené trochu adrenalinu, navštivte lanový park na konci údolí nebo se projděte po dřevěných 
mostkách nad vrcholky stromů. Během horkých letních dnů láká k osvěžení pěkné koupaliště 
se spoustou atrakcí v Saalbachu. Oblast je také oblíbená mezi milovníky horských kol – je zde 
jedinečná síť tras pro horská kola a bike park nad Leogangem. V okolí můžete navštívit několik 
soutěsek nebo Lamprechtskou jeskyni. Výlet si můžete udělat také do Zell am See a Kaprunu.

Gasthof Unterberg v Maria Alm
Období 2015 Dospělí 
17.05.-05.07. 1 260
05.07.-23.08. 1 550
23.08.-05.10. 1 260

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí včetně 1 nápoje u večeře, pobytovou taxu, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na přistýlce v 1 lůžkovém pokoji 
a na 3. a 4. lůžku ve 2-4 lůžkovém pokoji do 8,9 let zdar-
ma, 9-15,9 let 50%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2, 1 lůžkový 
pokoj 240 Kč/noc, malý pes 5 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den.

Hotel Gamshang v Hinterglemmu
Období 2015 Dospělí 
18.06.-15.07. 1 460
15.07.-22.08. 1 540
22.08.-16.09. 1 460

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, kartu „Jockercard“, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 10,9 let zdar-
ma, 11-15,9 let 50%, ostatní na přistýlce 10%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2, pobytová 
taxa 1,1 Euro/od 15 let a noc, malý pes 7 Euro/den.
Upozornění: po  celou sezonu platí 7=6, minimální 
počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den.

Gasthof Unterberg *** v Maria Alm

Tradiční gasthof má klidnou a slunečnou po-
lohu cca 1 km od  centra Maria Alm. V  hotelu 
je recepce, jídelna, kavárna, výtah, parkoviště. 
Dětské hřiště je 100 m od hotelu. 2-4 lůžkové 
pokoje mají vlastní soc. zařízení, kabelovou TV, 
rádio a  balkon. Při týdenním pobytu mohou 
hosté využívat 3x týdně saunu a páru. Stravo-
vání je formou polopenze – snídaně bufet, ve-
čeře menu o 3 chodech, salátový bufet. K ve-
čeřím se podává 1 nápoj zdarma (sklenka vína, 
pivo, káva, čaj a nealko). Děti do 8,9 let uby-
tované na  3. 
a 4. lůžku mají 
pobyt s  polo-
penzí a  nápo-
jem u  večeře 
zdarma. 

Hotel Kristall **** v Raurisu 

Hotel s  příjemnou atmosférou má klidnou 
polohu 400 m od  centra Raurisu. V  hotelu je 
recepce, výtah, jídelna, bar, kolárna, wi-fi zdar-
ma, parkoviště. Pokoje mají vlastní soc. zaříze-
ní, kabelovou TV, fén. Pokoje pro 3-5 osob jsou 
2 místnosti. Hosté mají k dispozici pěkné well-
ness (sauna, pára, infrakabina), vnitřní bazén 
spojený s venkovním (děti vstup jen v dopro-
vodu rodičů). Stravování je formou polopen-
ze – snídaně bufet, večeře menu o 4 chodech 
s možností výběru hlavního jídla (od 2. dne), 
salátový bufet. Děti do  10,9 let ubytova-
né na 3. a 4. lůžku ve 2-4 lůžkovém pokoji 
a na 4. a 5. lůžku v 3-5 lůžkovém pokoji mají 
ubytování s polopenzí zdarma.

Hotel Gamshang ***  
v Hinterglemmu

Příjemný hotel 
leží v  centru 
H i n t e r g l e m -
mu, cca 100 m 
od  lanovky Rei-
terkogelbahn. 
V hotelu je hala 
s  recepcí, jídel-
na, bar, výtah, 

kolárna, parkoviště. 2-4 lůžkové pokoje mají 
vlastní soc. zařízení, kabelovou TV, fén a  ně-
které i balkon. Hosté starší 16 let mohou využí-
vat páru, saunu, infrakabinu. Stravování je for-
mou polopenze - snídaně bufet, večeře menu 
o  3 chodech nebo bufet. Hosté mají v  ceně 
pobytu kartu „Jokercard“ (využívání lano-
vek, místních 
autobusů, kou-
paliště s  atrakce-
mi Käpt‘n Hook 
v  Saalbachu). 
Děti do  10,9 let 
ubytované na 3. 
nebo 4. lůžku 
mají pobyt s po-
lopenzí zdarma.

Hotel Kristall v Raurisu

Období 
2015

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji

Dospělí 
ve 3-5 lůž. 

pokoji
07.06.-28.06. 1 540 1 670
28.06.-23.08. 1 750 1 990
23.08.-29.10. 1 630 1 750

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku ve 2-4 lůž. pokoji 
a na 4. a 5. lůžku ve 3-5 lůž. pokoji do 10,9 let zdarma, 
11-16,9 let 50%, ostatní na přistýlce 30%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2, pobytová 
taxa 1,1 Euro/od 15 let a  noc, malý pes 10 Euro/den 
(pouze na vyžádání).
Upozornění: v  období 07.06.-04.07.15 platí 7=6, 
po celou sezonu platí pobyty na 3 noci (čtvrtek - nedě-
le) a na 4 noci (neděle - čtvrtek) nebo týdenní pobyty 
s nástupními dny na ubytování neděle a čtvrtek.

Další nabídku ubytování  
v celém Rakousku najdete  

na www.rakousko-dovolena.cz
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Tato země leží mezi Šumavou a pohořím Dachstein. Rozmanitý ráz krajiny a krásná příroda umožňují prožít návštěvníkům dovolenou plnou 
zážitků. Oblast je cyklistickým rájem a  zároveň oázou wellnessu. Kdo touží po  kultuře, ten nepřijde zkrátka. Za  návštěvu stoji města Wells, 
Freistadt, Passov, Linz, barokní perla na Innu Schärding nebo klášter Engelszell. Solná komora patří mezi nejkrásnější a zároveň nejnavštěvo-
vanější regiony. Jedinečnost tohoto regionu spočívá v kombinaci překrásné hornaté krajiny, křišťálově čistých jezer a malebnosti zdejších měst 
a  obcí. Mezi nejznámější jezera patří Wolfgangsee, Attersee, Traunsee, Mondsee, Hallstättersee, Gosausee nebo Fuschlsee. Oblíbená jezera 
jsou skvělá ke koupání, na větších jezerech jezdí i výletní lodě. Pokud dáváte přednost návštěvě kulturních památek a zajímavých měst, musíte 
určitě navštívit Hallstatt, Bad Ischl či St. Wolfgang. Dovolenou v Solné komoře si můžete zpestřit návštěvou některé ze zdejších jeskyní v masivu 
Dachstein, solného dolu v Hallstattu, vyjížď kou zubačkou na vrchol Schafberg nebo můžete navštívit necelých 40 km vzdálený Salcburk.

Horní Rakousko a Solná komora

Hotel Carossa ***  
v Abersee u jezera Wolfgangsee

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

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

Hotel Stefanihof ***  
ve Fuschl am See

Tradiční hotel má hezkou polohu přímo u  je-
zera Fuschlsee, cca 200 m od centra městečka 
Fuschl. V  hotelu je jídelna, restaurace a  men-
ší parkoviště. Hosté mají volný vstup na  cca 
300 m vzdálenou veřejnou pláž se skluzavkou 
pro děti. Hosté obdrží kartu Salzkammergut-
card, se kterou mají slevy na vstupy v této ob-
lasti. Pokoje mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat, 
rádio, wi-fi zdarma. Rodinné pokoje tvoří pak 
2  místnosti, vedle sebe nebo naproti sobě. 
Stravování je formou polopenze – snídaně 
bufet, večeře menu o  4 chodech s  možností 
výběru u hlavního jídla (od 2. dne), k večeřím 
mezi 18.30-20.00 hodin jsou zdarma k dispozi-
ci nealko nápoje. Děti mají celý den k dispozici 
šťávy. Děti do 11,9 let ubyt. na 3. a 4. lůžku 
mají pobyt s polopenzí zdarma.

Mühlviertel a jezera Wolfgangsee a Fuschlsee
Mühlviertel neboli Mlýnská čtvrť leží v severní části země a přímo hraničí s Německem a naší re-
publikou. Krajina je zde zvlněná a protíná jí majestátní Dunaj, který patří mezi přední lákadla této 
oblasti. Podél Dunaje vede mezinárodní cyklostezka a jezdí po něm výletní lodě. Pokud pojedete 
na dovolenou s dětmi, určitě budou nadšené ve vodním „Světě pirátů“ v Bad Schallersbachu. Pře-
krásné, průzračně čisté jezero Wolfgangsee leží na hranicích Horního Rakouska a Salcburska a je 
obklopeno horami. Nejnavštěvovanějším městečkem je malebný St. Wolfgang. Z tohoto městeč-
ka jezdí již od roku 1893 zubačka na horu Schafberg, z které je překrásný výhled na celou Solnou 
komoru. Jezero Fuschlsee má v létě teplotu vody 24 stupňů. Okolo jezera vede turistická i cyk-
listická trasa a je vhodná i pro rodiny. Na trase naleznete také zámeckou rybárnu, s rybími speci-
alitami. Nebudete-li chtít absolvovat celou trasu pěšky, můžete v její části využít lodní dopravu.

Hotel Carossa u jezera Wolfgangsee
Období 2015 Dospělí 
15.04.-27.06. 1 420
27.06.-29.08. 1 520
29.08.-17.10. 1 420

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 11,9 let zdarma, 
12-15,9 let 30%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2, 1 lůžkový po-
koj 240 Kč/noc, malý pes 5 Euro/den.
Upozornění: v  obdobích 15.04.-27.06. a  29.08.-17.10.15 
min. počet nocí 3 a nástupní dny na ubyt. každý den, v ob-
dobí 27.06.-29.08.15 minimální počet nocí 4 a  nástupní 
dny na ubyt. každý den, v období 12.09.-17.10.15 platí 7=6.

Hotel Stefanihof ve Fuschl am See

Období 
2015

Dospělí 
ve 2 lůž. 

pokoji bez 
balkonu

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji 
s balkonem

Dosp. 
v rodin-

ném 
pokoji

04.04.-01.05. 1 280 1 360 1 640
01.05.-30.05. 1 260 1 340 1 620
30.05.-04.07. 1 380 1 460 1 750
04.07.-29.08. 1 500 1 590 1 870
29.08.-26.09. 1 380 1 460 1 750
26.09.-16.10. 1 260 1 340 1 620

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 11,9 let zdar-
ma, 12-15,9 let 50% a ostatní na přistýlce 30%.
Příplatky: komplexní pojištěn viz strana 2, pobytová taxa 
cca 1,5 Euro/od 15 let a noc, malý pes pouze na vyžádání. 
Upozornění: v obdobích 04.04.-04.07. a 22.08.-16.10.15 
platí 7=6, min. počet nocí 3 a nástupní dny na ubyt. každý 
den, v obdobích 04.04.-14.05. a 30.08.-15.10.15 platí 4=3 
při pobytech neděle - čtvrtek, v  období 04.07.-22.08.15 
platí počet nocí 7 a nástupní dny na ubyt. středa a sobota.

Hotel Donauschlinge ****  
v Haibachu ob der Donau

Pěkný hotel leží 
cca 5 km od  Hei-
bachu, na  břehu 
Dunaje, v  jednom 
z  nejkrásnějších 
míst na řece. V ho-

telu je hala s recepcí, výtah, jídelna, restaura-
ce, kavárna, kolárna, wi-fi zdarma, dětské hři-
ště a parkoviště. U domu je zahrada s lehátky 
a  slunečníky. 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní 
soc. zařízení, fén, rádio a některé i balkon. Hos-
té mohou využívat pěkné wellness s venkov-
ním i  vnitřním bazénem, saunami a  odpočí-
várnou (děti do 16 let jen v doprovodu rodiče). 
Stravování je formou polopenze – snídaně bu-
fet, večeře menu o 3 chodech, salátový bufet. 
Děti do 11,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku 
mají pobyt s polopenzí zdarma.
Hotel Donauschlinge v Haibachu

Období 
2015

Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji

Dospělí 
ve 2-4 lůž. po-

koji/balkon
05.04.-13.04. 1 360 1 440 1 890
13.04.-05.07. 1 630 1 790 2 070
05.07.-30.08. 1 870 1 990 2 360
30.08.-31.10. 1 630 1 790 2 070

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 11,9 let zdar-
ma, 12-15,9 let 50%, ostatní na přistýlce 30%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2, pobyt. taxa 
1,5 Euro/od 10 let a noc, malý pes 10 Euro/den.
Upozornění: po  celou sezonu platí 4=3, 5=4, 6=5, 7=6, 
minimální počet nocí 2 a nástupní dny na ubyt. každý den.
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Oblast Národního parku Vysoké Taury je ideálním místem pro trávení aktivní dovolené spojené především s pěší turistikou. Obce Grosskirch-
heim, Kals i Mallnitz leží doslova obklopeny Národním parkem a jsou vynikajícími výchozími místy do jeho krásného nitra s 3 000 vrcholy 
a  ledovcovými jezírky. Mezi známé a  oblíbené výletní cíle této oblasti patří také vysokohorská silnice Grossglockner Hochalpenstrasse. 
Doporučit lze i návštěvu přehrady nad vrcholem Reisseck s pozoruhodnou zubačkou. 

Národní park Vysoké Taury

Hotel – penzion Hubertus *** 
v Mallnitzu – all inclusive

Pěkný dům leží cca 
500 m od  centra 
Mallnitzu a  100 m 
od veřejného bazé-
nu, kam mají hos-
té vstup zdarma. 
V domě je recepce, 
jídelna, u  domu je 

parkoviště, wi-fi zdarma. 2-3 lůžkové i rodinné 
pokoje pro 2-4 osoby mají vlastní soc. zařízení 
a TV-Sat. Rodinné pokoje jsou pak dva pokoje 
s  jedním společným soc. zařízením. Stravo-
vání je formou all inclusive – snídaně bufet, 
svačinový balíček, odpoledne se podává káva 
a koláče, večeře je menu o 3 chodech s mož-
ností výběru u  hlavního jídla, salátový bufet. 
Od 10.00 do 22.00 hodin jsou k dispozici nápo-
je jako pivo, víno a nealko. Hosté mají v ceně 
pobytu i  „Korutanskou kartu Národního 
parku Vysoké Taury“, se kterou mohou zdar-
ma využívat vybrané lanovky, bazény, mýtné 
silnice a  další atraktivity v  Korutanech. Děti 
do  12,9 let 
u b y t o v a n é 
na 3. a 4. lůž-
ku mají pobyt 
s all inclusive 
zdarma. 
Hotel – penzion Hubertus v Mallnitzu 

Období 
2015

Dospělí  
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí  
v rodinném 

pokoji
30.05.-06.06. 1 370 1 490
06.06.-04.07. 1 670 1 780
04.07.-22.08. 1 740 1 900
22.08.-19.09. 1 670 1 780
19.09.-03.10. 1 370 1 490

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  all 
inclusive, Korutanskou kartu Národního parku Vysoké Tau-
ry, vstup do místního bazénu, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 12,9 let zdar-
ma, 13-15,9 let 50%, ostatní na přistýlce 30%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 
možný bez poplatku.
Upozornění: v období 30.05.–27.06.15 platí 7=6, 4=3 
při pobytech neděle - čtvrtek, v období 12.09.-26.09.15 
platí 7=6, v období 12.09.-03.10.15 platí 4=3 při poby-
tech neděle - čtvrtek, v  období 26.09.-03.10.15 platí 
7=5, po celou sezonu minimální počet nocí 3 a nástup-
ní dny na ubytování každý den.

Hotel Grossglockner v Kalsu 

Období 
2015

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji

Dospělí 
v rodinném 

pokoji až 
pro 6 osob

21.06.-05.07. 10 120 12 390
05.07.-19.07. 12 530 14 790
19.07.-23.08. 13 670 16 490
23.08.-30.08. 12 530 14 790
30.08.-13.09. 10 120 12 390

Ceny na osobu a týden v Kč zahrnují: 7x ubytování 
s all inclusive, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3., 4., 5. a 6. lůžku do 11,9 let 
zdarma, 12-18,9 let 50%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2, pobytová 
taxa 2 Euro/od 15 let a noc.
Upozornění: po celou sezonu platí počet nocí 7 a ná-
stupní den na ubytování neděle, pes není možný.

Vital – hotel Post v Grosskirchheimu

Období 
2015

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí  
v pokoji  

pro 4 osoby

Dospělí 
v pokoji 

pro 5 osob
24.05.-19.07. 1 280 1 590 1 720
19.07.-23.08. 1 630 1 720 1 830
23.08.-11.10. 1 280 1 590 1 720

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s pl-
nou penzí vč. nealko nápojů u hl. jídel, Korutanskou kar-
tu NP Vysoké Taury, vstup na koupaliště, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na  3., 4. a  5. lůžku do  12,9  let 
zdarma, 13-17,9 let 50%, ostatní na přistýlce 30%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2, pobytová 
taxa 1,8 Euro/od 15 let a noc.
Upozornění: v obdobích 24.05.-21.06. a 23.08.-11.10.15 
platí 7=6, po celou sezonu min. počet nocí 3 a nástupní 
dny/odjezdové dny neděle a čtvrtek, pes není možný.

Hotel Grossglockner ***  
v Kalsu – all inclusive

Pěkný hotel leží 
v  centru horské 
obce Kals (1.325 
m), pod nejvyšší 
horou Rakouska 
- Grossglock ne -
rem, uprostřed 
nádherné přírody 

NP Vysoké Taury. V hotelu je hala s recepcí, jí-
delna, restaurace, bar, dětská herna, parkoviš-
tě a k dispozici je wi-fi zdarma. 2-4 i 4-6 lůžkové 
rodinné pokoje mají vlastní sociální zařízení, 
TV-Sat, balkon. Rodinné pokoje až pro 6 osob 
(35 m2) tvoří 2 místnosti, v jedné je dvoulůžko 
a v druhé, určené pro děti, může být i palanda, 
5. a 6. lůžko je přistýlka nebo rozkládací gauč. 
Hosté mají k dispozici saunu, ve vedlejší budo-
vě (vzdálené cca 20 m) pak i vnitřní bazén 5 x 
9 m (děti vstup jen v doprovodu rodiče). Stra-
vování je formou all inclusive – snídaně bufet, 
lehký oběd, mezi 16.00-17.00 hodinou se po-
dává svačina, večeře menu o 3 chodech s mož-
ností výběru u  hl. jídla, salátový bufet nebo 
jsou večeře formou bufetu. Od 10.00 do 21.00 
hodin jsou k dispozici nápoje jako pivo, stolní 
víno a nealko. Děti 
do 11,9 let ubyto-
vané na  3., 4., 5. 
a 6. lůžku v poko-
ji mají pobyt s  all 
inclusive zdarma. 

Vital – hotel Post ***  
v Grosskirchheimu

Hotel Post se na-
chází v  centru 
Grosskirchheimu, 
cca 300 m od  ven-
kovního koupališ-
tě, kam mají hos-
té vstup zdarma. 

V ceně pobytu je zahrnuta i „Korutanská karta 
Národního parku Vysoké Taury“. Hostům jsou  
k dispozici zdarma horská kola. Dříve býval ho-
tel zájezdním hostincem, dnes je z  něj pěkný 
hotel, ve  kterém nechybí recepce, jídelna, re-
staurace, pivnice, zahrada s  malým biotopem 
a hřiště pro děti. Hosté mají k dispozici pěkné 
„vital centrum“ se saunou, párou (vstup od 14 
let). Všechny pokoje mají vlastní soc. zařízení 
a  TV-Sat. K  dispozici jsou jak 2-3 lůžkové, tak 
i rodinné pokoje až pro 5 osob. Rodinné poko-
je pro 4 osoby tvoří dva dvoulůžkové pokoje, 
v  pokojích pro 5 osob je navíc přistýlka. Tyto 
pokoje mají vždy jen jedno společné soc. zaří-
zení a jsou spojené propojovacími dveřmi. Stra-
vování je formou plné penze – snídaně bufet, 
lehký oběd (např. polévka a  špagety), večeře 
menu o  3 chodech s  možností výběru, k  hl. 
jídlům jsou v ceně nealko nápoje (voda, limo, 
káva a  čaj). Děti 
do  12,9  let ubyto-
vané na  3., 4.  a  5. 
lůžku mají pobyt 
s plnou penzí včet-
ně nealko nápojů 
u  hl. jídel zdarma.
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Klubové hotely Alexandria
– oblíbená dovolená klientů CK Datour
s odletem z Pardubic

s odletem z Prahy, Brna a Ostravy

Katalogy s kompletní aktuální nabídkou si můžete vyzvednout 
a svůj zájezd koupit v prodejnách CK Datour. Využijte:

| slevy za včasný nákup
| děti zdarma
| senior program

a další slevy a výhody

Bulharsko:
 **** hotel Hermes Alexandria Club v Carevu
 **** hotel Merlin Alexandria Club v Lozenci
 ****+ hotel Žeravi Alexandria Club v Primorsku
 ***+ hotel Belvedere Alexandria Club v Primorsku
  ****  hotel Grenada Alexandria Club na Slunečném Pobřeží
 ****  Sirius Beach Alexandria Club ve Svatém Konstantinu
Rhodos:
 **** hotel Doreta Beach Alexandria Club
 ***+ hotel Alfa Alexandria Club
 ***+ hotel Medblue Alexandria Club
Turecko:
 ***** hotel Roma Beach Alexandria Club v Side
 ***** hotel Süral Resort Alexandria Club v Side
 ***** hotel Incekum Beach Alexandriua Club v Alanyi
 **** hotel Krizantem Alexandria Club v Alanyi

Kréta:
 ****+ hotel Elysium Beach Alexandria Club
 *** hotel Atali Village Alexandria Club
Kos:
 ***** hotel Kouros Palace Alexandria Club
Zakynthos:
 ***+ hotel Strofades Beach Alexandria Club
Korfu:
 ***+ hotel Sea Garden Beach Alexandria Club
Španělsko:
  ***+ hotel Aguamarina Alexandria Club na Menorce
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ř: PALÁC YMCA, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1,  
tel.: 222 314 848, 222 310 529 
e-mail: datourpraha@datour.cz

Antala Staška 1565/30, 140 00 Praha 4, 
tel.: 212 241 750, 775 660 280 
e-mail: praha@datour.cz

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

Náměstí Míru 19, 568 02 Svitavy 
tel.: 461 530 663, 603 480 633 
e-mail: info@redok.cz

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

Kpt. Bartoše 499, 530 09 Pardubice,  
tel.: 466 413 651, 737 917 962 
e-mail: datour@datour.cz

Sladkovského 433, 530 02 Pardubice,  
tel.: 466 612 191, 777 660 207 
e-mail: datourpa@datour.cz

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

Turinského 1671/4, 500 02 Hradec Králové,  
tel.: 495 536 599, e-mail: datourhk@datour.cz

OC EuroCenter/Interspar, 
Víta Nejedlého 1063, 500 03 Hradec Králové,  
tel.: 495 523 100, e-mail: hradec@datour.cz

OC Futurum 
Brněnská 1825, 500 09 Hradec Králové 
tel.: 491 202 063, e-mail: tescohk@datour.cz

 
www.datour.cz
www.rakousko-dovolena.cz 
www.korfu-dovolena.cz 
www.seniorikmori.cz


